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Abstrakt 

Cílem disertační práce je reagovat na nedostatečné zmapování konceptu herní styl 

v dosavadní linii výzkumu hráčů videoher. K tomuto účelu je použit integrativní rámec stylu 

jako intencionálního modelu přání a přesvědčení hráče. Hlavní teze práce vychází 

z předpokladu funkce herního stylu ve smyslu nástroje k předvídání chování soupeře. Studie 

se skládá ze dvou částí. První část navrhuje kategorizaci, která by mohla podrobněji a 

přesněji zařazovat existující herní formy. Druhá část práce dále rozvíjí téma intencionality 

prostřednictvím formulace procesuálního modelu odhadování stylu v progamingovém 

prostředí, který je ilustrován na případové studii videohry League of Legends. Výsledků bylo 

dosaženo na základě extenzivní analýzy hráčských textů, rozhovorů s poloprofesionálními 

hráči, komentátory a herními novináři. Zjištění této studie poukazují k nebývalé bohatosti 

herních stylů a komplexnosti procesu utváření rekurzivní teorie mysli („já si myslím, že 

druhý si myslí, že já si myslím…) ve videoherním prostředí. 

Klíčová slova: herní styl, intencionalita, intencionální model, metagame, metakognice, 

mindgame, progaming, teorie mysli, typologie hráčů, videohra 

 

Abstract 

The present doctoral thesis addresses the insufficient exploration of the concept of play style 

in current video game player’s research. To reach the goal, theoretical framework of style as 

an intentional model of player´s believes and desires is used. The main proposition of this 

particular paper is based on the presumption that play style works as a tool for predicting 

opponent’s behavior. The research consists of two parts. The first one proposes a 

categorization which might in greater accuracy explain existing forms of play. The second 

part researches the topic of intentionality further through the procedural model of style 

prediction in progaming area, which is exemplified by the video game League of Legends. 

The results are based on extensive analysis of players´ texts, interviews with 

semiprofessional players, commentators and game journalists. The conclusion implies a 

significant number of play styles and procedural complexity of recursive theory of mind (“I 

think about what you think that I think”) in the field of video games.  

Keywords: Play Style, Intentionality, Intentional Model, Metagame, Metacognition, 

Mindgame, Progaming, Theory of Mind, Player Typology, Video Game 
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Úvod 
„A já si myslim, že on si myslí, že já si myslim. O tomhle to právě bude.“ A také je, abych 

doplnil komentář jednoho z informantů o tématu výzkumu. Psychologové bývají laiky často 

chápáni jako experti ve čtení myšlenek a emocí druhých lidí navzdory tomu, že se jim 

snažíme po desetiletí vysvětlit, že záležitosti psychického fungování nejsou tak jednoduché. 

Tato studie se však zabývá skupinou jiných „odborníků“, kteří za určitých předpokladů 

ve čtení mysli psychology výrazně překonávají. Jedná se o hráče, kteří po staletí přesouvají 

kameny po hracím poli, kalkulují součty karet a odhadují své oponenty. Moderní doba jejich 

snažení proměnila ve formě – kameny a karty se staly virtuálními, podobně jako přítomnost 

hráčů na hrací ploše. Videohry1 od svého vzniku posunuly tradiční hry hlavně 

v komplexnosti prezentace a pravidel. Pong, videohra z roku 1972 založená na soupeření 

dvou hráčů za pomoci odrážení míčku z jedné strany obrazovky do druhé, poskytovala 

primitivní možnosti interakce. Hráči mohli pouze posouvat obdélníčkem nahoru nebo dolu 

tak, aby odrazili míček od sebe a nedostali gól. V roce 2015 vycházejí hry ve 

fotorealistickém grafickém zpracování poskytující kilometrová virtuální prostředí, 

mechanizmy boje, komunikace, průzkumu, pohybu, rozsáhlý příběh, desítky i stovky 

způsobů, jak je smysluplně hrát. U materiální a systémové podoby hry však stále sedí ten 

samý hráč se svou mentální reprezentací přání a přesvědčení o tom, kam se bude hra ubírat, 

když bude hrát určitým stylem. Jak již název práce napovídá, právě styl a jeho čtení stanovuje 

ústřední téma této disertační práce.   

Obratem „je to záležitost herního stylu“ bývají v příspěvcích na fórech i v běžných hovorech 

hráčů videoher označovány případy upřednostňování specifické oblasti herní strategie. 

Přestože videohry na první pohled podněcují představu systému spoutaného algoritmy, 

možnosti sebevyjádření a otisku skrze vlastní styl jsou často široké. I jednu identickou 

videohru je možné hrát mnoha způsoby, co však zarazí více, mnohé z těchto stylů jsou 

schopni zkušení hráči odhalit a použít jako pracovní model budoucího chování soupeře, o 

němž mají jinak velmi strohé informace. Proces má ale jedno úskalí, k neodlučitelné 

rozporuplnosti hraní patří, že akce uvnitř hry je míněna někdy „jen jako“, ale jindy je za ní 

skutečný záměr (Sutton-Smith, 2001). K tomu všemu je třeba ještě zdůraznit, že určitá akce 

„jen jako“ může být předstírána za jinou. Toto chování se objevuje hlavně u kompetitivních 

her, kde se cílem jednoho hráče nebo týmu stává odhalit, čeho bude druhý chtít dosahovat a 

zabránit tomu. Jelikož se tento proces nezřídka děje u obou stran, pochopení herní situace 

vyvěrá spíše z interpretace mentálních procesů hráčů o sobě navzájem (tzv. mindgame) a 

vztahu toho všeho k použitým stylům hry. Herní styl je tedy možné interpretovat jako 

intencionální model – model reprezentační a metareprezentační povahy, který hráčům slouží 

jako nástroj čtení mysli svých soupeřů. Poselstvím tohoto výzkumu je popsat různé modely 

herního stylu a v kombinaci s tím i psychologické bitvy mezi hráči.  

Disertační práce ve svém poslání postupuje podle zažitých postupů prezentací teoretických 

východisek, na která navazuje charakteristika logiky výzkumu a použitých metod. Část 

předvádějící výsledky výzkumu je prokládána diskusními pasážemi a zakončena obecnou 

diskusí. Po závěru následuje sekce příloh navádějící ke kompletní textové podobě dat 

výzkumu přiložené samostatně. Disertační práce obsahuje, krom stylisticky nezdravého 

opakování slov jako „hráč, soupeř, styl a intencionalita“, řadu anglicismů vycházejících ze 

slangu hráčské řeči. Protože by jejich překlad ochudil práci o autentičnost a stal se také pro 

                                                 
1 Termínem videohry pro účely tohoto textu rozumím souhrnně PC, konzolové i handheldové hry. Obrat 

videohry je někdy nahrazován pojmem ekvivalentního významu – digitální hry nebo jen hry. Pokud jsou 

míněny hry klasické, nemediované počítačem, používám označení tradiční hry.  
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badatele z oboru nesrozumitelný, nechávám je v původním znění. Obsah hráčské 

terminologie je jinak doprovázen snahou důsledně popisovat význam důležitých pojmů. 

Závěrem bych ještě uvedl, že informace týkající se videoherních titulů rychle podléhají 

změnám, proto se popisovaná pravidla a mechanizmy fungování řady z nich mohou stát 

rychle neaktuálními.  
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1 Teoretická příprava 
Kapitola se zaměřuje na představení teoretických přístupů, které se staly zdrojem inspirace 

pro definování stylu jako intencionálního modelu. Jednotlivé části se pokouší naznačit 

teoretický rámec z hlediska kognitivní a hlubinné psychologie, poznatků herních studií2, 

matematické teorie her, filosofie mysli a ludologie. Vzhledem ke komplikovanosti většiny 

uvedených výkladových teorií se bude jednat pouze o principiální popis. Pasáže textu zde 

na několika místech replikují v minulosti publikovaný příspěvek v konferenčním sborníku 

(Hrabec, 2014). Kapitolu završuje stručné seznámení s oblastí progamingu (profesionálním 

hraním videoher), který zprostředkovává terén tohoto výzkumu.  

 

1.1 Styl jako intencionální model 
Styl obecně lze chápat jako charakteristický způsob, jakým je něco uděláno, konáno či 

ztvárněno (Chrz, 2013). Styl souvisí se vzhledem činnosti či díla. Je to charakteristický 

způsob, jakým se něco projevuje, popřípadě také způsob jakým se nám věci jeví či jak je 

reflektujeme. Styl je tedy projev i jev, činnost i reflexe. Abychom mohli hovořit o stylu, 

musí tento charakteristický způsob jevení či projevování procházet určitým způsobem 

„napříč“, ať již v rámci fungování jedince, či v rámci společenství, kultury či historické 

epochy. Jinými slovy, styl je do jisté míry „habituální“, zavedený, což se však vždy projevuje 

v jedinečných, unikátních, konkrétních aktualizacích. Styl si lze ad hoc vypůjčit, styl lze 

vyměnit či pozměnit. Styl souvisí s pojmem sloh, je to způsob, jakým jsou věci dány 

dohromady, jinými slovy, je to způsob ztvárnění, struktura, vzorec, konfigurace. A jak již 

bylo naznačeno, styl je čímsi, co osciluje mezi jedinečností, osobitostí a individualitou na 

jedné straně, a mezi obecností a universalitou na straně druhé. Tolik ke stylu obecně. V této 

práci je výše naznačené obecné pojetí stylu specifikováno: Styl je zde chápán jako 

charakteristický způsob či vzorec intencionality. 

Intencionalita patří k důležitému tématu oboru filosofie nazývaného jako filosofie mysli, 

jejíž novodobou historii lze sledovat ke karteziánské myšlenkové tradici a následnému 

rozvinutí koncepce intencionality psychologem a filosofem Franzem Brentanem (1995). 

Intencionalita, zcela jednoduše vyjádřeno, znamená, že nějaký mentální stav „je o něčem“ 

(Searle, 1994, s. 64). Filosof Daniel Dennett (2004, s. 65) k tomu s kritickými výhradami 

dále dodává: „…to, co vykazuje intencionalitu, obsahuje reprezentaci něčeho jiného.“ Jinak 

řečeno, intencionalita je vlastností mentálního stavu umožňující reprezentovat. Searle (1994) 

chápe intencionalitu jako součást jedné ze dvou složek jednání, které člení na mentální (resp. 

intencionální) a fyzickou (chování). Mentální komponenta dále sestává z psychického modu 

(přání, přesvědčení a záměrů3) a obsahu (předmětu či objektu). Rozdíl mezi přáním a 

přesvědčením spočívá v povaze reprezentace – v prvním případě se lidově jedná o to, jak se 

věci mají, v tom druhém, jaký bychom svět chtěli mít (Searle, 2004). Během procesu 

utváření intencionálního stavu je na mentální rovině formulována reprezentace výsledku 

jednání s podmínkami jeho splnění. Výsledek kontrolovaného rozhodování pak plyne z 

procesu praktického usuzování - volby mezi konfliktními přáními. Prakticky se domníváme, 

že jsme strůjci jednání, pokud reprezentační stav vytvořený na počátku subjektivně odpovídá 

vnímanému výsledku, čímž jej i způsobuje nebo je aspoň tak vnímán. Searlovo pojetí 

intencionality je pro tento výzkum podstatné zejména díky odlišování mezi obsahy 

                                                 
2 Známá spíše pod anglickým názvem game studies. 
3 Záměrnost nebo úmyslnost aktu paradoxně není středobodem filosofických úvah a je třeba je odlišovat od 

laického chápání významu intencionality. Intencionalita se neskládá jen ze „záměru“, ale také ze „zaměřenosti“ 

mysli na nějaký obsah.  
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intencionality a jejich způsobech dosahování. Charakteristické modely vytváření 

intencionálních stavů totiž korespondují s pojmem styl. Ke stylu je možné přistupovat jako 

k síti intencionálních stavů sledujících preferované obsahy či nástroje stylu. Jedná se o formy 

utváření sdělení, kterými je udáván význam finálnímu chování. 

Dennett (2004) dále doplňuje Searla v tom, že intencionalitu chápe ve smyslu přisouzeného 

stavu, který antropocentricky přisuzujeme dalším systémům, přestože si nemůžeme být vždy 

jistí, že reflektovaně operují s přáními a přesvědčeními. Dennett odlišuje tři stavy systému: 

1. Fyzický stav systému: Neorganickým soustavám není přisuzována intencionalita, 

nejsou chápány jako živé. V odhadu výsledného chování objektu tedy vycházíme jen 

z fyzikálních vlastností. 

2. Navržený stav systému: Předpoklad intencionality navržené tvůrcem umožňující 

odhad funkce systému. Příkladem může být právě digitální hra, která může obsahově 

reprezentovat přání a přesvědčení herního vývojáře. Systém samotný však stále není 

schopen vlastní reflexe. 

3. Intencionální stav systému: Systém je schopen intencionality a zároveň i její reflexe 

u sebe i ostatních.  

Dennett (in Sedláková, 2004) na základě této kategorizace stavů systému určuje tři 

kvalitativní úrovně operování systémů: 

1. Intencionální systém nultého řádu: Systém neuvažuje za pomoci přání a přesvědčení, 

proto také v těchto termínech není možné vysvětlit jeho chování.  

2. Intencionální systém prvního řádu: Systém využívá přání a přesvědčení bez toho, 

aby si byl vědom existence intencionality u dalších systémů. Příkladem mohou být 

děti, které registrují, jak se ostatní lidé chovají, ale v raném věku nejsou schopny 

porozumět tomu, že ostatní osoby jsou také ovlivněny reprezentační povahou 

psychiky. 

3. Intencionální systém druhého řádu: Intencionální systém počítá nejenom s vlastními 

mentálními stavy, ale i s jejich přítomností u druhých lidí obecně.  

Pojetí herního stylu jako intencionálního modelu lze teoreticky zarámovat jako výzkum 

intencionálních systémů druhého řádu, protože jeho předmětem jsou reprezentace 

mentálních reprezentací soupeře nebo spoluhráče. V dalších teorií je tomuto rekurzivnímu 

procesu utváření vzájemných reprezentací dvou systému vymezena ještě další úroveň, o tom 

se ale zmíním až v dalších podkapitolách. Vzhledem k tomu, že disertační práce vychází 

z kontextu hraní videoher, stává se ohniskem uvažování hráčů i navržený stav systému.  

Již v úvodu této studie se objevuje zmínka o tom, že konceptu styl je možné porozumět jako 

modelu toho, jakou formou a co jedinec mentálně reprezentuje. Intencionální povahu 

herního stylu se pokusím vysvětlit z několika odlišných i doplňujících stanovisek. Styl 

v psychologickém pojetí figuruje jako forma vztahování se a sociálního působení mezi lidmi, 

psychický modus akce vedoucí k sebevyjádření/adaptaci nebo jako vyvíjející se proces 

utváření teorie mysli sebe i ostatních. Z perspektivy herních studií je stylu rozuměno jako 

součásti motivačního typu hráče. Matematická teorie her přistupuje k hernímu stylu jako 

k efektivní strategii rozhodování umožňující předvídání chování soupeře v mindgames. 

Poslední koncepce stylu jako rétoriky hraní vrhá světlo na tendenci příznivců stylu utvářet 

systém ideologických přesvědčení o funkci, účinnosti a smyslu hraní.  
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1.1.1 Styl jako intersubjektivní vztažnost  

Uspokojivá vymezení pojmů s úzkým vztahem k subjektivitě aktéra se zdají být složitým 

údělem vědeckého bádání. Styl, jakožto pojem zachycující individuální vyjádření člověka, 

v tomto není žádnou výjimkou. Psycholog Benjamin Sells (2007) ve své monografii The 

Essentials of Style zdůrazňuje nemožnost definování a zařazení stylu, jelikož jde o celek 

jedincova chování: „Nic, co osoba kdy dělá, není mimo jeho styl.“ (Sells, 2007, s. 5) 

V Sellsově pojetí je styl bezprostřední formou nazírání na druhé i sebe sama vymykající se 

analytickému kategorizování. Styl nás proklamuje a ukazuje, ale není symbolem, nýbrž 

způsobem, jak je symbol vyjádřen. Styl je zjevný dříve, než si jej vůbec uvědomíme – 

nevybíráme si jej, ale jsme z něj složeni dříve, než se pro styl rozhodneme.4 Autor zdůrazňuje 

význam pojmu jako všudypřítomného pojítka jedince se světem. V tomto tradičním pojetí 

vracejícím se k antické metafyzické filosofii si dovoluje předestřít několik složek stylu: 

1. Temperament – dispoziční hranice stylu člověka daná vztahem k okolnímu kosmu. 

Temperament je brán v starořeckém významu jako určitá esence společná pro jedince 

i svět, která umožňuje jejich vzájemnou interakci a také porozumění druhým 

podobného temperamentu.   

2. Vkus – kvantitativní a kvalitativní citlivost na podněty, k nimž je jedinec disponován 

temperamentem. Kultivace vkusu se rovná rozvoji stylu, protože umožňuje citlivěji 

uspořádat preferované do řádu. 

3. Talent – motivace a povolání realizovat svůj styl, určitá sebedisciplina v naplnění 

stylu. Talent lze pouze objevit a realizovat praxí. Sells se staví proti chápání talentu 

ve smyslu vlastnictví jednotlivce, ale přiklání se k archaickému chápání talentu jako 

něčeho zapůjčeného (člověka přesahujícího), k čemu bychom se měli chovat 

odpovědně.    

4. Nástroje – instrumentální složka uskutečnění stylu. Talent vyžaduje nástroje, na 

základě nichž může být objeven. Předchozí části stylu jsou vrozené, nástroje jsou 

vytvořené k určitému užití v kontextu stylu i jeho dalších nástrojů.  

5. Učitelé – vzory a průvodci učící v různých oblastech stylu nebo ve všech. Největší 

přínos učitelů tkví v ukazování stylu. Učitel i student se nacházejí na základě stylu. 

6. Tradice – konvence a zvyky stylu stmelující předešlé prvky. Sells rozumí tradicím 

jako metaforické síle, která váže jednotlivce k myšlenkovým východiskům stylu. 

Tradice dodává jistotu správného jednání bez nutnosti o něm přemýšlet, ale spíše jej 

intuitivně cítit. Poslední složka pro styl vytváří kontext jeho historie i budoucího 

směřování. 

Sellsův přístup akcentuje intersubjektivní vztažnost, která je umožněná stylem. Styl a jeho 

složky zde fungují jako extraspekce – prostředky sociálního vnímání a porozumění. 

Takovéto stanovisko vysvětluje, proč je možné pochopit intencionalitu druhého člověka, a 

to na základě sdílení podobných složek temperamentu, vkusu a talentu, znalostí o nástrojích, 

tradicích, učitelích. To vše dává dohromady intencionální model stylu, který není možné 

přesně predikovat nebo zařadit, nýbrž jej cítit jako směsici různých „esencí“ stylu 

konstitujících, jak se druhý ukazuje. Obdobně iracionální a nekognitivní pojetí stylu není 

v současné psychologii běžnou záležitostí. Setkáváme se spíše s definicemi směrujícími 

k individuálnímu rázu osobnosti, který od sebe jednotlivce odlišuje, a kognitivně zaměřeným 

koncepcím. Náhled na styl jako intersubjektivní vztažnost ovlivnil metodologickou část 

                                                 
4 Zde se projevuje autorova orientace na analytickou psychologii a odporování kartezianismu v odmítnutí 

vlastní vědomé reflexe jako předpokladu existence – jsme dříve, než si myslíme, že jsme.  
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disertační práce, v níž jsem se rozhodl vycházet z vnější perspektivy vnímání stylu druhých 

než naopak.      

 

1.1.2 Styl jako psychický modus akce  

K Sellsovu pojetí snadno nalezneme protichůdné koncepce. Francouzský badatel Buffon (in 

Machotka, 2007) ve své eseji z roku 1753 chápe styl jako formu, o jejíž dosažení musí 

jedinec usilovat, protože formuje nejvyšší vyjádření individuality. Styl tedy nemá od počátku 

každý, nejedná se o apriorně působící substanci. Zdá se, že i v hovorovém jazyku pojem styl 

částečně zakotvil v tomto smyslu. V americké angličtině nalezneme spojení „style it out“, 

které vyjadřuje snahu člověka nepřiznat vlastní chybu a omyl tím, že vydává daný akt za 

záměrný a související s jeho stylem. Sellsův a Buffonův náhled však nefigurují v zákonitém 

protikladu, což dále rozvádí Machotka (1999). Dle jeho mapování kazuistik slavných malířů 

existují čtyři základní podoby stylu: 

1. Styl jako ztělesnění – stabilní psychologická organizace aktérovy osobnosti je 

vyjádřena ve stylu. Převažuje kognitivní kontrola a disciplína.  

2. Stylovost jako vybití – nestabilní psychologická organizace vedoucí k velké 

variabilitě a proměnlivosti stylu. Styl se mění kontextuálně v návaznosti na denní 

prožitky a slouží jako vybití emocionálních impulzů.  

3. Styl jako prezentace – záměrná snaha o nápodobu stylu druhých, například u 

herců. Nejedná se, v uvozovkách, o vyjádření vlastní osobnosti.    

4. Styl jako ideál – pojetí Buffona směřující význam stylu k usilování o perfektní 

formu.  

Machotkova klasifikace ukazuje různé individuální funkce stylu, zatímco Sells se takovéto 

privatizaci vyhýbá. Hledání funkčních odlišností, zejména v kognitivní a emocionální 

oblasti, patří k tradičním tématům psychologických úvah. Styl se z psychologické pozice 

ponejvíce váže k jedincovu modu operandi, nikoli sociálnímu kontextu. Tímto tématem se 

historický významně zabývala především psychoanalytická a kognitivně psychologická 

tradice psychologie.  Psychoanalytická teorie v souhrnu zdůrazňuje styl jako obecný a 

stabilní modus fungování psychiky, na základě něhož ego udává půdovým impulzům určitou 

adaptivní podobu vyjádření. Psychoanalytik David Shapiro (Shapiro, 1965, s. 1) vymezuje 

styl jako „formu nebo modus fungování, který je u jedince identifikovatelný skrze šíři jeho 

specifických aktů.“ Kognitivní psychologie se zaměřuje na popis stylu jako souhrnu 

individuálních odlišností v zpracovávání kognitivních úkonů. Mezi průkopnické práce jsou 

řazeny experimenty Witkina a Kleina (shrnuje například Kozhevnikov, 2007) ze 40. – 50. 

let 20. století. Tato linie výzkumu převedla pozornost k výzkumu vztahu obecného konceptu 

inteligence a specifického osobnostního ladění (stylu). Důvodem bylo zacházení se stylem 

ve smyslu vzorce adaptace na vnější svět, který reguluje individuální kognitivní fungování. 

V případě psychoanalýzy i kognitivní psychologie vstupuje do popředí stálost stylu a 

intrapsychické procesy za činnostní složkou vedoucí k přizpůsobení.  

Pokud téma vztáhneme na oblast studia klasických herních forem, řada významných autorů 

se zabývala otázkou vzniku a účelu variability herního chování. Mezi klasické koncepce 

patří vnímání hry jako nacvičování a doplňování (K. Groos) nebo napodobování (J. Piaget) 

aktivit potřebných pro život (Millarová, 1978). Závěrem je, že variace v herním chování se 

mohly vyvinout v souladu s rozvíjením druhových adaptivních strategií přežití. Na toto 

konto se také objevuje kritika směřující k rutinní a ve své podstatě málo inovativní podstatě 

řady her, které nelze takto jednoduše redukovat pod přípravu pro praxi (Sutton-Smith, 2001). 



 

14 

 

Psychoanalytická vývojová teorie poskytuje pozoruhodné implikace pro tématiku stylu jako 

modu akce ve svém zdůraznění hry jako prostředku rozvíjení schopnosti utvářet reprezentace 

aktuálně nepřítomného. Proces formování tohoto symbolického světa probíhá v tzv. 

potenciálním prostoru nacházejícím se na hraně mezi realitou a fantazií (Winnicott, 1971). 

Potenciální prostor je zdrojem nového zacházení s existujícím a vede k rozšíření o nové 

náhledy, které překračují svět tvrdých fakt a jeho naivně racionální axiomatiku. Fonagy a 

Target (in Vavrda, 2001) se domnívají, že zážitky dětí mezi dvěma až čtyřmi lety bývají 

rozštěpeny do dvou modů vnímání reality – modu psychické ekvivalence a pretend modu. 

V prvém modu dítě, vzhledem ke svému vývojovému stupni, zachází s mentálními 

reprezentacemi jako s přímou a obecně platnou replikou reality. Pretend modus se naopak 

vyznačuje operováním ve sféře čistě herní. Dítě v tomto prostoru sice zachází 

s reprezentacemi, ale nezkoumá jejich souvislost s realitou – vše se děje výlučně „jen jako“. 

Důvod striktního odlišování mezi těmito dvěma styly lze spatřovat v zabránění jejich 

dynamickému prolínání, s nímž si však už pětileté dítě dokáže poradit. V tomto období totiž 

dochází k integraci obou modů do reflektivního modu fungování odemykajícího zárodek 

náhledu na druhé jako na psychické bytosti se svými záměry a přáními, které nejsou vždy 

konzistentní s jejich chováním. Reflektivní modus akce v sobě slučuje intencionalitu 

reálného (přesvědčení) i duševního (přání) světa.  

Z myšlenek zmíněných výše by mohlo vyplývat, že pro pojem styl je podoba aktu něčím 

doprovodným, že se v souladu s první dvojicí Machotkových stylů jedná jen o odraz 

mentální struktury a procesů. Problémem použití východisek stylu psychologických směrů 

je, že se pokoušejí intencionální a fyzickou složku jednání oddělovat a následně uvádět 

v soulad na základě převedení reprezentace akce v činnost. Principem hry je však stylizovaná 

akce, potencialita rušit a reformulovat předchozí vztahy mezi označujícím a označovaným, 

existovat ve světě, kde se reálné s potenciálním mísí. Za zastánce tohoto přístupu by se dal 

považovat Gregory Batesona (in Sutton-Smith, 2001) chápající hru jako metakomunikační 

formu udávají akci určité označení, které upozorňuje na to, že interakce se bude řídit jiným 

rámcem (často arbitrárním). Obsah činnosti se tedy začíná měnit v korespondenci s hravým 

kontextuálním rámcem. V tomto diskursu je hra chápána jako postoj, metasdělení 

komentující činnost samotnou. Ve hře je možné provádět určitou herní činnost a zároveň 

metaherně popírat jakýkoliv vztah této aktivity s realitou včetně toho, že o hru jde. Malé dítě 

hrající si na matku částečně matkou je (nebo se aspoň tak chová) a zároveň jí není, přestože 

si může vypůjčovat část jejího intencionálního modelu. Složitost výkladu stylu plyne z toho, 

že se nejedná jen o duševní stav, proces, funkci, ale zároveň nejde jen o podobu činnosti. 

Celá záležitost se ještě komplikuje vnesením ambivalentního slova „herní“ do předmětu této 

disertační práce. Pro její účely ponechám teoretické rozporuplnosti spíše stranou a budu dále 

pokračovat v definování stylu prostým výčtem pozoruhodných aspektů vztahujících se 

k intencionalitě.  

 

1.1.3 Styl jako teorie mysli  

Zacházení se stylem jako modelem reprezentační činnosti mysli jedince patří k psychické 

činnosti vyššího řádu se svým vývojem a průběhem. Procesu utváření schopnosti porozumět 

duševní rovině druhých se věnuje jak neopsychoanalytická teorie, tak kognitivní vědy. První 

zmiňovaná tradice mluví o mentalizaci vyjadřující: „Schopnost činit svět lidí kolem sebe, ale 

i svět fantazií, představ, myšlenek, prožitků apod., psychickým.“ (Vavrda, 2005, s. 72). 

Setkáváme se zde s konceptem uchopujícím vývojový proces rozvíjejícího se porozumění 

reprezentační povaze psychiky, zkušenosti, že chování lidí je ovlivňováno individuálními 

psychickými stavy, úsudky, postoji, emocemi atd., které jsou reprezentovány jejich 
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intencionalitou. Kognitivní psychologie, která zároveň patří k hlavním psychologickým 

východiskům této disertační práce, se ke konci sedmdesátých let 20. století zabývá 

obdobným tématem odrážejícím se v pojmech teorie mysli (Premack & Woodruf, 1978) a 

metakognice (Flavell, 1979).  

Flavell (1979) definuje metakognici jednoduše jako „kognici o kognici“ neboli 

monitorování, kontrolování a uvědomění si vlastních poznávacích procesů. Metakognice se 

skládá z metakognitivních znalostí, metakognitivní zkušenosti, úkonů a strategií. 

Metakognitivní znalosti se dále dělí na oblasti týkající se osoby, úkonu nebo strategie. 

Obzvláště subkategorie osoby je důležitá, protože zahrnuje interindividuální znalosti o 

ostatních jedincích. Stran metakognitivní zkušenosti zahrnující prožitkovou reflexi průběhu 

kognice Flavell poznamenává, že nezřídka probíhá pod prahem vědomí a až následně je 

racionalizována. Tím vlastně začleňuje do svého modelu i intuici ve smyslu neuvědomované 

metakognice, jakkoli to může znít jako protimluv.  

Teorie mysli je schopnost atribuovat druhým osobám mentální stavy, jako např. přání, 

přesvědčení a záměry (Premack & Woodruf, 1978). Uvnitř kognitivistické tradice, podobně 

jako metakognice, představuje teorie mysli významnou výzkumnou linii zaměřující se 

hlavně na vývoj této  schopnosti u dětí. Sedláková (2004) uvádí, že termín teorie mysli se 

v kognitivní psychologii vžil pro označení mentální reprezentace druhého a třetího řádu a 

souboru anticipací budoucího chování sebe i druhých. Reprezentacemi druhého řádu se 

myslí reprezentace vztahující se k vnitřnímu psychickému dění, které se skládají v duchu 

Searla z obsahu a určité psychické operace („myslím, že soupeř udělá…“), reprezentace 

dalších řádů přidávají o jednu operaci navíc („myslím, že můj soupeř si myslí, že jeho 

spoluhráč udělá“). Takovéto větvení by mohlo pokračovat do nekonečna, ale již reprezentace 

třetího řádu nejsou v praktickém životě nijak běžné. V kontextu této studie stylu zaměřující 

se na proces vzájemného čtení herního stylu hráčů je důležitá tzv. rekurzivní teorie mysli 

(Hedden & Zhang, 2002), tedy vytváření teorie mysli na základě zahrnutí mentální 

reprezentace nižšího řádu u druhého do vlastních úvah („myslím, že můj soupeř si myslí, že 

já si myslím“). Tento druh teorie mysli se překrývá s pojetím stylu jako intesubjektivní 

vztažnosti, protože reflexe mentálních operací je zpětně zrcadlena z jednoho hráče na 

druhého. Sdílení reprezentace mezi oběma aktéry pak vytváří prožitkový fenomén, který 

hráči někdy popisují jako „přítomnost mysli soupeře ve vlastní hlavě“. Je nutné podotknout, 

že herní systémy regulované pravidly a omezeným počtem možností chování usnadňují 

utváření teorie mysli, proto je mindgame mezi hráči vůbec možná a umožňuje zakoušet 

obdobné zkušenosti.  

Porovnání metakognice a teorie mysli indikuje odlišnost pojmů v šířce reflexe. Metakognice 

jakoby stála za introspekcí, teorie mysli za extraspekcí. Vývojový vztah mezi pojmy není 

zcela vyjasněný. Objevují se hypotézy vykládající teorii mysli jako specifickou část 

metakognice, koncepce předpokladu metakognice pro rozvoj teorie mysli nebo pojetí dvou 

na sobě nezávislých funkcí (Proust, 2012). Podobně se objevuje diskuse o podstatě procesu 

utváření mysli – zdali se jedná o aktivní konstrukci mentálního modelu intencionálních stavů 

nebo o oddálenou nápodobu, v rámci níž je zpětně simulována mentální činnosti za 

imitovaným chováním (Sedláková, 2004). Krajní zastánci druhého přístupu dokonce 

odmítají přítomnost metakognice v takovém procesu a přiklánějí se k automaticky spouštěné 

simulaci mentálních stavů při napodobování. Z hlediska výzkumu herního stylu řada těchto 

problémů odpadá, jelikož se počítá s hotovou schopností teorie mysli u dospělých hráčů. 

Zmiňované rozpory se však zajímavě projevují v otázce, do jaké míry je metakognitivní 

teorie mysli nutná pro předvídání tahů protivníka? Nejde spíše o algoritmus reagování 

naučený na základě zkušenosti, při němž není třeba teorii mysli vědomě reflektovat? Styl 
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jako teorie mysli by totiž mohl fungovat jako zdroj kognitivní úspory, jelikož předpokládané 

modely intencionality v sobě shrnují vzorce přání a přesvědčení bez nutnosti je ve všech 

ohledech konstruovat od začátku. O stabilním hledisku stylu pojednává jeho časté 

zaměňování za typ objevující se v oboru herních studií.  

 

1.1.4 Styl jako synonymum typu  

S explicitním popisem stylu se ve sféře výzkumu herních studií setkáváme pouze zřídka. 

Mnohem častějším případem je zahrnutí herního stylu pod obecněji definované typologie 

hráčů, uvnitř nichž dochází k ad hoc stírání významových odlišností obou pojmů. Mezi 

současně prominentní typologie herních studií můžeme zařadit koncepce Richarda Bartla 

(1996; 2003), Chrise  Batemana a Richarda Boona (2006). Oba modely patří k pravidelně 

rozvíjeným, což je možné přiřknout jejich orientaci na praktický game design. Bartlovy čtyři 

typy hráčů se staly vzorem pro psychologa Nicka Yee (2006) testujícího původní teorii 

v kontextu videohry World of Warcraft. Model Chrise Batemana s názvem DGD15 prošel 

v průběhu let vývojem v DGD1.5 a DGD2 (Bateman, Lowenhaupt, Nacke 2011). O 

teoretické sjednocení Bartlovy typologie a DGD se pokusil Stewart (2011). Vyjma výše 

zmíněných příkladů však nalezneme i mnohé další snahy o utvoření více či méně ucelených 

kategorizací hráčských profilů (Klug, Schell 2006; Jackson, Gauntlett, Steemers 2008; 

Nacke, Bateman, Mandryk 2011).  

Relativně bohatá produkce typologií kontrastuje s praktickou absencí studií stylu ve svém 

uzkém pojetí specifické herní formy. Terminologie hráčů samotných bývá, až na výjimky, 

v určité fázi těchto studií opuštěna a redukovaná pod kategorie smysluplně vztahující se 

k externím výzkumným záměrům (marketingu, diagnostice osobnosti, hernímu designu). 

V tomto ohledu je, dle mého stanoviska, pomíjeno zacházení hráčů se stylem jako nástrojem 

podstatným pro hru samotnou – zejména tedy pro odhad budoucího chování druhých i 

ujasnění vlastního aktérství. Empiricky lze předpokládat, že je téma mnohem bohatší na 

počet kategorií, než je udáváno typologiemi. Nejasnou otázkou tedy zůstává, jaký je vztah 

mezi existujícími typologiemi a hráčskou terminologií stylu? V literatuře sice nacházíme 

dílčí náznaky (Bateman, Boon 2006; Stewart 2011), ale podrobná studie na toto téma, 

alespoň dle mého pátrání, stále chybí. Crawford (2012) na toho konto uvádí, že současné 

modely hráčů často nereflektují významové odlišnosti mezi pojmy styl, typ a motivace. 

Výzkumy v sobě nekontrolovaně slučují různé výzkumné otázky, jako například kdo hraje 

(typ), jak hraje (styl) a proč (motivace). Crawford rovněž podotýká, že typy jsou 

formulovány příliš rigidně a není jasné, jak se identita typu a herní styl vyvíjejí v čase. 

Problém se objevuje také ve frekventovaném vycházení ze sebehodnocení hráčů, které může 

zkreslovat. V kontextu disertační práce proto chápu jako stěžejní na některé ze zmíněných 

úskalí reagovat, především důslednějším vymezením výzkumného tématu a ambicí vycházet 

metodologicky z odlišných postupů. Výčet slabin aktuální linie výzkumu je třeba následovat 

představením spektra herních stylů z hlediska typologií hráčů, kterých je dále užíváno 

v diskusních částech práce. 

 

1.1.4.1 Bartlova typologie 
Richard Bartle (1996), průkopník studia hráčských typů, vstoupil do obecného povědomí 

analýzou příspěvků na fóru pokročilých hráčů textových počítačových her (tzv. MUDs). 

                                                 
5 Demographic Game Design. 
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Jednalo se o dlouhé vlákno, jenž bylo iniciováno otázkou, co hráči od MUDů vyžadují. 

Celkově se na diskusi podílelo přibližně 30 hráčů. Po obsahovém rozboru textů si Bartle 

povšimnul opakujících se šablon upřednostňování některých herních složek. Základním se 

stala orientace hráčů směrem k hernímu světu vs. druhým hráčům, akci vs. interakci. Ve 

výsledku Bartle navrhl čtveřici typů:  

 Achiever (akce vůči hernímu světu) – orientace na výkon, plnění cílů a soutěživost, 

co nejrychlejší dosahování vysokého statusu ve hře.  

 Explorer (interkace s herním světem) – orientace na zvyšování znalostní základy o 

mechanickém fungování herního světa, na vyhledávání nového a radost 

z prozkomávání. 

 Killer (akce vůči hráčům) – orientace na dominanci nad ostatními, herní formy 

napadání a manipulace druhých hráčů skrze vztahovou politiku, pomluvy atd. 

 Socialisers (interakce s hráči) – orientace na komunikaci s ostatními hráči v herním 

světě, navazování přátelství a kontaktů. 

Čtveřice typů byla Bartlem (2003) po několika letech doplněna o další dva podtypy každé 

ze základních kategorií. Tím se autor snažil detailněji rozvést vývoj jednotlivých stylů a 

jejich vzájemné interakce. Východiskem se stala základní motivace jednání směrem 

k hráčům nebo hernímu světu, v rámci níž dochází ke střídání podtypů. Dohromady tak 

vznikají dvě vývojové sekvence stylu: Achiever a Explorer; Killer a Socialiser. 

 Achiever a Explorer podtypy  

Achiever: Planner – organizovaný typ plánující cíle; Opportunist – impulzivní typ 

reagující na příležitosti. 

Explorer: Scientist – metodicky experimentující typ; Hacker – intuitivní přístup 

k chápání herního světa. 

 Killer a Socialiser podtypy 

Killer: Griefer – surový typ uplatňující sílu nebo vyvolávající nepříjemnosti; 

Politician – typ mocensky manipulující ostatní. 

Socialiser: Networker – typ otevřený interakci s úplně cizími hráči; Friend – typ 

neformálně interagující s dlouhodobými známými.  

Na podkladu výše zmíněného Bartle odvozuje sekvence vývoje základních typů, např. 

socialiser se vyvíjí linií griefer (killer) – networker (socialiser) – politician (killer)  – friend 

(socialiser). Autorův rozšířený model se dále stává trochu nesrozumitelný v logice a 

empirickém zakotvení různých sekvencí vývoje stylu, což je možná i důvodem, proč není, 

na rozdíl od základního členění, tak často citován.  

 

1.1.4.2 Model DGD Chrise Batemana a Richarda Boona 
Kniha 21st Century of Game Design (Bateman & Boon, 2006), jak již název napovídá, 

zpracovává téma herního stylu z pozice game designu – konkrétně moderního odvětví tzv. 

user-centered designu zaměřujícího se na vytváření videoher dle cílové skupiny. Autoři 

využili k prozkoumání hráčského publika psychologických teorií, zejména 

temperamentových typů Dotazníku MBTI, klasifikace psychologa Davida Keirseyho (Bates 

& Keirsey, 1984) a temperamentové teorie Lindy Berens (2000). První část (Bateman & 

Boon, 2006, s. 33-102) publikace podrobně popisuje demografický výzkum hráčských 

preferencí, z něhož vzešel model DGD1. Tato typologie sjednocuje snahu o vykreslení 

hráčského osobnostního profilu ruku v ruce s identifikací charakteristických způsobů hraní. 
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Metodologicky byl výzkum uskutečněn na základě předložení výše zmíněného MBTI 

v kombinaci s Dotazníkem mapujícím herní návyky a zvyklosti v nakupování videoher. 

Jedna pětina z celkově 400 respondentů byla dále přizvána k hloubkovému rozhovoru. 

Model DGD1 byl postupem let upravován ve verzi 1.5 a posléze v DGD2 (Bateman, 

Lowenhaupt, & Nacke, 2011). Pozdější modely se ale začaly přiklánět k rysovému pojetí 

hráčských typů, čímž se zájem přesunul do oblasti hernímu stylu vzdálenější.  

Výsledná demografická typologie DGD1 rozděluje hráče a jejich herní styl do čtyř podob, 

přičemž každá z kategorií je vymezena na základě konfigurace MBTI (extraverze vs. 

introverze, smysly vs. intuice, myšlení vs. cítění, usuzování vs. vnímání), setu dominantních 

dovedností a dalších paralel s psychologickou literaturou. Zároveň je možné jednotlivé typy 

členit vždy na tzv. hardcore a casual variantu.6 Hardcore varianty typů jsou více výkonově 

zaměřené, hrají více her a po delší dobu, mají větší obecně herní gramotnost a tato záliba se 

pro ně stává životním stylem. Casual varianty typů reprezentují opak a větší zaměření na 

prožitek než výzvu. DGD určuje tyto typy hráčů: 

 Conqueror: Herní styl soustřeďující se na dosáhnutí vítězství, překonání nástrah hry 

nebo zdolání oponenta. Čím obtížnější cesta vede k takovému úspěchu, tím více 

odměňující pocit Conqueror zažívá. Hodnotový žebříček se točí okolo dokončení a 

splnění všech aspektů hry či kompletního ponížení soupeře (nejenom vyhrát, ale 

rozdrtit). Hardcore varianta věnuje více času porážce počítačem řízené protistrany, 

casual forma soutěži s lidským protihráčem. Herní styl vzdorující a odmítající 

porážku. Temperamentově řazen pod typ Guardian, který se ideologicky vyznačuje 

propagováním pravidel, smyslem pro povinnost a sociální začlenění a snahou 

ochraňovat sebe i ostatní před vnějším nebezpečím (většinou kumulací určitých 

prostředků). Toho je dosahováno logisticko-strategickým způsobem. Logistická 

složka zahrnuje hráčův důraz na zacházení s herními zdroji. V kombinaci se 

strategickým elementem se stává obsahem hráčovy činnosti optimalizace přísunu 

herních hodnot (bodů, skóre atd.). Opakované řešení problémových situací na bázi 

pokus/omyl vede k nalezení nejefektivnějšího řešení, přestože se může jednat o 

frustrující nebo nudný proces.  

 Manager: Styl akcentující strategicko-taktickou výzvu vedoucí k dosáhnutí 

mistrovství ve hře. Vítězství musí probíhat zaslouženě a skrze demonstraci hráčovy 

dovednosti. Hráči tohoto typu setrvávají ve hře dlouho poté, co ji dokončili, protože 

jejich hodnotou je zdokonalování herní formy. Pro dosáhnutí tohoto cíle je třeba 

dosahovat kontroly herního procesu. Manager herní styl toleruje pouze úměrnou 

obtížnost, kterou lze metodicky a strategicky překonat. V přítomnosti frustrace hraní 

zanechávají. Jedná se však o velmi trpělivý styl hraní. K tomu i směřuje set 

strategických a taktických dovedností. Zdůrazněná taktika totiž umožňuje adaptaci 

na problémové situace přímo při hře, což snižuje nutnost opětovných pokusů, které 

by mohly být zdrojem frustrace. Disponování strategickými schopnostmi zase nabízí 

identifikaci prostředků vedoucích k cíli a jejich naplánování. Autoři přiřazují tomuto 

typu temperament Rational charakterizovaný jako usilující o získávání znalostí.  

 Wanderer: Centrální hodnota typu Wanderer plyne z hledání zábavných zážitků, 

které nesouvisí s výzvou, nýbrž s prožitkem ponoření do virtuálního světa. V případě 

i náznaku nesplnění těchto požadavků hráč hru opouští. Analogický se herní styl 

zaměřuje na intuitivní hraní s estetickým záměrem. Správnost provedení je 

hodnocena z hlediska elegance. V popředí dále stojí význam příběhu hry a možnosti 

do něj emociálně investovat. Toto může vést i k částečné hráčské pasivitě. Tito hráči 

                                                 
6 Ve volném překladu „jádroví hráči“ (hardcore) a „sváteční hráči“ (casual). 
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chtějí, aby zmáčkli tlačítko a něco zajímavého se stalo. Vyžadují svobodu interakce 

s prostředím, která by nebyla brzděna vysokými nároky na obtížnost. Přestože se 

hardcore varianta dokáže stát i velmi schopnou v hraní své oblíbené hry, casual typ 

bere hraní videoher spíše jako relaxaci. Wanderer je temperamentem spojován 

s typem Idealist, jenž hledá a experimentuje s vlastní identitou. Autoři paralelu 

interpretují jako tendenci dosahovat imerze v herním světě. Převažující schopnosti 

Wanderera zahrnují diplomacii a taktiku.  

 Participant: Poslední z typů je Batemanem a Boonem pouze mlhavě vymezen. 

Shrnující znak nalezneme pouze v zálibě participovat na hraní jako sociální události 

nebo se aktivně podílet na odvíjení příběhových her. Autoři dokonce váhají, zdali se 

nejedná o dva odlišné herní styly. Obecně je možné říci, že pro Participanta je hraní 

frivolní zábavou sloužící rozptýlení. Příslušející temperament v pojetí Berens je 

označován jako Artisan. Artisan usiluje o uplatnění své svobodné vůle, často 

s dopadem na druhé, což i koresponduje s výše zmíněnou inklinací k ovlivňování 

příběhové linky.  

Práce Batemana a Boona je další z důležitých koncepcí stylu/typu, která vychází 

z psychologických východisek. Nespornou výhodou je, díky monografické podobě, možnost 

důkladného představení celé teorie. 

 

1.1.4.3 Model BrainHex 
DGD se v pozdějších letech stalo vzorem pro vyvinutí modelu BrainHex (Nacke, Bateman, 

& Mandryk, 2011) identifikujícího sedm typů hráčů dle převládajícího stylu emocionálního 

prožívání. Studie vycházela z Dotazníku předloženého 50 423 respondentům. V kontextu 

srovnání různých koncepcí herního stylu jako typu je však důležitější zmínit, že jednotlivé 

kategorie byly navrženy na základě inspirace DGD modelem, neurologickými výzkumy a 

literaturou o hráčských emocích. Typologie obnáší tyto zástupce: 

1. Seeker: Zaměření na emoci zájmu, kuriozity, která souvisí s mozkovými částmi 

zodpovídajícími za zpracování informací a vytváření paměťových asociací.  

2. Survivor: Zaměření na emoci strachu a vzrušení z něj, jemuž odpovídá hormon 

adrenalin. 

3. Daredevil: Zaměření na emoci radosti z pronásledování a vzrušení z riskantního 

chování (opět adrenalin). Herní styl zahrnuje pohyb vysokou rychlostí, který 

balancuje na hraně kontroly a závrati z nebezpečí.  

4. Mastermind: Zaměření na emoce spjaté s rozhodovacím procesem. Herní styl se 

zakládá na řešení hádanek, vyvíjení efektivních strategií a rozhodnutí.  

5. Conqueror: Zaměření na emoci hněvu vedoucí k zdolání překážky či soupeře a 

dosáhnutí vítězství (hormon noradrenalin). Principem herního stylu je boj 

s nepříznivou situací, snaha porážet silné soupeře. 

6. Socialiser: Zaměření na emoci důvěry z blízkého vztahu (hormon oxytocin). Herní 

styl zahrnuje komunikaci, pomáhání ostatním a obecné vyhledávání přítomnosti 

spoluhráčů. 

7. Achiever: Zaměření na emoci splnění cíle (hormon dopamin). Herní styl se liší od 

Conqueror typu v orientaci na výsledky, nikoli boj s výzvou. Preferované aktivity 

směřují k dlouhodobým úspěchům a kompletnímu dokončení hry.  

Model BrainHex slouží jako doplňková literatura poskytující v některých ohledech zajímavý 

náhled na opakující se typy.  
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1.1.4.4 Empirický model motivace hráče  
Výzkum amerického psychologa Nicka Yee (2007) patří k důležitým studiím usilujícím o 

nepřímé ověření Bartlovy taxonomie hráčů. Yee výzkum řešil na základě navržení vlastního 

dotazníku na motivy typů Achiever, Explorer, Socialiser a Killer. Vzorek zahrnoval 3000 

hráčů MMORPG7 žánru videoher a analyzován faktorovou analýzou. Výsledkem se stalo 

nalezení hlavních komponent a subkomponent motivace: 

 Dosahování úspěchu 

Pokrok: Přání získávat moc, dosahovat rapidního pokroku ve hře a akumulovat herní 

symboly majetku nebo statusu.  

Mechanika: Zájem v analyzování pravidel a herního systému za účelem optimalizace 

výkonu. 

Soutěž: Přání utkat se a soutěžit s ostatními. 

 Sociální složka  

Socializace: Zajímat se o pomoc ostatním a komunikovat s nimi.  

Vztahy: Přání vytvářet dlouhodobé a smysluplné vztahy s ostatními. 

Týmový spolupráce: Vyhledávání uspokojení plynoucího z účasti na skupinových 

cílech. 

 Imerze  

Objevování: Vědění informací, které většina ostatních hráčů nezná. 

Hraní rolí: Vytváření alternativní identity a interakce s ostatními na základě 

smyšleného pozadí role. 

Upravování: Zájem na upravování vzhledu hráčské postavy.  

Eskapismus: Využívání online prostředí k vyhýbání se přemýšlení o reálných 

problémech. 

V porovnání s Bartlem zde typ Explorer fragmentoval na několik významových částí 

(znalosti, zájem analyzovat hru), které se objevují ve zbytku komponent. Killer a Achiever 

typy se zase zdají být součástí jedné komponenty dosahování úspěchu. Mnohem zajímavější 

je však vnesení dalších motivů, jimž by mohly odpovídat specifické podoby činnosti. To činí 

z modelu motivace Nicka Yee základní pramen.  

 

1.1.4.5 Dětská hra Adventure Rock a typologie Jacksona a kol.  
Výzkum Jackson a kol. (Jackson, Gauntlett, & Steemers, 2008) reprezentuje další z pokusů 

o diskusi Bartlova modelu. Metodologicky se studie opírala o zajímavý postup navržení 

experimentální online hry Adventure Rock, která by poskytovala dostatečně volné virtuální 

prostředí, aby zde děti mohly projevovat spontánní herní formy. Analýza profilu chování 

hráčů vedla k vytvoření vlastní kategorizace, jelikož Bartlova se stala nedostatečnou: 

 Explorer-investigator 

Zajímá se o: Sledování úkolů, řešení hádanek, absolvování výprav, bytí „venku“. 

Charakteristiky: Sledování detailu, zvědavost a komunikativnost, zaujetí fantazie 

tajemstvím. 

 Self-stampers 

Zajímá se o: Prezentaci sebe v herním světě. 

                                                 
7 MMORPG = massive multiplayer online role-playing game; populární žánr onlinových her, který vyniká 

svým komplexním zpracováním zahrnujícím různé podoby stylu. 
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Charakteristiky: Personalizace hráčské postavy, vytvoření vlastního 

domova/základny ve hře. 

 Social climbers 

Zajímá se o: Hodnocení, sociální pozice v prostředí. 

Charakteristiky: Soutěživí, zajímající se o hodnocení a vystavování svého 

hodnocení. 

 Fighters 

Zajímá se o: Smrt a destrukci, násilí a super-schopnosti. 

Charakteristiky: V Adventure Rock jen porážení krokodýlů, malý výběr činností pro 

tento styl.  

 Collector-consumers 

Zajímá se o: Akumulace čehokoli s vnímanou hodnotou. 

Charakteristiky: Sbírání stránek a mincí. Snaha vytvořit ekonomický systém, 

vytvořit místo, kam věci dávat. 

 Power-users 

Zajímá se o: Sdílení vlastních informací a zkušeností s ostatními. 

Charakteristiky: Strávili více než tři hodiny hraním. Zájem na tom, jak hra funguje.  

 Life-system builders 

Zajímá se o: Vytváření nového terénu, nových elementů v prostředí, osidlování 

prostředí.  

Charakteristiky: V Adventure Rock neměli možnost se projevit. 

 Nurturers 

Zajímá se o: Starání se o vlastní hráčskou postavu.  

Charakteristiky: Snaha setkat se a hrát si s ostatními, naučit svou postavu spát a získat 

ve hře možnost chovat mazlíčky.  

Výčet ukazuje podrobnější propojení mezi empirickými podobami stylu a motivací hráče. 

Objevují se zde také různé formy kreativity, prozkoumání a sociální interakce, které doplňují 

tradiční důraz videoher na soutěž, boj a dosahování cílů. 

 

1.1.4.6 Typologie hráčů Kluga a Schella 
Pojednání těchto dvou herních vývojářů (Klug & Schell, 2006) o motivaci a typech hráčů 

představuje model založený na 30 leté praxi v herním v oboru. Samotné vymezení typů je 

sice velice strohé, ale relativně inspirativní. To plyne hlavně z logiky vystavění textu okolo 

pěti tezí motivace hraní videoher, které v různé míře vyhovují odlišným jedincům. Jako první 

uvedu předpokládané typy: 

 Competitor: Hraje z důvodu toho, aby byl lepší než ostatní hráči.  

 Explorer: Hraje z důvodu zakoušení hranic herního světa a snahy objevit jako první 

něco, co druzí ještě naznají.  

 Collector: Hraje, aby získal co nejvíce věcí ve hře.  

 Achiever: Hraje nejenom kvůli motivu být ve hře zdatnější v aktuálním momentu, 

ale také z dlouhodobé perspektivy žebříčkového hodnocení.  

 Joker: Hraje kvůli zábavě samotné a sociálnímu aspektu.  

 Director: Hraje z důvodu radosti z toho být ve vedení.  

 Storyteller: Hraje kvůli motivu vytvářet nebo žít v alternativním světě a vytvářet o 

něm příběh. 

 Performer: Hraje kvůli show, kterou může předstírat. 
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 Craftsman: Hraje, aby stavěl, řešil hádanky a konstruoval.  

Teze motivace a odpovídající typy zahrnují: 

1. Hráči hrají hry proto, aby kontrolovali virtuální prostředí (Collector, Achiever) 

2. Hráči hrají hry proto, aby zprostředkovaně zakoušeli něco, co jinak znají jen jako 

pozorovatelé (Storyteller). 

3. Hráči hrají hry proto, aby zprostředkovaně žili jinde a jindy (Collector, Performer, 

Craftsman). 

4. Hráči hrají hry proto, aby strukturovanou formou a za pomoci pravidel soutěžili 

(Competitor, Achiever, Director, Performer). 

5. Hráči hry hrají proto, aby bezpečně objevovali představované vztahy (Performer, 

Explorer, Joker, Director, Storyteller). 

Na typologii Kluga a Schella se ukazuje, jak úzce je propojena motivace hráče s herním 

stylem. Pětice tezí motivace by se totiž snadno mohla stát členěním stylu dle způsobů 

kontroly prostředí, prožívání, podoby utváření alternativní identity, přístupu k soutěži a 

utváření vztahů.  

 

1.1.4.7 Sirlinovy styly profesionálních hráčů 
David Sirlin (2005), profesionální hráč videoher a publicista, klasifikuje herní styl na 

základě přirovnávání kazuistik stylu profesionálních hráčů hry Street Fighter k historickým 

velmistrům šachu. Tímto postupem vymezuje soubor herních forem, které navzdory tomu, 

že nejsou psány akademikem, nesou ilustrativní a inspirační hodnotu, jež často překračuje 

odborné texty. Jedná se o tyto herní styly: 

 Attacker: Styl charakterizovaný silně agresivní a nátlakovou hru, v níž se objevují 

simulovaná odkrytí, ale i dobrovolné podstupování rizika. Attacker styl se zaměřuje 

na iniciativní hledání a zneužívání špatných zvyklostí soupeře, zastrašování 

neustávajícím útokem a zmatení oponenta nepředvídatelným chováním. 

 Turtle: Defenzivní styl minimalizující riziko a zpomalující hru. Účelem je vytvořit 

v soupeři netrpělivost a donutit ho k odkrytí. Styl je založen na vyhledávání a 

obsazování strategické pozice. 

 Obssessed: Specifický styl čerpající výhodu z mistrného (obsesivního) ovládnutí 

určitého herního elementu, ale zároveň i abstrahování od dalších. Jedná se o stabilní 

a rigidní herní formu stavějící na opakovaném využívání silného prvku hry. Tím je 

provokován hněvivá reakce soupeře z nezábavné hry a zároveň frustrace 

z neschopnosti zabránit prohře, přestože je konfrontace předvídatelná.  

 Snake: Herní styl využívající nesportovních a neférových prostředků k získání herní 

výhody. Častými projevy jsou hostilita, verbální napadání, podvádění, vytahování, 

lhaní a neschopnost přijmutí prohry. Sirlin se domnívá, že přes všechna negativa 

mohou hráči tohoto stylu být prospěšní pro hráčskou komunitu, protože vytvářejí 

debatu o hranici akceptovatelných herních stylů.  

 One True Style: Dle Sirlina styl špičkových hráčů. Převažujícím znakem je chápání 

psychologického fungování soupeře a umění této schopnosti využívat. Mezi další 

silné stránky stylu patří umění vyvážené hry a schopnost měnit styl v reakci na 

soupeře nebo ve snaze jej psychologicky kontrolovat. Díky těmto metaherním 

dovednostem byli historicky hráči tohoto stylu obviňování z jasnovidectví, 

neuvěřitelného štěstí nebo hypnotického působení na soupeře.  
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Sirlinova klasifikace se stala odrazovým můstkem pro ustanovení předmětu tohoto výzkumu 

v intencionálním pojetí herního stylu. Autor také, jako jeden z mála, adekvátně používá 

termín herní styl bez snahy redukovat jeho primární (přirozený) význam jako modu jednání 

hráče. 

 

1.1.5 Styl jako úroveň mindgame 

Herní styl v užším vymezení intencionálního modelu mysli druhých hráčů není pouhou 

snahou o psychologizaci tohoto tématu a je možné jej empiricky i teoreticky podložit. 

Slovník Urban Dictionary shromažďující žargonové definice moderně užívaných pojmů má 

pro tento styl hraní svůj specifický název – metagame potažmo metagaming8. Metagame je 

nejvyšší úroveň strategie v mnoha komplexních hrách zahrnující myšlení hráče o tom, co si 

oponent myslí, že si hráč samotný myslí. Salen a Zimmerman (2003, s. 481) definují 

metagame jako: „Hru ve hře referující k aspektům, které nepocházejí z pravidel hry, ale z 

interakce s okolním kontextem.“ Nutno podotknout, že termín metagame má však i další 

významy vážící se především na využívání znalostí dostupných mimo hru. Metagame je 

hráči chápána jako souhrn sdílených znalostí o efektivních strategiích. Tato významová část 

pojmu se stává důležitou, pokud vezmeme v potaz termín mindgame. Psychologická hra 

dozajista je součástí metagame, protože staví na metareprezentaci hry. Mindgame ale, 

alespoň dle mého chápání, více označuje průběh konkrétní konfrontace mezi hráči, přičemž 

tato situace se často od metagame ve smyslu strategického kánonu zřetelně odlišuje. Vztah 

obou pojmů se příliš neliší od vzájemné provázanosti metakognice (znalosti a schopnosti 

procedur reflexe) a teorie mysli (kontextuální konstrukce metareprezentací).    

Součástí metagame jsou i herní styly a strategický předpis, jak se jich účinně zhostit a jak 

vypadá modelová partie určitých stylů proti sobě. Metagame představuje abstraktní teorii 

průběhu hry za předpokladu splnění určitých podmínek, čímž se tato koncepce přibližuje 

matematické disciplíně známé jako teorie her. Teorie her vstupuje do odborného povědomí 

v čtyřicátých letech minulého století dnes již klasickou publikací autorů Johna von 

Neumanna a Oscara Morgensterna (1944). Disciplína si klade za cíl vysvětlovat a predikovat 

chování hráčů na základě analýzy strategie rozhodování v modelových situacích. Důležitým 

faktorem v tomto procesu zastává vztah mezi zvolenou akcí a jejím výsledkem, jenž je 

kvantifikován. Herní teorie klade podmínky jak na stranu hráče, tak na strukturální podobu 

hry (Salen & Zimmerman, 2003). Hráči se chovají racionálně – jsou vedeni snahou 

dosáhnout největšího užitku pro sebe bez ohledu na emoce, etiku nebo sociální vazby. 

Racionální hráč volí vždy to řešení, které v konečném důsledku maximalizuje jeho zisky. 

Častou podmínkou také je, aby hra probíhala pouze mezi dvěma hráči. Struktura hry musí 

být uzpůsobena tak, aby neměla nekonečně mnoho možností tahů, časově se skládala 

z diskrétních částí (tahů jednotlivých hráčů) a nemohla pokračovat do nekonečna. 

Rozhodnutí musí mít jasnou hodnotu a oba hráči si musí být vědomi těchto parametrů. Pouze 

potom je možné vytvořit tzv. rozhodovací strom (decision tree), do kterého jsou zahrnuty 

všechna potenciální rozhodnutí obou hráčů. Zpětnou analýzou rozhodovacího stromu lze 

odhalit větvení tahů, jež vždy vedou k vítězství daného hráče. Tím je následně možno 

vytvořit kompletní model rozhodovací logiky vedoucí k vítězství jednoho hráče za 

předpokladu racionálního chování soupeře. Poselstvím herní teorie vlastně je, že některé hry 

mají pouze jedno efektivní řešení. 

                                                 
8 http://www.urbandictionary.com/define.php?term=metagame 
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Z psychologického hlediska teorie her působí jako velice naivní model motivace, v praxi 

nejspíše neexistující. Na stranu druhou předkládá zajímavý metodologický nástroj. Jelikož 

lze výše uváděné situace snadno převést do experimentálního prostředí, objevují se pokusy 

testovat proces mindgame za pomoci jednoduchých her (Goodie, Doshi, & Young, 2012; 

Hedden & Zhang, 2002). Na základě toho je možné identifikovat styl hráče dle jeho úrovně 

teorie mysli na několik stupňů: 

1. Nultá úroveň: Hráč si uvědomuje pouze svá přání a přesvědčení, oponenta do svého 

modelu rozhodování nezapočítává.  

2. První úroveň: Hráč dokáže reprezentovat přání a o přesvědčení druhých. Od soupeře 

očekává model nulté úrovně, tedy snahu realizovat svá přání a přesvědčení bez 

ohledu na ostatní.  

3. Druhá úroveň: Hráč počítá s reprezentační funkcí i u druhých. Od soupeře očekává 

model první úrovně; předpokládá, že ostatní hráči budou brát jeho přání a 

přesvědčení v potaz bez toho, aby si byli vědomi, že o tom první hráč ví. 

4. Třetí úroveň: Hráč přisuzuje oponentovi druhou úroveň uvažování, z čehož vyplývá, 

že soupeř si je nejenom vědom svého vlastního intencionálního modelu, ale i pokusu 

o vytvoření teorie mysli ze strany druhého hráče. To znamená, že oba hráči se snaží 

přečíst budoucí jednání protistrany a zároveň si jsou vědomi, že tento proces je 

zpětně reprezentován.  

Zacházení se stylem jako intencionálním modelem ovlivňuje, jak moc komplexních 

metakognitivních procesů je hráč schopen. Obdobné stanovisko zastává i profesionální hráč 

David Sirlin (2005). Domnívá se, že to, co odlišuje hráče na úplné špici žebříčků od zbytku, 

je jejich schopnost vhledu do mysli soupeřů. Autor ji pojmenovává po vzoru japonských 

hráčů yomi, v překladu „čtení“, pro Sirlina zejména ve smyslu čtení mysli druhých. 

Rozvinuté yomi je dle autora předpokladem pro ideální formu stylu nazývanou One True 

Style. Když ponecháme stranou popularizační tendence, Sirlin ve své publikaci zajímavě 

shrnuje vlastní hráčské zkušenosti s úrovněmi mindgames. Nastíněná schopnost yomi 

spojuje aspekt stylu daný dispozičně i opakovanou praxí. Yomi se skládá ze čtveřice 

základních vrstev: 

1. Na nulté úrovni dokáže hráč identifikovat silný strategický element hry (např. m), 

proti němuž je složité se bránit a hráč se jej bude snažit dělat co nejčastěji. 

2. První úroveň yomi vyjadřuje schopnost protihráče m kontrovat (např. c1), protože 

soupeř ví, že se hráč bude snažit m aplikovat co nejčastěji.  

3. Teprve na druhé úrovni yomi dochází k náznakům metagame, protože se objevuje 

střet mentálních modelů budovaných hráči navzájem. Prvek m je rušen c1, proto hráč 

přechází do c2, které kontruje c1. Hráč také může blafovat pomocí naznačení m, které 

spustí potřebné c1 od soupeře. 

4. Třetí úroveň znamená setkání dvou expertů v analýze herní situace. Soupeř je totiž 

schopen reagovat na c2 svým c3. Ve výsledku mají tedy hráči k dispozici set dvou 

tahů (m a c2 vs. c1 a c3), mezi nimiž mohou volit. Yomi dosahuje stavu, kdy hráč 

dokáže předvídat způsob soupeřova mapování jeho vlastního herního stylu a záměrně 

provést protiopatření. Analogicky by se mohla objevit i čtvrtá úroveň yomi, ale 

nemusí tomu tak být. V takové situaci se totiž hráč může neočekávaně uchýlit zpět 

k elementárnímu prvnímu stupni (m), jejž protihráč nebude očekávat, protože bude 

počítat s c2, a proto zvolí vůči m neúčinné c3. 

Předchozí teorie sice zdůrazňují vyšší úrovně utváření teorie mysli, ale takové chování se 

může stát neefektivním, pokud se hráč setká s osobou operující na vyšší nebo mnohem nižší 
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úrovni. To je důvodem, proč někdy amatér prohraje s profesionálem, protože expert očekává 

mnohem komplexnější herní chování, nikoli základní tahy. Modely mindgame pocházející 

z teorie her i hráčského prostředí staví na koncepci stylu jako strategie operování na určité 

reprezentační úrovni. Toto pojetí bude zužitkováno v pozdějších částech práce, kde se budu 

snažit o navržení vlastní koncepce průběhu fenoménu.  

 

1.1.6 Styl jako rétorika hraní  

Závěrečná část pojednání o různých aspektech stylu zakončím propojením stylu 

s ideologickým pozadím. Jak již naznačuje Sells (2007) v úvodní pasáži teoretické části, 

každý styl má svou tradici, o níž aktér může nebo nemusí vědět. Určitou pointou tohoto textu 

by se mělo stát ukotvení stylu do kontextu rétorik, které obhajují určité intencionální modely 

hraní. Pojem rétorika hraní pochází od významného ludologa a psychologa Briana Suttona-

Smithe. Rétoriky jsou dle něj (Sutton-Smith, 2001): 

 „Určitým přesvědčujícím diskursem či implicitním příběhem, který je přijímán členy určité 

příslušnosti a snaží se o přesvědčení ostatních prostřednictvím své pravdomluvnosti a 

hodnoty svých přesvědčení.“(s. 8) 

Autor uvádí, že každá rétorika má charakteristickou herní formu, skrze kterou se praktikuje. 

V takovém případě se herní činnost stává artikulací rétoriky, např. trend přetváření způsobu 

hraní her odlišné kultury jako výraz vzdoru proti ní. V jiném smyslu se mohou rétoriky stát 

interpretačním rámcem metaforicky vyjadřujícím určitý aspekt hraní, který se stal 

předmětem teoretických úvah, praxe, tradice. Rétoriky hraní v tomto smyslu vyjadřují 

soubor odlišných náhledů zdůrazňujících důležité prvky hry, které se všechny mohou stát 

základem pro vznik odlišného herního stylu. Časté diskuse a pře hráčů o podstatě 

„zábavného“ hraní dokazují, že určité esteticko-rétorické pozadí se promítá i do hráčské 

kultury, kde spolu zápasí preference odlišných herních stylů. Toto souvisí s výjimečností 

média, které je schopné virtualizovat v podstatě libovolnou činnost. Videohry nabízejí 

desítky odlišných žánrů reflektujících spektrum specifických preferencí publika.  

Sutton-Smith (2001) tematizuje celkem sedm ucelených rétorik, myšlenkových proudů 

s více či méně konzistentní koncepcí toho, co je povahou hry, kdo tuto formulací zastává a 

v rámci jakých disciplín, jaká je historie vývoje dané rétoriky, na co se vrhá světlo a co je 

spíše opomíjeno. Jedná se o následující rétoriky: 

1. Pokrok: Rétorika zdůrazňující funkci hry jako prostředku rozvoje mláďat a dětí. 

Principem hry je spíše vývoj než zábava a i vývoj končí v dospělosti, proto zde mizí 

i hravé chování. Východisko západní vědy, zejména psychologie a věd o výchově.  

2. Osud: Rétorika gamblingu a her šance popírající vliv jedince na výsledek hry, který 

je ovlivněn skoro výhradně vnějšími faktory (osudem, bohy, štěstím). Hlavní skupina 

hráčů by zahrnovala gamblery, majitele kasin, ekonomy nebo politiky.  

3. Moc: Rétorika proklamující roli hry jako reprezentace konfliktu utužujícího moc 

těch, kdo soutěž organizují nebo v ní vynikají. Zahrnuje tradičně sportovní oblast. 

Hráči jsou např. atleti, sportovci, koučové.  

4. Identita: Rétorika zdůrazňující funkci hry jako nástroje pro utváření identity a 

upevňování vztahů ve skupině. Podoby her nejčastěji zahrnují různé oslavy a 

festivaly. Hráči pocházejí z řad dospělých, prostého lidu. Tradiční pozice zastávaná 

feministkami, antropology, historiky a folkloristy.  
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5. Imaginace: Rétorika hraní jako hravé improvizace a tvůrčí fantazie nesoucí se na 

moderním přeceňování racionální inovace a kreativity. Hráči jsou hlavně děti. 

Východisko umění, literatury, sémiotiky.  

6. Self: Rétorika akcentující individuální prožitek a potěšení hráče, např. pěstování 

koníčků. Hraní z důvodu relaxace, zábavy a úniku. Hráči jsou konzumenti produktů, 

obchodníci se zábavou. Další z populárních východisek psychologie.  

7. Frivolnost: Rétorika komentující a zároveň popírající všechny předchozí rétoriky. 

Hraní jako hravý protest vůči řádu světa reprezentovaný nejčastěji šašky, blázny a 

karnevalovým rejem.   

Sutton-Smith rétoriky dále odlišuje podle jejich společensko-kulturního vývoje. Mezi staré 

rétoriky patří osud (nejstarší), identita, moc a frivolnost. Novodobé rétoriky reprezentuje 

progres, self a imaginace. Rozdíl nespočívá jen v chronologii, ale i v důrazu modernějších 

rétorik na racionalitu, individualitu a novodobý životní styl. Archaické rétoriky jsou naopak 

iracionální, společensky zaměřené a pro dnešní život složitě pochopitelné.  

Teoretického rámce rétorik hraní bude využito při interpretaci a diskusi některých herních 

stylů nalezených v této studii. Určitým předpokladem zde je, že důležité herní styly budou 

svým intencionálním modelem referovat k některým ze sedmi rétorik. 

 

1.2 Progaming a progamer 
Oblast profesionálního hraní (zkráceně progaming nebo také esport) digitálních her patří 

k vývojově novým a výzkumem neobjeveným tématům. Etnografická studie autorky T. L. 

Taylor (2012) patří k průkopnickým pracím zpracovávajícím široké pole témat 

progamingové scény. Kniha Raising the Stakes předestírá historický vývoj profesionalizace 

hraní, mapuje vztahy práce a hraní, e-sportu a tradičního sportu, neopomíjí i genderová 

témata, fanouškovství, diváctví či postupující komercionalizaci scény. Pro rámcové 

seznámení s profesionálním hraním však záběr této kapitoly teoretické části omezím na 

definici progamingu, představení herního stylu profesionálního hráče a základních pravidel 

nejhranějších žánrů.  

 

1.2.1 Elektronický sport 

Taylor používá trojici koncepcí, jimiž by mohlo být možné progaming interpretovat. 

Definující prvky těchto teorií jsou následující: 

Vážná volnočasová aktivita: „Vážná volnočasová aktivita je systematické sledování 

amatérské nebo dobrovolné aktivity či koníčku. Účastníci shledávají tuto aktivitu natolik 

základní a zajímavou, že se, v typickém případě, vrhají na kariéru točící se okolo získávání 

a vyjadřování zvláštních dovedností, znalostí a zkušeností plynoucích z tohoto koníčku.“ 

(Stebbins, in Taylor, 2012, s. 102) 

Povaha přístupu k činnosti popisovaná Robertem Stebbinsem (in Taylor, 2012, s. 102-103): 

1. Potřeba vytrvat u aktivity, překonat nepřízně. 

2. Přání proměnit činnost v kariéru. 

3. Signifikantní úsilí směřované k získání znalosti, tréninku nebo dovednosti 

4. Existence dlouhodobých benefitů a výsledků – sebeaktualizace, sebevyjádření, 

sebeobohacení, duševní regenerace, pocity vlastní kompetence, posílení vlastní 
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image, sociální interakce a přináležení a zisk dlouhodobých materiálních produktů 

činnosti (malby, vědecké články). 

5. Rozvoj vlastní identity okolo aktivity. 

6. Vyvíjení vlastního étosu okolo vyjadřování aktivity. Jinými slovy, budování 

sociálního světa v kontaktu s dalšími jejími nadšenci.  

Lifestylový sport: Ztotožnění sportu (např. skateboarding nebo parkúr) a životního stylu. 

Belinda Wheaton (in Taylor, 2012, s. 104) vymezuje lifestylové sporty na základě těchto 

parametrů: 

1. Historicky nedávné. 

2. Zdůrazněná funkce komunity sportovců. 

3. Využívá se nových objektů a technologií. 

4. Vynaložené peníze a čas jsou nástrojem projevu životního stylu, identity, sociálních 

postojů vyvíjených okolo aktivity. 

5. Zdůrazňování zábavy, prožitku, participace, života v tomto okamžiku a 

vzrůstajícího adrenalinu, kreativity, estetické performance. Odmítání či 

rozporuplný vztah ke komercionalizaci, institucionalizaci, regulaci a diváctví.  

6. Frekventovaně aktivity střední třídy, převážně bělochů. 

7. Převažující individualistický charakter. 

8. Neagresivní charakter aktivity ve smyslu dotyku těla se soupeřem, ale vlastní riziko 

nemizí. 

9. Místa, kde se aktivita provozuje, jsou outdoorové oblasti bez jasně vymezených 

hranic.  

Nekonvenční práce: Koncept vychází z myšlenky, že některé nekonvenční formy práce se 

vymykají tradičnímu dělení na pracovní dobu a volnočasové aktivity. Jedná se o činnost, 

která je důležitou prezentací self, smazává hranice mezi zaměstnáním a zábavou, vytváří 

sebeobohacující zájem a nadšení (Stebbins, in Taylor, 2012). 

Taylor u předchozích konceptů uvádí, že je možné je v převážné většině na oblast 

progamingu aplikovat. Výjimky nalézá v nedostatečně ukotvené sociální pozici esportu. Ta 

vede u některých profesionálních hráčů k zdůrazňování vážnosti digitálního hraní, jelikož se 

nad celou scénou neustále vznáší přízrak nevýznamné a nemateriální aktivity bez 

jakéhokoliv užitku. Postupující komercionalizace sféry, příkladem budiž Jižní Korea 

chápaná jako ráj esportu, nezabranitelně nabourává undergroundovou atmosféru, proto i 

může kolidovat s ideologií lifestylových sportů. Taylor (2012, s. 98-101) se na jiném místě 

monografie zamýšlí nad povahou vztahu práce a hraní, kterou progaming nabourává. To dle 

ní však působí problémy pouze v kontextu vymezení hry na bázi Huizingova (1971) vytržení 

z všednodennosti – myšlenky, že hraní v sobě nemůže volně propojovat práci, vážnost, 

volnočasovou aktivitu, finanční zisky i určitou dávku nedobrovolnosti (disciplinovaný 

trénink atd.). Autorka chápe takový přístup jako empiricky i konceptuálně nepodložený, 

proto zanechává vymezení progamingu jako činnosti propojující zábavu s prací i životním 

stylem.  
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1.2.2 Herní styl profesionálního hráče 

Ústřední zdroj pro představení prvků profesionality a herního stylu expertů přináší kapitola 

Professionalizing Players (Taylor, 2012, s. 85-133). Taylor zpočátku obecně charakterizuje 

profesionální hráče (progamery) a následně formuluje sedm základních okruhů jejich 

expertizy. Autorku zajímá především karierní dynamika, v rámci níž se proměňuje 

amatérský hráč v profesionála, čímž je do jisté míry reagováno na běžný nedostatek 

typologií, který plyne z uchopování hráčova stylu jako statické a neměnící se kategorie.  

Již úvodem jsou profesionální hráči zařazováni (Taylor, 2012, s. 86) do širší skupiny power-

gamers – hráčů zaměřujících se na výkon a vítězství ve hře. Tím Taylor naznačuje, že 

profesionál ve hraní videoher se zčistajasna neobjevuje, ale jedná se o záležitost předchozí 

hráčské kariéry, často provázené osobním objevem, že se lze hraním částečně nebo plně 

živit. Obecnou charakteristikou tohoto vývoje však je nestabilita, která souvisí s aktuálním 

stavem elektronických sportů. Tomuto odvětví totiž chybí jednoznačná rétorika obhajující 

jej v očích veřejnosti. V mnoha zemích světa má hraní videoher stále negativní pověst 

deviantní obsese, což devalvuje prestiž a žádoucnost takové aktivity podporovat. 

Profesionální kompetitivní hraní si proto částečně vypůjčuje ideologické zázemí v tradičních 

sportech, které jsou kulturně tradiční a převážně uznávané. Na druhou stranu, mnoho 

profesionálu se s tímto náhledem neztotožňuje a chápe progaming jako „undergroundovou“ 

aktivitu, kterou postupující komercionalizace a začlenění pod mainstreamové sporty může 

ublížit.  

Expertíze ve hraní videoher se věnovalo několik předešlých studií, na něž se Taylor 

odkazuje. Jedná se o výzkumy Rambusche, Jakobssona a Pargmana (2007); Reevese, 

Browna a Lauriera (2008) a zkušenosti publikujícího profesionálního hráče Davida Sirlina 

(2005). Dovednosti definující profesionála shrnuje tabulka 1.  

 

Tabulka 1. Schopnosti profesionálních hráčů videoher 

Autoři Oblasti profesionality 

Rambusch, Jakobsson a Pargman (2007) Manuálně obratné manévrování v terénu 

Intuitivní koordinace a vědomí pozice ostatních hráčů 

Schopnost číst terén na první pohled  

Reeves, Brown a Laurier (2008) Individuální i týmové schopnosti  

Kognitivní, sociální a technologické dovednosti 

Sirlin (2005) Obeznámenost s turnaji 

Hluboká znalost hry 

Láska ke hře 

Mentální nezdolnost 

Psychické nastavení směrem k výhře/vítězství 

Zlepšování technické dovednosti (nejčastěji obratnosti) 

Adaptabilita 

Znalost a adaptabilita v jiných hrách stejného žánru 

Odhad 

Yomi (schopnost číst záměry druhého hráče) 

 

Složky profesionálního hraní jsou dozajista ovlivňovány specifickým žánrem videohry, což 

také vysvětluje určité odlišnosti u autorů. Celou řadu z nich Taylor (2012, s. 90-98), společně 

se závěry svých pozorování a rozhovorů, integrovala do ucelené koncepce sedmi komponent 

expertízy, které si zaslouží rozvedení: 
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1. Ztělesněná dovednost a mistrovství 

Taylor pojímá široce jako schopnost ovládat tělo během hraní, ale i zvládat tlak 

soutěže a turnaje, obecnou schopnost autoregulace a sebeřízení. Jedná se o složité 

téma, jelikož regulační procesy často probíhají, ostatně jako u každého experta, 

mimo vědomou reflexi. Tělesná složka bývá u e-sportu opomíjena, což se zakládá na 

mylné představě hraní videoher jako bezduchého clickfestu9 potažmo mačkání 

tlačítek. Autorka se však odkazuje na zkušenosti, pozorování a koncepty pocházející 

z per herních veteránů a teoretiků, které popisují komplexitu motorické aktivity při 

hraní. Za zmínku stojí poukaz k cvičebním postupům za éry raných arkádových 

(automatových) videoher, jako bylo lepení si pásky na obrazovku pro trénování 

správné pozice, cvičení postřehu, představování si nových strategií atd. Již na, 

z dnešního pohledu primitivních, herních systémech bylo možné dosáhnout 

vysokého začlenění tělesné stránky do hry, přestože na úrovni jemné motoriky. 

Současní špičkoví hráči Starcraftu II dosahují i 400 smysluplných akcí za minutu, 

což jen zdůrazňuje roli koordinační přesnosti s rozhodováním.   

 

2. Technická dovednost 

Druhá velmi často přehlížená oblast expertízy zahrnuje technické znalosti a 

dovednosti hráčů. Technologická stránka jednoznačně ovlivňuje proces hraní a 

úroveň výkonu. V zásadě není řeč pouze o funkcionalitě, ale hlavně o preferované 

subjektivitě, tedy personalizaci hardwaru a softwaru k co nejužšímu splynutí 

s hráčem. Autorka v kontextu profesionálního hraní vyjmenovává upravování 

uživatelského rozhraní hry, optimalizaci výkonu PC a jeho stavění, řešení 

technických problémů s hrou, aplikaci opravných patchů10 nebo nastavování sítě.  

 

3. Znalost hry a systému 

Tento úsek textu popisuje informovanost profesionálních hráčů. Progamer disponuje 

rozsáhlou základnou znalostí povahy systému reprezentovanou v zapamatování 

terénu hry, chování fyziky prostředí, ovládání klávesových zkratek, znalosti postav 

a dalších elementů. Jak Taylor zdůrazňuje, nejedná se pouze o znalost, ale i o 

dynamickou schopnost informace převádět v praxi a znát na standardní tah běžnou i 

netradiční odezvu.  

 

4. Taktické a strategické myšlení 

Čtvrtá komponenta v mnohém vypovídá o takticko-strategických a psychologických 

procesech při hraní. Pozoruhodným je užívání slova „smysl“ ve spojení s taktikou a 

strategií. Dle Taylor se jedná o ústřední znak odlišující amatéra od profesionála – 

schopnost strategii nejenom znát, ale cítit i nuance, které se v daný okamžik mohou 

zdát nepostřehnutelné pro běžného hráče. Smysl pro taktiku a strategii se vyvíjí 

zkušeností a rigidním tréninkem, protože je nutná hluboká internalizace postupů a 

disciplína, aby nedocházelo ke kognitivnímu přetížení hráče. Taylor v souhrnu tuto 

složku popisuje v duchu schopnosti cítit směr hry a reagovat na něj bez přemýšlení.  

 

5. Dovedná improvizace 

Znakem profesionála je také vysoká schopnost flexibility – improvizace a imaginace. 

Opět zde dochází k zápasu s tradiční představou hraní videoher jako procesu, který 

je předepisován totalizujícím herním systémem, který zákonitě vede při zadání 

                                                 
9 Rapidní a myšlenkově nenákladné klikání myší  
10 Opravné softwarové balíčky vydávané vývojáři hry k odstranění zásadních chyb (bugů) v kódu hry. 
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určitého vstupu k jednomu výsledku. Vzhledem ke komplexní povaze moderních 

videoher, jejichž předmětem jsou složité virtuální světy se simulacemi mnoha 

dynamických procesů, nemůžeme videohry chápat takto jednoduše. Henry Lowood, 

rozhodčí zápasů ve Warcraft III, považuje progamery spíše za kreativní umělce ve 

svém oboru. Profesionální hráči se totiž snaží být vždy na špici v inovaci herního 

stylu a nacházení nových postupů, jimiž by mohli soupeře překvapit. Závěry Taylor 

vedou k chápání procesu hraní videoher jako k expresivnímu a proměnlivému 

procesu.  

 

6. Sociální a psychologické dovednosti 

Stěžejní bod zaměřující se na psychologické dovednosti hráčů. Centrální je citát, 

v němž profesionální hráč hry Counter Strike popisuje své zážitky psychologického 

porážení svých soupeřů: 

 

„Když konečně prorazíte bariéru opravdového mentálního poražení někoho, 

hraní turnajů je tak jednoduché a odlišné, protože každý hraje přímo na hře. 

Oni (protihráči – pozn. autora) si někdy ani neuvědomují, jak je klamete, protože 

vy tak trochu zneužíváte jejich instinkty. Když chápete, co jsou jejich přirozené 

instinkty, (například) pokud uděláte krok správným směrem, většina 

profesionálních hráčů už prohlédla, co si hráč myslí, když tohle dělá. A oni jsou 

neustále překvapováni, protože vy rozumíte základní úrovni toho, jak lidé 

myslí.“ (Taylor, 2012, s. 96) 

 

Taylor interpretuje toto prohlášení ve smyslu popisu charakteristické schopnosti 

vytvářet si mentální model svého protihráče. Výše zmíněný informant údajně často 

používal výrazy jako „mentální hry“ nebo „hráčská intuice“. Hráči se prý o intuici 

příliš nebaví, ale znají její produkty. Údajně se vyznají v herním stylu každého ze 

svých spoluhráčů, ale o svých myšlenkových procesech při hře příliš nemluví. Taylor 

téma dále rozvádí. Prostředkem získávání informací o herním stylu protihráčů se 

někdy stává detailní studium videozáznamů hry budoucích oponentů. Další způsob 

spočívá v analýze při hře samotné a schopnosti zhodnotit i nejmenší kousky 

informací. Autorka považuje mentální modelování za profesionální schopnost vyšší 

úrovně, která postupuje od mapování vlastního herního stylu k analýze stylu druhých. 

Vrcholovou formou je pak dovednost použít mentální model konstruovaný protihráči 

o sobě samém v jejich neprospěch.   

Odlišný aspekt psychologické dovednosti, spíše ve smyslu „soft skills“, reprezentuje 

sociální vystupování hráče. Být profesionálním hráčem znamená učit se s tím 

spojenou sociální roli – dokázat spolupracovat se svým týmem, snášet kritiku, 

poslouchat povely, vzdělávat nováčky týmu. Kromě herních dovedností musí hráč 

komunikovat se sponzory a organizátory, publikem atd.  

 

7. Kariéra a institucionální přehled 

Sociální obratnost naznačená v předchozím bodě se zde zužuje na jednu část, která 

si zasluhuje pozornost. Kvůli nízkému věku profesionálních hráčů Taylor zaujala 

schopnost části z nich dosahovat výkonů ve vlastní propagaci a managementu. Stále 

nebývá pravidlem, že hráči mají své osobní agenty, kteří by je zastupovali, proto si 

kontrakty s týmy a sponzory musí do velké míry vyjednávat sami. Kariérní a 

institucionální přehled, jenž je komplikován teprve rodícím se e-sportem, ztěžuje 

svým hráčům dosahování plynulé kariéry. Taylor se domnívá, že mnoho profesionálů 

v branži lze definovat právě kompetentním a samostatným budováním reputace, 
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zabezpečováním angažmá i sledováním každé změny na scéně, která by mohla vést 

ke globální změně herního stylu. 

Přestože profesionální herní styl není hlavním předmětem práce Taylor, publikace poskytuje 

několik důležitých vhledů do problematiky. Pokud přihlédneme k špičkovým 

profesionálním hráčům, textem se line znatelný rozpor kolidující s čistě technickým a 

výkonovým zaměřením. Taylor neustále zdůrazňuje roli sociálních a psychologických 

dovedností, které přímo ovlivňují herní styl. Za jednu z hierarchicky nejvyšších kompetencí 

chápe mentální modelování stylu protihráče nebo schopnost vlastního řízení, ať už z důvodu 

zvládání stresu při hře nebo organizační práce. Vzhledem k tomu, že se progaming nevyvinul 

v soutěž s počítačem, nýbrž s živým protihráčem, role empatie a sociální obratnosti může 

být pro status profesionála velmi důležitá. Na mnoha místech Taylor poukazuje k tomu, že 

znalosti a dovednosti v hraní hry samy o sobě nestačí. Mindgame s protihráčem, takticko-

strategické cítění a flexibilní improvizace na základě přečtení herního stylu oponenta může 

o vítězství rozhodovat mnohem více. Text nastiňuje rozporuplnost přístupu k tomu, jaká je 

podstata efektivního hraní. Můžeme brát progamery jako roboty nebo umělce? Mluvíme zde 

spíše o hře reflexů, rychlosti, logiky a rigorózních postupů nebo vhledu, intuici a 

představivosti? Lze se herní intuici naučit nebo se jedná o nenapodobitelné nadání? Text této 

disertační práce se zmíněným otázkám na několika místech věnuje, ale přesto se mi 

nepodařilo získat definitivní odpověď – odlišnosti asi plynou ze stylu každého z hráčů.  

 

1.2.3 Představení kompetitivních žánrů videoher 

Disertační práce bude ve své empirické části pracovat s několika v oblasti esportu 

populárními videoherními žánry a tituly. Ilustrativní data doprovázející výsledky výzkumu 

by se mohla stát nesrozumitelná, pokud bych se nepokusil alespoň o krátké představení 

pravidel a principů odkazovaných her. 

 Bojovky: Žánr simulující zápasy v bojových uměních. Proti sobě stojí dva hráči, kteří 

ovládají bojovníky vybrané před začátkem hry. Každý z bojovníků disponuje 

odlišnými pohyby. Hráči se snaží navzájem zasáhnout, přičemž každý zásah dle 

svých vlastností uděluje poškození odečítající se z ukazatele zdraví zasaženého cíle. 

Kolo končí, když je ukazatel jednoho z hráčů na nule nebo uplyne časový limit 

pohybující se do jedné minuty. Hraje se většinou na vícero kol. Bojovky patří 

k motoricky velice náročným žánrům, co se týče načasování a zadávání složitých 

ovládacích povelů. Mezi populární bojovky patří série Street Fighter (Capcom) a 

Tekken (Namco)  

 Multiplayer online battle arena (MOBA): Pravidla žánru popisuje samostatná 

kapitola týkající se kazuistiky hry League of Legends11 (Riot Games, 2009). Jedná se 

o nejpopulárnější týmový soutěžní žánr současnosti. Další populární MOBA hrou je 

Dota (Valve, 2013). 

 Real-timové strategie (RTS): Žánr napodobující strategický boj velitelů dvou armád. 

Každý z hráčů hraje za rasu nebo civilizaci vybranou před začátkem zápasu. Rasy 

nebo civilizace se od sebe liší a umožňují různé herní styly. Partie probíhají v řádu 

desítek minut. Úvodní fáze probíhá v duchu výstavby budov a rozvoje těžby surovin, 

což dohromady umožňuje vytváření armády. V následném kroku dochází k vojenské 

konfrontaci, která končí, pokud se soupeř vzdá nebo mu je zničena poslední budova 

či jednotka armády. Turnajově se hraje na více vítězných zápasů. RTS reprezentuje 

                                                 
11 Zkratka LoL. 
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z hlediska strategie nejkomplexnější žánr s ohromným množstvím různých variant 

sestavené armády nebo sekvencí výstavby budov a dalších tahů. Tento žánr zastupuje 

dlouhodobě populární Starcraft II12 (Blizzard Entertainment, 2010). 

 Sportovní hry: Videoherní adaptace klasických sportů. Soutěží proti sobě dva hráči. 

Pravidla se většinou blíží tradiční podobě daných her, proto jejich vysvětlení není 

potřeba. Mezi zástupce patří třeba série FIFA (Electronic Arts) nebo NHL (Electronic 

Arts) 

 Střílečky z první osoby (FPS): Žánr simulující „hru na vojáky“ nebo na „policisty a 

zloděje“. Bojují proti sobě týmy, nejčastěji o pěti členech. Během kol se oba týmy 

střídají v tom, kdo bude útočit a kdo se bude bránit. Úkolem útočící strany je položit 

bombu na místo vyznačené v herním prostoru. Bránící strana tomu musí zabránit 

nebo bombu po položení rychle deaktivovat. Dále je možné hru vyhrát eliminací 

všech členů jednoho z týmů. K boji je využíváno různých palných zbraní s odlišnými 

vlastnostmi. Hráčské postavy vydrží jen málo poškození a zásah do hlavy může 

znamenat i okamžitou smrt. Jedno kolo probíhá v řádu několika minut i kratších 

výměn. Kvůli tomu se hraje na vícero vítězných kol dávajících dohromady obdobu 

setů. FPS žánr klade vysoké nároky na rychlost senzorického rozlišování (spatření 

cíle) a motorickou přesnost míření, dále také na koordinovaný pohyb všech členů 

skupiny a týmovou strategii. Populárními zástupci jsou série Call of Duty13 (Infinity 

Ward) nebo Counter Strike (Valve, 1999). V této práci se také objevuje reference 

k World of Tanks14 (Wargaming, 2010), střílečce ze třetí osoby (TPS). 

 

1.3 Shrnutí 
Představené koncepce herního stylu prezentované v teoretické části měly za úkol poukázat 

k různým perspektivám náhledu na styl jako na intencionální model. Na začátku bylo 

předvedeno několik psychologických definic stylu podle převažujícího zdůrazňování 

sociální (intersubjektivní vztažnost) nebo individuální (psychický modus adaptace) funkce. 

Konceptuální vymezení následovalo zdůraznění procesuálních a vývojových aspektů 

odhalování stylu u druhých, a to hlavně za pomoci termínu čtení mysli, který pochází 

z kognitivní psychologie. O stavu dosavadního výzkumu herních studií, jenž s oblibou 

spojuje herní styl s typem hráče, pojednávala podkapitola uvádějící různé druhy 

kategorizací. Další hledisko sestávalo z perspektivy matematické teorie her a teorie hráčů 

samotných, které nahlížejí na styl v kompetitivním prostředí jako na strategii určující 

budoucí rozhodnutí ve hře. Poslední teoretická souvislost s ideologickým pozadím 

konkurujících si rétorik hraní sloužila ke zdůraznění přesvědčující povahy a zároveň i 

paralelní existence různých stylů. Na základě tohoto výčtu by bylo možné definovat styl jako 

intencionální model takto:  

„Modus psychického fungování jednotlivce (variující na ose aktuální – habituální) 

představovaný určitým charakteristickým vzorcem přání, přesvědčení a záměrů. Tento 

charakteristický modus ovlivňuje intersubjektivní strategie utváření teorie mysli a výslednou 

podobu akce.“  

Je zřejmé, že takovéto pojetí stylu redukuje funkci stylu na potřebu orientovat se 

v intencionalitě sebe i ostatních. Pro cíle této práce se však jedná o užitečnou definici. Zbylá 

                                                 
12 Zkratka SCII. 
13 Zkratka CoD. 
14 Zkratka WoT. 
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část teoretického úvodu dokresluje terén výzkumu představením profesionálního hraní 

videoher, herního stylu expertních hráčů a principů několika populárních soutěžních žánrů. 
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2 Charakteristika výzkumného postupu 
Následující kapitola seznamuje s celkovou logikou stanovení výzkumných otázek, 

použitými metodami sběru a analýzy dat, v závěru pak přechází do diskuse metodologického 

postupu. Velmi zkrácenou formu metodologického procesu nabízí shrnutí na závěr.   

 

2.1 Logika výzkumu 
Disertační práci Herní styl jako intencionální model lze členit na dvě integrální části. První 

cílí na vymezení okruhu herních stylů užívaných hráči. Smysl této části, v celkovém 

kontextu práce, tkví v definování struktury procesu, respektive dominantních pojmů 

užívaných k popisu herního stylu. Druhá část práce se převážně zaměřuje na ústřední otázku 

průběhu mindgame, neboli psychologických her s myslí soupeře. Výsledků obou částí bylo 

dosaženo kvalitativní, pro pochopení takto subjektivního fenoménu vhodnější, metodologií. 

Je třeba zdůraznit, že souhrnným předmětem výzkumu jsou intersubjektivní stanoviska 

hráčů, jejich teorie mysli druhých hráčů, nikoli sebereflexe vlastního stylu. 

Téma herního stylu vyvěrá z iniciativy reagovat na nedostatečné prozkoumání 

individuálních přístupu k herní akci, které jsou však, dle mého mínění, klíčem k pochopení 

subjektivní motivace aktéra. Herní styly v kontextu elektronické zábavy reprezentující 

proměnlivé i stabilní intencionální modely, jejichž bohatý repertoár mě inspiroval k jejich 

hlubšímu zmapování. Mé základní východisko čerpá z návaznosti na předchozí výzkum 

hráčského optimálního prožitkového stavu (Hrabec, 2012), který bývá frekventovaně 

interpretován za pomoci teorie flow M. Csikszentmihalyie (1990). Flow zahrnuje soubor 

elementů, jimiž je možno popsat stav extatického ponoření se do činnosti. Základní premisa 

flow spočívá v tom, že se jedná o prožitek projevující se v univerzální podobě bez ohledu na 

osobnost aktéra nebo podstupovanou činnost. Četné podoby herního stylu však poukazují 

k rozporu, jelikož empiricky je možné sledovat celou řadu forem hráčské aktivity, které se 

vyznačují odlišným intencionálním fungováním, proto i konečnou zkušeností. V tomto 

ohledu je herní styl zajímavý také z hlediska své komplexity, která poukazuje k odlišným 

možnostem počítačem mediovaných her. Součástí mé dlouhodobé argumentace pro výzkum 

digitálních her je právě potenciál sledovat relativně složité psychické procesy a situace v, 

pro zkoumanou skupinu, přirozeném prostředí. To se stalo koneckonců i výsledkem této 

práce, jelikož se od původního zaměření na motivaci odchýlila k výzkumu metakognitivních 

praktik hráčů. 

Formulace výzkumných otázek probíhala nelineárně. Na počátku stála úvaha o tom, kolik 

herních stylů je vůbec možné odlišit? Skoro každá videohra je z hlediska svého systému 

něčím specifická – řídí se určitými pravidly, jež nejsou vždy obecně platná, např. i mezi 

hrami identického žánru. Ptáme se zde, v podstatě, na otázku, jaké jsou potenciality interakce 

mezi hráčem a herním systémem? Pokud bych analyzoval pouze jeden herní titul, vytvoření 

určitého schématu možných herních akcí by nebylo problematické. Obdobně bych se asi 

nedostal do nesnází u rozboru stylu hraní konkrétní individuality. Jestliže ale v duchu pojmu 

styl budeme balancovat na hraně mezi idiografickým a nomotetickým přístupem, situace se 

značně komplikuje. 

Pro zpracování této studie jsem se nakonec rozhodl zvolit typicky kvalitativní strategii 

emergující z chápání pojmu herní styl tak, jak jej užívá hráčská kultura. Během prvotní fáze 

výzkumu, kdy jsem začal sbírat hráčské texty zabývající se kategorizací stylů, jsem dospěl 

k poznatku, že pro hráče styl získává na důležitosti v prostředí onlinových kompetitivních 

her, kde je součástí tzv. metagame. Metagame, s odvoláním na teoretickou část této práce, 
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je soubor aktuálně efektivních herních postupů, které hráči slouží jako nástroj k dosažení 

vítězství. Znalost metagame funguje jako předpoklad k přečtení stylu soupeře, cílů a 

prostředků, o něž bude během hry usilovat. Z této perspektivy je pro hráče účinné snažit se 

pochopit mentální procesy svého soupeře a tím se i dopředu připravit na jeho tahy. Stává se 

zřejmým, že se zde dostáváme do roviny psychologické hry velmi pokročilých hráčů, která 

je bohatá na náznaky, blafování a další druhy falešných akcí. Metagame se sice liší hra od 

hry, ale určité podobnosti mezi styly v různých žánrech i titulech mě vedly k předpokladu 

obecnějších kategorií, které je možné aplikovat plošněji. Na podkladu těchto poznatků jsem 

omezil téma práce na herní styl v pojetí intencionálního modelu, pro jehož procesuální 

rovinu jsem nalezl hráčský termín mindgame. V návaznosti na to jsem formuloval dvojici 

výzkumných otázek. 

I. Část práce (struktura): Jaké modely herního stylu si hráči vytvářejí o druhých 

hráčích?  

 

II. Část práce (proces): Jaké podoby mindgames znalost těchto modelů vytváří? Jaký 

je jejich průběh? 

Oba zmíněné myšlenkové okruhy inklinují k potencialitě doplnit dosavadní chybějící 

poznání týkající se stylů hraní videoher. Tato logika výzkumu kompenzuje nedostatky 

současného stavu výzkumu v následujících oblastech: 

 Herní styl je často redukován na motivační typ nebo osobnost hráče. 

 Herní styl je často omezován na sebehodnocení hráčů. 

 Repertoár herních stylů hráčů empiricky překračuje současné vědou odvozené 

kategorizace.  

 Herní styl patří z psychologické perspektivy k nedostatečně prozkoumaným 

tématům. 

Většina výše uvedených bodů kritiky se vztahuje k první části studie, jejímž výstupem je 

pokus o ucelenou kategorizaci herních stylů. Výsledek druhé části doplňuje kategorizaci o 

hlubší rozvedení integrujícího rámce stylu jako intencionálního modelu.15 V tomto ohledu 

nabízím schéma průběhu čtení herního stylu s návrhem dvojice stylů používaných v tomto 

procesu.  

Pokud bych se vrátil k chronologii výzkumného procesu, zjištěné zacházení hráčů se stylem 

jako se vzorcem přání a přesvědčení, jichž je možno užívat (u sebe) i zneužívat (u soupeře), 

zahrnuje dominantní, nikoliv však jediný přístup ke stylu. Kromě toho byl styl užíván jako 

nástroj estetického sebevyjádření, sociálního kontaktu či objevování herního systému. 

Abych dostál dostatečné extenzi kategorizace, zaměřil jsem první část výzkumu na analýzu 

internetových textů hráčů bez znalosti jejich zkušenosti či hráčských schopností, což vedlo 

k získání podob herních stylů, jež se třeba neužívají na vrcholové úrovni, ale patří k běžné 

praxi většiny. Důvod, proč se zabývat zrovna kompetitivními herními styly, jsem nalezl 

v jejich početnosti. Jak se ukázalo, hráčské kategorizace herních stylů stoupají na počtu 

v případě žánrů her, kde proti sobě mohou soutěžit minimálně dva lidští protihráči, což opět 

nahrávalo využití pojmu intencionálního modelu. Navazující otázka směřovala k tomu, jaká 

výzkumná skupina se extenzivně zabývá herním stylem z tohoto pohledu? Jak jsem již 

podotýkal, mluvíme zde o velmi pokročilé úrovni zvládnutí herního procesu, proto jsem 

                                                 
15 Ohledně avizovaného zacházení s pojmem styl odkazuji k teoretickému přehledu této práce.  
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druhou část výzkumu zaměřil na poloprofesionální a profesionální sféru elektronického 

sportu.  

Pro přehlednost nabízím shrnující schéma (obrázek 1) reprezentující počáteční výzkumné 

otázky a způsob navracení se k intencionálnímu modelu jako výkladovému rámci stylu. 

 

 

Obrázek 1. Schéma logiky výzkumu 

 

2.2 Metody sběru dat 
Disertační práce operuje s různorodými datovými vzorky a metodami, které se nyní pokusím 

detailněji představit a zdůvodnit jejich užití či vyloučení z výzkumu. Budu postupovat 

v duchu předchozího textu dle fází a částí výzkumu.  

 

2.2.1 Skupinová diskuse o herním stylu  

Předvýzkum (2012) 

Za pomoci skupinové diskuse s redakci českého videoherního webu Games.cz jsem si v rané 

fázi výzkumu kladl ambici získat přehled v tom, jak hráčská kultura přistupuje k pojmu herní 

styl. Předmětem mapování se stala definice herního stylu a jeho jednotlivých podob, vztah 

žánru hry a preferencí hráče, vývoj herního stylu. Diskuse probíhala formou jednorázového 

dvouhodinového setkání, které proběhlo 9. 8. 2012 v konferenční místnosti redakce. 

Skupinové interview probíhalo spíše volným způsobem s částečným doplňováním o předem 

připravené otázky, pokud se tok rozpravy zastavil. Rozhovor byl zaznamenáván na diktafon 

a následně doslovně přepsán. Získaná data ve výsledku nesla střední informační hodnotu, 

jelikož otevírala celou řadu témat, ale na méně z nich odpovídala. Z diskuse bylo také patrné, 

že herní novináři mají úžeji vyprofilovaný styl, který v mnohém stojí v kontrastu s výkonově 
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založenými hráči „hardcore“ segmentu. To také dále nasměrovalo výzkum k elektronickému 

sportu. Vhled zprostředkovaný diskusí byl použit především k předběžné formulaci 

kategorií, jinými slovy ovlivňoval otevřené kódování v rané fázi výzkumu. Na konci se však 

řada zjištění stala základem pro výslednou teorii, jelikož kvalitně doplňovala aspekty stylu 

mimo soutěžní prostředí.   

Počet informantů: 4 

Charakteristika výzkumné skupiny: Zkušení herní žurnalisté na české scéně působící 

v redakci Games.cz a také časopisu LEVEL. Díky udělenému souhlasu uvádím jejich pravá 

jména.  

 Pavel Dobrovský – 35 let, 16 let profesionální praxe. 

 Lukáš Grygar – 32 let, 13 let profesionální praxe.  

 Martin Bach – 33 let, 15 let profesionální praxe. 

 Petr Poláček – 33 let, 14 let profesionální praxe. 

Strategie výběru: Videoherní žurnalisty jsem zvolil pro zorientování se v různých 

přístupech ke hraní, jež novináři často hodnotí ve svých kritikách - jejich úkolem je 

odhadnout, zdali daný titul splňuje očekávání a nároky různých hráčů. Výběr ovlivňoval také 

výzkum, který jsem realizoval se stejnou skupinou v minulosti. Výhody tedy plynuly 

z předpokládané kvality dat a dostupnosti informantů.  

 

2.2.2 Analýza hráčských textů dostupných na internetu 

I. část výzkumu (2013-2014) 

Smysl této části výzkumu se zakládal na sebrání velkého datového obnosu, který by 

popisoval co největší množství stylů a umožňoval sledovat obecné trendy a empirickou 

bohatost tématu. Použití metody analýzy produktu také usnadnilo získání orientace v hráčské 

terminologii. Výzkum probíhal v prostředí, které je tradičně chápáno pro hráče videoher jako 

přirozené – internetu (Crawford, 2012).16 Objektem studia se staly hráčské texty 

strukturované jako lidové typologie různých podob hráčů, jež je možné ve hře potkat. 

Zkušenost autora nebo faktická přesnost příspěvků nebyla hodnocena, jelikož záměrem 

nebylo hledat objektivní kategorie stylu, ale stereotypní modely intersubjektivního vnímání.  

Obnos dat: 410 hráčských typů 

Charakteristika výzkumné skupiny: Zkušenější hráči amatérské úrovně až profesionální 

hráči. Jedná se však o spekulaci, opravdový profil skupiny nebylo možné identifikovat. 

Obdobně není zřejmý ani počet autorů těchto textů. Namátkový součet ale poukazuje 

k přibližně 40 článkům vedoucím k 410 typům. 

Strategie výběru: Proces výběru probíhal skrze řetězení vyhledávaných klíčových slov – 

první část obsahovala základní pojem (jmenovitě: play style, playing style, player type, 

gamer style) a další pak diferencující parametr (např. název žánru či konkrétní populární 

videohry). Výsledek pak mohl vypadat třeba takto: „Play styles in strategy games“. Celkově 

výběr pokrýval žánry uvedené v tabulce 2. U textů byla zaznamenávána jejich URL adresa 

a jednotlivé hráčské typy zařazovány do jednotného katalogu. 

                                                 
16 O tom svědčí i fakt, že nejpopulárnější hry se hrají on-line a jejich propojení s internetem je proto integrální. 
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Tabulka 2. Rozložení počtu nalezených typů dle žánru videohry 

Žánr Počet typů 

MOBA 214 

FPS 63 

MMORPG 50 

RTS 28 

Bojovky 20 

Bez žánru 15 

Sportovní 12 

RPG 8 

 

V souhrnu bylo nasbíráno 410 případů jednotlivých hráčských typů potažmo herních stylů. 

Texty byly zprvu řazeny pod položky dle odpovídajícího žánru a konkrétního názvu hry. 

Sběr jsem realizoval ve dvou fázích s ročním časovým rozestupem. První sběr (rok 2013) se 

setkal s obtížemi v pokrytí všech žánru her, což však i pomohlo dojít ke zjištění, že typologie 

herního stylu jsou produkovány hlavně hráči online her, kde soupeření i kooperace s 

druhými, tím pádem i jejich odhad, představuje důležitý aspekt. Dále se typy hráčů často 

obsahově opakovaly, přestože pod jiným názvem. Doplňující fáze sběru (rok 2014) měla za 

účel selektivně pokrýt nejpopulárnější kompetitivní žánry a dosáhnout alespoň částečného 

nasycení výzkumu. Tohoto cíle se podařilo dosáhnout asi jen částečně, některé později 

formulované kategorie stylu dosáhly většího propracování, pro jiné byla nalezena výrazně 

menší empirická opora. Mezi první a druhou etapou proběhla průběžná analýza, v rámci níž 

jsem identifikoval v datech zakotvené kategorie, které prošly pozdější reformulací. Po 

druhém sběru dat jsem došel k závěru, že nejpodstatnější témata jsou formulována a není 

třeba v procesu dále postupovat.  

 

2.2.3 Rozhovory s komentátory a poloprofesionálními hráči 

II. část výzkumu (2013-2014) 

Volba metody rozhovorů s poloprofesionálními hráči působícími v České republice 

pramenila z předchozích literárních i datových zdrojů. Vrcholová soutěžní forma hraní 

videoher potřebuje důkladnou znalost herních stylů. Podobně i komentování takovýchto 

zápasů vyžaduje detailní vhled do mentálních procesů, na základě nichž se hráči rozhodují. 

Pro získání přehledu v této problematice a také vzhledem k tomu, že se jedná o skupinu 

profesionální, jsem zvolil hloubkový polostrukturovaný rozhovor, jehož délka se většinou 

pohybovala okolo 90 minut. První dva rozhovory probíhaly osobně, zbytek byl kvůli časové 

a místní dostupnosti informantů proveden online telefonátem (za pomoci aplikace Skype). 

Rozhovory byly zaznamenávány na diktafon a doslovně přepsány. Původní funkcí interview 

mělo být propojení první a druhé části této studie - získat informace o procesu rozhodování 

hráče při odhadování stylu soupeře či spoluhráče a podepřít některé kategorie herního stylu 

o fundovanější základ.17 Ne všechna tato očekávání byla splněna, u čehož se pozastavím 

v podsekci Nevyužité metody.  

                                                 
17 Připomínám, že první část založená na sběru hráčských typologií nehodnotila objektivitu a přesnost daných 

vyjádření o herním stylu. 
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Rozhovor probíhal za asistence sedmi okruhů otázek (tabulka 3), které byly kladeny bez 

standardizovaného pořadí. V případě pro studii zajímavých témat jsem přecházel do volného 

dotazování. Tato flexibilní forma také převažovala u rozhovorů s komentátory, u nichž došlo 

ke konfrontaci mých průběžných zjištění s praxí. Rozhovory provedené v minulosti v 

několika případech sloužily jako základ pro formulování dodatečných otázek a srovnání 

názorů více informantů.   

  

Tabulka 3. Okruhy otázek rozhovoru s poloprofesionálními hráči 

Okruhy otázek 

1. Základní demografické údaje a dosažené úspěchy? 

Věk, úspěchy, v jaké hře 

2. Vlastní kategorizace a definice herního stylu ostatních hráčů? 

Osobní x obecné kategorizace stylu, slavní hráči dle stylu 

3. Průběh mindgame? 

Začátek a konec, spouštěče, čtení vzorce chování x osobnosti hráče 

4. Rozdíly v povaze mindgame dle pokročilosti hráče? 

Profesionál vs. poloprofesionál vs. amatér 

5. Rozdíl mezi čtením kompetitivní hry a kooperativní partie? 

Rozdíl čtení stylu spoluhráče a protihráče 

6. Dispozice a předpoklady k mindgames? 

Osobnost, schopnosti, trénink, zkušenosti, intuice x kalkul 

7. Hodnota přikládaná hernímu stylu jako nástroji pro odhad záměrů druhých lidí? 

Vnitřně-herní důležitost, transfer schopnosti číst styl mimo hru 

 

Počet informantů: 8 (6 hráčů, 2 komentátoři) 

Charakteristika výzkumné skupiny: Poloprofesionální hráči videoher. Řada z níže 

uvedených patří k republikové, v ojedinělých případech i evropské, špičce. Skupina 

rovnoměrně pokrývá nejhranější progamingové žánry: MOBA (League of Legends), RTS 

(Starcraft II), FPS (Call of Duty 4), TPS (World of Tanks), bojovky (Street Fighter, Tekken) 

a sportovní hry (FIFA). Dva komentátoři dále posilují porozumění nejkomplexnějším 

kompetitivním titulům. Na základě uděleného souhlasu informanty uvádím pod pravým 

jménem, jedná se o známé osobnosti progamingové scény jednotlivých her.   

 Marek Pikna alias PRK – 22 let, bez týmu, poloprofesionální hráč bojovek (Street 

Fighter, Tekken a dalších).18 

 František Henyš alias SexAxZ – 21 let, reprezentant týmu eSuba ve hře Call of Duty 

4. 

 Michal Jinoch alias Majklicek – 20 let, reprezentant týmu eSuba ve hře FIFA. 

 Milan Kollmann alias VoodooZ – 28 let, bývalý reprezentant týmu eSuba ve hře 

World of Tanks. 

 Ondřej Fučík alias Demon – 19 let, bývalý hráč týmu eSuba ve hře League of 

Legends. 

 Vojtěch Veselý alias h34D_hUnT3R (Headhunter) – 27 let, 10 let kariéry, 

reprezentant týmu nEophyte ve hře Starcraft II. 

 Zděnek Pelcl alias Horroren – 29 let, komentátor utkání ve Starcraft II, bývalý kouč 

a hráč týmu eSuba v téže hře.  

                                                 
18 Tento rozhovor probíhal za přítomnosti dalšího, ale méně zkušeného kolegy hráče. Jednalo se tedy spíše o 

rozhovor ve velmi malé skupině.  
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 Petr Jirák alias XSnapy – 20 let, komentátor utkání v League of Legends, bývalý kouč 

týmu eSuba. 

Strategie výběru: Výběr informantů probíhal strategií sněhové koule řetězením doporučení. 

První účastník výzkumu Marek Pikna byl zprostředkován skrze jednoho z mých přátel. Další 

informanti byli osloveni za pomoci dvou gatekeeperů: pana Martina Liberského, ředitele 

herního projektu Grunex, a pana Karla Potužníka, PR manažera prominentního 

progamingového týmu eSuba. Oba vybírali informanty dle kritérií výzkumu (komunikativní 

hráče znalé problematiky stylu). Na doporučení Martina Liberského se povedlo do výzkumu 

zařadit Františka Henyše. Karel Potužník zase umožnil spolupráci s Michalem Jinochem, 

Milanem Kollmannem a Ondřejem Fučíkem. Vojtěch Veselý byl osloven nezávisle, jelikož 

Starcraft II sekce týmu eSuba neodpovídala na nabídky o rozhovor. Dvojici komentátorů – 

Zdeňka Pelcla a Petra Jiráka jsem zahrnul do výzkumu na základě vlastního výběru dle 

sledování několika jimi komentovaných zápasů.  

 

2.2.4 Doplňkové metody 

Tato sekce obsahuje metody, které participovaly na výsledcích výzkumu v menší míře než 

předchozí.  

 

Pozorování komentovaných videozáznamů 

II. část výzkumu (2014-2015) 

League of Legends, nejpopulárnější videohra zařaditelná pod elektronické sporty, nabízí 

profesionálně komentované videozáznamy her špičkových týmů skrze televizní kanál LoL 

Esports služby Youtube.19 Tato zkušenost umožnila doplnit předchozí rozhovory o velký díl 

kontextuálních informací, přestože nelze mluvit o metodologicky kontrolovaném 

pozorování. Pozorování probíhalo zkušenostním způsobem, který bych vymezil spíše jako 

pohyb v „terénu“ v tradičním pojmovém výkladu. Výsledek sledování řady záznamů i 

přímých přenosů hry se otiskl do případové studie mindgames v prostředí League of 

Legends. 

Počet záznamů: Okolo stovky zápasů (30-50 minut).  

Charakteristika zkoumaných dat: Nesystematicky sledované záznamy hry týmů evropské 

(EU LCS) a korejské (LCK) ligy v LoL čtvrté a páté sezóny (2014-2015). 

 

Herní styly herních novinářů 

Předvýzkum (2012) 

Zahrnuje drobné kazuistiky stylu herních novinářů. Data byla získána během minulého 

výzkumu pro účely diplomové práce.20 Část z těchto charakteristik sloužila jako ilustrace 

některých kategorií herního stylu. Jedná se o data vzešlá z přepisu individuálních rozhovorů.  

                                                 
19 https://www.youtube.com/ 
20 Tato data se nakonec nestala součástí diplomové práce – byla sbírána již dopředu z důvodu zájmu o téma 

stylu. 
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Počet informantů: 7 

Charakteristika výzkumné skupiny: Herní novináři uvedení výše u metody skupinové 

diskuse. Kromě nich ještě redaktoři časopisu SCORE a webu Hrej.cz. 

Jan Modrák – 34 let, 15 let profesionální praxe, současný šéfredaktor časopisu SCORE.  

Jiří Škrampal – 30 let, 12 let profesionální praxe, autor časopisu SCORE.  

Tomáš Krajča – 27 let, 7 let profesionální praxe, redaktor webu Hrej.cz. 

Jaromír Möwald – 26 let, 9 let profesionální praxe, redaktor webu Hrej.cz. 

Strategie výběru: Udávaná výzkumem diplomové práce (Hrabec, 2012). 

 

2.2.5 Nevyužité metody 

Komentovaní videozáznamu poloprofesionálními hráči 

II. část výzkumu (2014) 

Původně se mělo jednat o velmi podstatnou část práce osvětlující proces čtení stylu na 

konkrétních příkladech, čímž by bylo možné odvodit specifický model rozhodování 

expertního hráče. Sonda měla zahrnovat identické hráče, s nimiž by byly provedeny 

rozhovory. Po realizaci prvního sezení se ukázalo, že komentáře sice ukazují zajímavé 

příklady, ale na získání celkového vhledu do způsobů uvažování informanta je jedno sezení 

absolutně nedostatečné. Roli hrál i nabývající rozsah práce a dostatečná bohatost 

příkladových situací promítnutá v rozhovorech.  

 

2.2.6 Shrnutí užitých metod 

Pro usnadnění orientace v textu předkládám shrnující tabulku 4 s vyznačením míry 

důležitosti výstupů metod. 

 

Tabulka 4. Použité metody 

Fáze výzkumu Metoda Výzkumná skupina Datová 

priorita 

Výstup 

Předvýzkum  Skupinová diskuse Herní novináři 

(N=4) 

Střední Příprava a 

podložení kategorií 

h. stylu 

Individuální 

rozhovor 

Herní novináři 

(N=7) 

Nízká Podložení kategorií 

stylu 

I. Část výzkumu Analýza produktu 

(články, fóra) 

Hráči 

(410 krátkých př. studií) 

Vysoká Kategorizace 

herního stylů 

II. Část 

výzkumu 

Rozhovor Poloprofesionální hráči, 

komentátoři 

(N=8) 

Vysoká Schéma průběhu 

mindgame 

 Pozorování 

(komentované 

videozáznamy) 

Profesionální hráči Střední Případová studie 

hry League of 

Legends 
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2.3 Zpracování a analýza dat 
Postup analýzy probíhal za pomoci softwaru MAXQDA verze 11.1.0, který se zaměřuje na 

zpracovávání kvalitativních dat. Texty získané skrze audiozáznamy či webové vyhledávání 

byly převedeny do uživatelského prostředí tohoto programu umožňujícího kódování, 

poznámkování i různé zobrazovací techniky dat. Výhodou MAXQDA je možnost bez ztráty 

orientace pracovat s relativně velkým obnosem dat. Software zároveň podněcuje k psaní 

průběžných poznámek a hodnocení důležitosti kódovaných segmentů. Z pokročilejších 

funkcí programu byla užita jen funkce zobrazování vztahu kódů, která ukazuje překrývající 

se kódy v rámci textu, což může poukazovat na vztahy, ale také na nevyjasněné kategorie 

kódování výzkumníka. Krom výše zmíněného se postup počítačem asistované analýzy 

nelišil od tradičního postupu.  

 

2.3.1 Postup zpracování diskuse a rozhovorů s herními novináři 

Systém zpracování dat předvýzkumu se kvůli celé řadě otevíraných témat nesl v duchu 

otevřeného kódování. Pointa této fáze se odrážela v přípravě kategorií stylu, kterých by bylo 

možné použít k interpretaci dalších dat. Ruku v ruce s teoretickou přípravou probíhal rozbor 

textu skupinové diskuse i jednotlivých rozhovorů s novináři. To dohromady umožnilo 

vytvořit následující kódy seřazené v tabulce 5 dle četnosti jejich užití.21 

 

Tabulka 5. Přehled kódování diskuse s herními novináři 

Herní styly Počet kódovaných segmentů 

Expresivní  41 

Výkonový 24 

Poznávací  16 

Logistický 9 

PC styl 9 

Herní styl dítěte (paidia) 8 

Prožitkový 7 

Asociální  6 

Konzolový 5 

Herní styl dospělého (ludus) 4 

Sociální 2 

Metagamingový styl 2 

Další kódy Počet kódovaných segmentů 

Styl a hra (žánr) 24 

Styl jako stabilita  17 

Vývoj stylu 16 

Styl jako labilita 8 

Zvyklost okolo hraní  7 

 

Jelikož předvýzkum nereprezentuje ústřední data užívaná v této studii a na jejich rozbor by 

se jinak nedostalo, provedu už nyní zběžnou interpretaci. Identifikované herní styly obsahují 

naprostou většinu stylů uvedených ve finální kategorizaci. Chybí pouze styly agresivní vs. 

defenzivní a taktické vs. strategické. Herních stylů naopak přebývá, což je výsledek toho, že 

některé z nich byly z výzkumu vyloučeny ve fázi selektivního kódování. Kromě tématu 

                                                 
21 Počet kódovaných segmentů nemusí vždy znamenat jejich váhu pro teorii budovanou výzkumem. Frekvence 

užití kódu také nemusí odrážet obsáhlost zdrojového textu.   
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podob stylů se herní novináři souhrnně věnovali vývoji stylu v průběhu jejich kariéry – jeho 

změnám (labilitě) či odolnosti vůči nim (stabilitě). Provázanosti systému hry a 

individuálních potřeb hráče patřil převážný zbytek diskuse.  

 

2.3.2 Postup formulování kategorizace herních stylů 

Pokus o vnitřní členění pojmů herní styl byl veden základní otázkou, jaké modely herního 

stylu si hráči vytvářejí o svých spoluhráčích i protihráčích (I. část výzkumu)? V průběhu 

výzkumu se ukázalo, že v rámci pokusu o celkový model byla nalezena kategorie 

metagamingového stylu, který se specializuje na odhalení stylu hry soupeře, což se stalo 

společným jmenovatelem II. části výzkumu.  Jedná se o určitý paradox, jelikož styl samotný 

lze na psychologické rovině ztotožnit s intencionálním modelem. Metagamingový styl je 

tedy zároveň součástí kategorizace stylu i nadřazenou kategorií stylu disponující obecnou 

znalostí různých podob intencionality i schopností imitovat jejich herní formu.   

Při utváření modelu a zařazování jednotlivých případů do kategorií jsem postupoval v duchu 

běžného kritéria členění kvalitativního výzkumu na otevřené, axiální a selektivní kódování. 

Každý z těchto postupných procesů navíc poukazuje k určité hierarchické vrstvě 

kategorizace. 

 

2.3.2.1 Otevřené kódování: „Kategorie herního stylu“ 

První obtíž stojící na začátku třídění dat se ukázala v odlišení mezi pojmy styl a typ. Hráči 

měli převážnou tendenci popisovat prototyp hráče daného stylu spíše než herní styl jako 

takový. Přirozená hráčská nejistota v zacházení s pojmem styl vedla k tomu, že jsem musel 

určité části ze 410 případů kódovat do více z kategorií. Prakticky zde došlo k převodu 

hráčské typologie, během něhož jsem vybíral z textu zmínky o herních aktivitách a tím 

redukoval typ hráče na obsažené herní styly. Z původních 410 datových úseků vzešlo 552 

kódovaných segmentů distribuovaných v počtech uvedených v tabulce 6.  

 

Tabulka 6. Přehled počtu použití kódu dle kategorie herního stylu 

Herní styl Počet kódovaných segmentů 

Asociální styl 106 

Agresivní vs. defenzivní styl 104 

Sociální styl 87 

Výkonový styl 91 

Taktický vs. strategický styl 67 

Logistický styl 30 

Expresivní styl 26 

Metagamingový styl 18 

Poznávací styl 11 

Konzumní styl 8 

Genderový styl 4 

 

Přestože překryv kódů probíhal přibližně v jedné čtvrtině případů, jasné ustanovení 

nezávislých kategorií se ukázalo jako složité. Celá řada stylů spolu principiálně značně 
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souvisela a propojovala se, což vedlo k nutnosti je dále třídit a vymezit jejich vzájemné 

souvislosti metodou axiálního kódování.   

 

2.3.2.2 Axiální kódování: „Subkategorie a dimenze herního stylu“ 

Po stanovení deseti základních témat stylu jsem přešel k axiálnímu kódování, které proběhlo 

především na úrovni uvedení subkategorií a uspořádání modelu do hierarchie. Počátky 

osového kódování jsem však začal provádět již souběžně s otevřeným kódováním 

identifikací esenciálních příkladů subkategorií, jež dobře vystihují odlišné charakteristiky 

uvnitř jednoho stylu.  

První krok směřoval k definování nejvíce konkrétních podob stylu, které se však opakují 

častěji než jiné. Na základě toho bylo možné srovnat velice obecnou koncepci vzešlou 

z otevřeného kódování s úzce popisnými herními styly. Deset kategorií stylu tak reprezentuje 

spíše teoretické (ideální) znaky stylu, zatímco subkategorie se i svými názvy přibližují více 

herní praxi a idiografickému vymezení stylu. Na jedné straně figuruje abstraktně teoretické 

vymezení stylu, na té druhé empirická herní forma. Někde mezi těmito dvěma 

hierarchickými úrovněmi byla u některých stylů nalezena možnost popsat styl z hlediska 

konfigurace dimenzí dané kvality či kvalit, např. agresivní styl lze chápat jako způsob hry 

založený na spíše vyšším risku, iniciativě a zároveň i odměně. Jelikož zkoumaná data často 

obsahovala spíše hráčské typy, které však zároveň reprezentovaly specifický herní styl, 

považoval jsem za vhodné vymezit některé subkategorie herního stylu i za pomoci škál 

přesněji určujících míru konfigurace dimenze. Příkladem může být opět agresivní herní styl 

a jeho extrémní forma suicidal, pro kterou je typická maximalizace risku a výhody, jež však 

vede k negativní odměně (pravidelnému uvedení hráče do ztráty). Pro sumarizaci odstavce 

– axiální kódování probíhalo na třech úrovních hierarchie: 

1. Obecná kategorie herního stylu – nejvyšší míra redukce, generalizace a abstrakce, 

názvy často nereflektují hráčskou terminologii. 

2. Dimenze či škála herního stylu – prostředek teoretické definice subkategorií stylů o 

úroveň níže.  

3. Subkategorie herního stylu – empirické herní styly, často označené původními a 

obecně užívanými názvy, vysoké kontextuální zakotvení. 

Druhá či třetí úroveň může u jednotlivých stylů chybět. Například asociální styly jsou tak 

různorodé v povaze překračování hráčských norem, že společných dimenzí příliš nemají. 

Taktické vs. strategické styly jsou zase tak abstraktním pojetím stylu, že v datech nelze najít 

mnoho hráčských pojmů nižšího řádu pro určení subkategorií (hráč obecně řekne, že „hraje 

takticky“).  

Pro získání přehledu v postupu kódování nyní uvedu příklad postupu kategorizace na 

příkladu hráčského typu Camper pocházejícího z textu, který se věnoval hře žánru FPS. 

Originální vyjádření zní takto: 

Camper (FPS): Defenzivní styl. Termín používaný pro všechny defenzivní hráče je ve skutečnosti extrémní 

variantou herního stylu. Campeři si vybírají místa, odkud se nehnou. Pokud jsou zabiti, navracejí se na své 

zabrané místo. Zkušenější campeři mají vícero takových míst na každé mapě, aby redukovali celkový počet 

smrtí způsobených vlastní předvídatelností. 

Camper vyjadřuje extrémně pasivního hráče, který rád obsazuje určité pozice a vyčkává na 

příchod soupeře. Na základě toho proběhlo následující zařazení: 
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1. Defenzivní styl (obecná kategorie stylu). 

2. Camping/turtling (definováno škálami nízkého risku, odměny a momenta). 

3. Camping je zároveň subkategorií nebo specifickým stylem, který označuje takto 

poziční hru. 

Příklad tohoto herního stylu však také ukazuje na četné složitosti při třídění dat. Nízká 

odměna, risk a momentum také provází herní styl disengage založený na snaze ustupovat 

před soupeřem. Styl tudíž nelze zcela vyjádřit škálou či dimenzí a vždy je nutné se podívat 

na odlišnou formu provedení činnosti, což v konečném důsledku ale nemusí pomoci. 

Camping totiž v dalších vyjádřeních hráčů zpodobňoval zároveň i „nečistou hru“, jelikož je 

porušován ideál být ve hře aktivní. V tomto příkladu je tak možné camping zařadit i mezi 

další kategorii - asociální styl. Přestože obsah aktivity je třeba stejný, intencionalita se může 

lišit. Podobné případy nejsou ani zdaleka vzácné – jedna ta samá herní forma může figurovat 

jako zástupce několika kategorií stylu. I z toho důvodu jsem ve fázi selektivního kódování 

přepracoval celý model tak, aby definujícím znakem byl charakteristický okruh záměrů, 

přesvědčení a přání za jednáním.  

Vnitřní hierarchizaci obecných kategorií stylu provázela i má iniciativa o vyjádření jejich 

vzájemného vztahu, v němž se objevovaly pravidelnosti. K tomuto procesu jsem využil 

avizovaný nástroj MAXQDA určující podvojné kódování a obsahové analýzy těchto 

případů. Tím mělo být docíleno vyšší soudržnosti modelu a zároveň i kvalitnějšího 

propracování vnitřních subkategorií. 

 

2.3.2.3 Selektivní kódování: „Kategorizace dle dominantní intencionality“  

V poslední etapě selektivního kódování došlo k přezkoumání hranic zkoumaného tématu a 

jeho využitelnosti pro druhou část disertační práce. Pozornost jsem zaměřil především na 

kategorii metagamingového stylu, který reprezentuje průsečík práce. Model jako celek byl 

analyzován z hlediska vzájemné relace některých jeho částí (např. taktické vs. strategické 

styly a jejich spojitosti s agresivními vs. defenzivními styly). Z toho důvodu vzešlo také jako 

patrné, že model vyžaduje jednotné východisko, které by zřetelněji označilo, čím se 

jednotlivé styly liší.  

Prvním snadným krokem byla redukce počtu stylů na současných deset vyloučením 

genderového stylu (mužský vs. ženský styl hraní), pc a konzolového stylu, herního stylu 

dítěte vs. dospělého. Navrhované kategorie se totiž bezprostředně netýkaly procesů během 

hraní, ale spíše dispozic (gender, věk) či zcela externích faktorů (druh herního zařízení – 

konzole vs. pc). Jednalo by se o přílišné rozšíření tématu nehledě na to, že odlišování 

pohlaví, věku nebo oblíbeného ovládacího zařízení nic nemění na tom, že hráč může hrát 

jakýmkoli z deseti základních stylů.  

Ustanovení konečného počtu kategorií vyžadovalo navrácení se k východisku stylu jako 

intencionálního modelu. Přestože se témata jednotlivých stylů překrývají a vytvářejí fuzzy 

model, pro hráče je nejpodstatnějším odlišovat styly dle toho, čeho a jak se bude snažit 

soupeř dosáhnout. Intencionální pojetí stylu tak slouží jako integrující rámec umožňující 

diferenciaci mezi podobnými mody operování. Na podkladu těchto úvah bylo možné 

navrhnout hranice jednotlivých stylů, jež jsou předloženy v podkapitole Kategorizace 

herního stylu.  
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2.3.3 Postup kódování rozhovorů s poloprofesionálními hráči 

V druhé části disertačního výzkumu usiluji o zodpovězení otázky, jaké podoby mindgames 

znalost herních stylů vytváří a jaký je jejich průběh? Datové zdroje skládající se z interview 

s poloprofesionálními hráči byly analyzovány obdobně jako předchozí část během trojice 

fází kódování, jež shrnu pouze stručně, jelikož nebylo použito nijak zvláštních postupů. 

Po přepisu rozhovorů byl nejprve proveden souhrn každého z nich, který obsahoval členění 

popisovaných herních stylů užívaných v daném prostředí, prvky, formy a průběh 

mindgames. V následném otevřeném kódování bylo nalezeno 26 kódů, jež jsem shrnul do 

pěti okruhů témat (axiální kódování) uvedených v tabulce 7. 

 

Tabulka 7. Přehled kódů vzešlých z analýzy rozhovorů s hráči a komentátory 

1. Mindgames: zahrnuje formy mindgames symbolizované v těchto kódech 

Baiting, blafování, faking – lákání do pastí, předstírání a naznačování  

Zoning a juking – omezování a rozšiřování herního prostoru 

Skauting a vision deny – získávání a zamezování zisku informací o sobě a soupeři  

Harassing – manipulace a omezování soupeře 

Counter-play – přečtení stylu soupeře a anulování jím vyvolaných mindgames  

2. Dispozice a schopnosti: téma osobnostních vlastností a prostředků 

Intuice, talent – vrozené cítění a nadání pro psychologickou rovinu hry  

Učení, zkušenost – mindgame jako kalkulovaný odhad na bázi zkušenosti a učení 

Mechanika – rychlost a přesnost psychomotorického zvládnutí hry 

Znalosti – souhrn znalostí o herním systému a soupeři  

Mentální stav – psychické faktory potřebné pro úspěšnou realizaci mindgame 

Profík vs. běžný hráč – rozdíl ve výše zmíněných schopnostech mezi profesionálem a amatérem 

3. Metagame a styl: Vztah předepsaných pravidel, strategií a specifického stylu   

Metagame – efektivní herní strategie, které dynamicky staví na předepsaných pravidlech  

Herní mechaniky a styl – vztah mezi systémovými možnostmi hry a stylem hráče 

Náhoda – náhodné procesy vytvářející chaos v metagame 

4. Čtení stylu: Postupy a vodítka odhalování stylu soupeře a spoluhráče 

Čtení stylu – příklady procesu a charakteristická vodítka 

Čtení hry spoluhráčů – příklady procesu a charakteristická vodítka 

Herní zvyky – analýza zvyklostí hráče jako zdroje informací pro odhad stylu 

Styl jako vzorec vs. osobnost – odhalování vzorců herního chování x celkové osobnosti soupeře 

Senzorická vodítka a informace – vizuální a auditivní stimuly jako nástroj pro odhad stylu 

Časový tlak – vliv časových omezení hry na urgenci přečtení stylu soupeře 

5. Metagamingové styly: Individuální styly hráčů a jejich kategorizace 

Osobní styl – vlastní herní styl informantů 

Osobní kategorizace stylu – osobní členění herního stylu soupeřů  

Proaktivní (momentová) hra – agresivní, inovativní styl generující kaskádu výhod 

Neutrální (standardní) hra – defenzivní, konzervativní styl minimalizující risk 

 

U každého kódovaného segmentu byl sepsán krátký komentář22 či souhrn, čímž došlo 

k prvotní redukci dat, na níž následovala identifikace hlavních a marginálních témat 

(selektivní kódování). Vyšší důležitost nesl první a čtvrtý okruh, zbylé pak odpovídaly spíše 

na drobnější podotázky. Na základě podrobnější analýzy jsem dospěl k závěru dvou 

charakteristických stylů vedení mindgames, které jsem integroval do procesuálního modelu. 

                                                 
22 MAXQDA motivuje k vytváření komentářů, jelikož pro zpětnou orientaci v databázích kódů se vyplatí 

důsledně si psát poznámky u každé části textu.  
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Povedlo se rovněž odvodit obecný model toho, jak mindgame probíhá z hlediska svých fází 

i úrovní.  

 

2.4 Výzkumník 
Podstatnou roli ve volbě tématu studie hrála osobní dlouholetá zkušenost s digitálním hraním 

ruku v ruce s předchozími pokusy o prozkoumání tohoto trendu. Má hráčská kariéra sestává 

z bezmála dvacet let trvajícího koníčku, který přerostl v posledních sedmi letech do 

profesního zaměření. Na domácím poli usiluji o podporu psychologického výzkumu 

videoherní sféry s důrazem na motivaci hráčů (Hrabec, 2010), herní zkušenost a prožitek 

(Hrabec & Chrz, 2015). Kromě pokusů o akademické publikování jsem autorem několika 

popularizujících textů určených pro začínající herní vývojáře (Hrabec, 2013; 2012). 

V současnosti přispívám do deníku Metro měsíčními sloupky, v nichž se snažím o rozšíření 

obeznámenosti veřejnosti s fenoménem videoher. Tímto přehledem neusiluji o 

„sebeprezentaci“, ale spíše podkládám svou obeznámenost a dlouhodobou specializaci na 

téma. Vlastní zkušenost hrála důležitou roli při interpretaci dat, jelikož ve značně slangovém 

prostředí digitální zábavy je složité pochopit řadu pojmů a vůbec si představit, jak určité 

videohry fungují bez jejich obecné znalosti. Negativum však spatřuji také v možném 

nereflektovaném zacházení s některými východisky a zkreslujícím předporozuměním.  

Pro adekvátně realizovanou kvalitativní studii je třeba transparentně označit, v jakých 

částech práce nahrazovala sebezkušenost datové podložení. Nejvíce se tak stalo u 

subkategorií některých méně početných herních stylů (prožitkový, poznávací a expresivní) 

a u případové studie hry League of Legends, kde vycházím převážně ze sledování 

videozáznamů a vlastní drobné zkušenosti s hrou. Zbylé zástupce zkoumaných her jsem 

nehrál, přestože dané žánry znám z jiných titulů. Další aspekt, který se bezprostředně musel 

otisknout do výzkumu, byla komunikace během rozhovorů. Přibližná věková podobnost se 

zkoumanými osobami a má identifikace s rolí hráče a zároveň výzkumníka, pravděpodobně 

umožnila zavést hovor na komplexnější témata bez vysvětlování úplných základů. Na stranu 

druhou pak mohl rozhovor místy působit jako komunikace mezi dvěma hráči, což u 

informantů mohlo zmást původní záměr interview získat výzkumná data. Celkově bych však 

hodnotil, že ze strany zkoumaných osob bylo pozadí mých herních zkušeností vnímáno spíše 

jako přínos a snížení ohrožení, vzhledem k u nás stále panujícímu negativnímu vnímání 

počítačových her.  

 

2.5 Diskuse použitých metod 
Lincoln a Guba (in Hendl, 2008, s. 340-342) navrhují čtveřici kritérií validity v kvalitativním 

výzkumu: důvěryhodnost, přenositelnost, hodnověrnost a potvrditelnost. Důvěryhonost 

vyjadřuje podobnost s interní validitou u kvalitativního výzkumu a její podstatou je zajistit, 

aby zkoumaný jev byl přesně identifikován a popsán. Kritéria důvěryhosnosti obsahují: 

dostatečné trvání studie, konzultace, analýzu negativních případů, kontrolu subjektem nebo 

členem skupiny a triangulaci. Přenositelnost odpovídá externí validitě a zobecnitelnosti 

výsledku výzkumu na další podobné případy. Úkolem výzkumné zprávy je prezentovat 

k takové alternativě prostředky. Hodnověrnost poukazuje k požadavku, aby studie spolehlivě 

vykládala daný jev. Potvrditelnost znamená variantu objektivity uzpůsobenou 

kvalitativnímu výzkumu. Potvrditelnost v sobě zahrnuje celou řadu postupů, jimiž autor 

umožňuje posoudit adekvátnost výsledků výzkumu. Jedná se zejména o prezentaci dat, 

poznámek a dalších materiálů z výzkumu, užitých metod sběru a analýzy dat.  
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2.5.1 Kritérium validity: Důveryhodnost 

Výše zmíněná kritéria výzkum splňuje, až na výjimku validizace členem zkoumané skupiny. 

Disertační výzkum zahrnoval tříletý postupný proces sbírání dat navazující ještě na starší 

předpoklady bakalářské a diplomové práce. V některých případech sice studie mohla 

obsahovat více zkoumaných materiálů, i tak však bylo někdy obtížné s dosavadním obnosem 

efektivně pracovat. Po celou dobu výzkumu byl jeho obsah konzultován se školitelem a 

dalšími konzultanty. Design výzkumu a předběžná zjištění byla předvedena na několika 

konferencích. Kritérium analýzy negativních případů by mohlo být splněno fází 

předvýzkumu (herní novináři), která ovlivnila výběr další výzkumné skupiny – hráčů a 

odlišných perspektiv poloprofesionálů, což i dále souvisí s triangulací. Triangulace výzkumu 

proběhla na úrovni užití odlišných metod (rozhovory, analýza produktu, pozorování) i 

zkoumaných skupin. Ověření členem zkoumané skupiny sice bylo zprvu plánováno jako 

součást sběru komentovaných videozáznamů, ale nakonec na tuto metodu nedošlo. Některé 

z inspirací a přechodných závěrů jsem však promítl i během dotazování v rozhovorech. 

 

2.5.2 Kritérium validity: Přenositelnost 

Přenositelnost výzkumu zajišťuje hlavně diskusní pasáže usilující o uvedení nových 

poznatků výzkumu do kontextu existujících. Příklad potenciálu vysoké zobecnitelnosti nese 

kategorizace herních stylů i model procesu mindgame. Obě koncepce by se mohly stát 

inspirací i pro další odvětví výzkumu. Posílení přenositelnosti odpovídá i mému úsilí o 

vytvoření teoretických modelů obecnějšího řádu – zachycení rozmanitosti zkoumaného 

tématu. V konečném důsledku i představení komplexnosti průběhu hraní u profesionálních 

hráčů může mít četné inspirace pro další psychologické disciplíny ve smyslu zajímavého 

prostředí pro výzkum psychických procesů a stavů. 

 

2.5.3 Kritérium validity: Hodnověrnost 

Faktoru přesnosti zpracování výzkumu napomáhá počítačem asistovaná analýza třídění a 

kvantifikování kódovacích operací. Jelikož byl výzkum realizován pouze mou vlastní 

osobou, hrozba opomenutí či úplné ztráty ve větším obnosu dat byla pravděpodobná. 

Spolehlivost kategorizačního systému, jak vyplyne z jeho dalšího porovnání s dalšími 

výzkumy, hodnotím v oblasti herního stylu jako relativně vysokou. Větší počet kategorií i 

úrovní hierarchie umožňuje sledovat cestu od teorie k empirii. Druhá část práce asi 

nedosahuje těchto kvalit, zejména kvůli abstraktnější povaze psychologické roviny hry. 

Model mindgames popisuje jejich obecný průběh, ale právě tato interakční dynamika mezi 

hráči, už ze své definice, znesnadňuje hledání pravidelností v provedení. To však ani není 

cílem, který spíše spočívá v naznačení možné produktivní oblasti, jež by se mohla stát 

zdrojem poznatků o metakognitivních a kognitivních procesech. O určité ověření 

konzistence teorie se však pokouším prostřednictvím případové studie hry League of 

Legends, kterou je možné exemplifikovat fenomén mindgames jako takový.  

 

2.5.4 Kritérium validity: Potvrditelnost 

Příloha této práce obsahuje bohaté množství výzkumných materiálů – od katalogu hráčských 

typů a herních stylů k přepisům všech rozhovorů. Obdobně bylo mou snahou předvést proces 
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kódování alespoň z hlediska užité logiky a výsledných počtů a charakteristik vyvozených 

kategorií. V podkapitole Výsledky výzkumu se vždy snažím o podložení výsledných závěrů 

prezentací úryvků dat. Kontrolu výzkumného procesu však studie zcela neumožňuje 

z důvodu masivního zastoupení hráčského slangu, v němž se musí výzkumník orientovat, 

aby byl tématu schopen alespoň částečně porozumět. Toto úskalí částečně řeším snahou 

vykládat důležité hráčské termíny, které jsou ve výzkumné zprávě použity.  

 

2.5.5 Metodologické limitace výzkumu  

Metodologický design výzkumu s sebou přinesl několik limitací, jež je nezbytné zmínit. 

Přestože se povedlo nasbírat relativně obsáhlý datový vzorek, jednotlivé části kategorizace 

herních stylů jsou syceny různým poměrem. Relativně bohatého podložení bylo možné 

dosáhnout v případě stylů vyskytujících se v soutěžní oblasti, zatímco jiné kategorie bylo 

třeba vystavět na výpovědích herních novinářů nebo místy doplnit o vlastní zkušenost. Na 

celkovou věrohodnost modelu to pravděpodobně nemá vliv, ale zastoupení dat čerpaných 

z hráčských typologických textů není vždy tak vypovídající. Z toho důvodu je třeba připustit, 

že některé části modelu by v budoucnu ještě zasloužily zpracování prohlubujících výzkumů 

umožňujících přesnější a podrobnější popsání.  

Další úskalí studie plyne z cíle abstrahovat z typů hráčů herní styly. V některých případech 

se ukázalo, že to, kdo daným stylem hraje, se silně překrývá s tím, jakým způsobem hraje. 

Obzvláště u sociálních a výkonových stylů se typům podařilo pouze omezeně přiřadit 

odpovídající herní styl, což bylo implicitně způsobeno používáním obecných pojmů, např. 

že hráč vede tým (ale jakým způsobem?). S tímto zároveň souvisí, že analyzované texty 

hráčů byly někdy až příliš heslovité, kvůli čemuž bylo opět třeba přistoupit ke znalosti 

prostředí nebo porovnání s výroky poloprofesionálních hráčů, na jakém intencionálním 

základu určité styly fungují.  

Druhá část práce čerpající z metody rozhovorů s poloprofesionály sice přinesla zajímavé 

informace, ale některé náznaky mohly být ztraceny z důvodu komunikace přes internet. 

V tomto případě jsem volil raději strategii zisku většího počtu zajímavých informantů, 

přestože skrz méně osobní prostředek telefonátu. Také prvotní záměr založit kategorizaci 

stylů jen na metodách první části výzkumu se ukázal jako naivní, podobně jako vize 

hloubkového mapování modelu uvažování expertních hráčů. Rozhovory nakonec posloužily 

jako ověřující a doplňující zdroj dat pro navržení deseti kategorií stylu a od záměru použít 

komentované videozáznamy bylo upuštěno úplně. Kvůli tomu může druhá část výzkumu 

působit spíše jako sonda otevírající téma mindgames v progamingové oblasti, která 

podrobněji rozvíjí a exemplifikuje rámec herního stylu jako intencionálního modelu (první 

část výzkumu).  

 

2.6 Shrnutí 
Výzkum disertační práce se skládá ze dvou částí odrážejících odlišnou výzkumnou otázku i 

použité metody. Ještě před jejich formulací byl proveden předvýzkum za pomoci diskuse 

s herními novináři, který se ruku v ruce s literární rešerší stal základem pro přípravu kategorií 

stylu. První část disertačního výzkumu předkládá návrh modelu desítky hlavních herních 

stylů pocházejících z analýzy hráčských textů. Smyslem kategorizace je popsat spektrum 

stylů z perspektivy intencionálního modelu. Druhá část na tuto myšlenku navazuje snahou 

téma stylu uchopit zaměřením se na komplexní metakognitivní operace během procesu čtení 

stylu, jež patří k pokročilým dovednostem expertních hráčů. Rozhovor s šesti 



 

50 

 

poloprofesionálními hráči a dvěma komentátory se stal zdrojem příkladů a charakteristik 

mindgames, které umožnily teoretické popsání jejich průběhu. Kromě těchto metod bylo 

v práci užito i sledování komentovaných videozáznamů, které dohromady s obsahem 

některých rozhovorů vedly k případové studii hry League of Legends, která konkrétně 

ilustruje výsledky druhé části studie.  
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3 Výsledky výzkumu 
Kapitola sumarizuje závěry studie navazující na výzkumný proces prezentovaný v minulé 

části. Skládá se ze tří segmentů – kategorizace herních stylů, procesuálního modelu 

mindgames a kazuistiky hry League of Legends. Předmětná data k nejvýznamnějším částem 

uvádím rovnou do textu a odděluji je čarami, zbytek dat se nachází v samostatné příloze této 

práce. Obdobně je zacházeno i s diskusními pasážemi, jež jsou pro lepší plynulost textu 

uváděny hned za interpretací každého jevu.  

 

3.1 Kategorizace herního stylu 
Prvotní celkový náhled na model deseti herních stylů a jejich intencionalitu poskytuje 

tabulka 8. Popis každé kategorie bude probíhat představením obecných charakteristik stylu, 

dále subkategoriemi a nakonec diskusí srovnávající styl s dalšími typologiemi hráčů, 

klasifikacemi herního stylu a rétorikami hraní Suttona-Smithe (2001). Ilustrativní data jsou 

v případě hráčských typologických textů volně překládána se snahou zanechat jejich 

autentický ráz. Proto se v nich budou objevovat anglicismy, vulgarismy a slang. Texty jsou 

někdy zkrácené a místy obsahují specifickou terminologii, která buďto není pro přibližné 

pochopení pointy podstatná, nebo je vysvětlena v textu či poznámkou pod čarou. Důležité 

pasáže jsou označeny tučným písmem.  

 

Tabulka 8. Základní intencionalita kategorií herního stylu 

Herní styl Intencionalita 

Asociální styl Rozporovat či podlamovat normy hráčské kultury 

Agresivní vs. defenzivní styl Vyhrát rychle a riskantně/vyhnout se prohře a minimalizovat risk 

Sociální styl Vytvářet vztahy, hrát týmovou roli, respektovat hráčské normy 

Výkonový styl Vyhrát, dosáhnout vysoké úrovně kompetence 

Taktický vs. strategický styl Rozhodovat se předem nebo během procesu 

Logistický styl Efektivně kumulovat herní hodnoty a poměřovat se s ostatními 

Expresivní styl Vyjádřit sám sebe nebo fikci  

Metagamingový styl Přečíst nebo manipulovat tahy soupeře a sám se stát nečitelným 

Poznávací styl Poznávat a prozkoumávat herní systém nebo svět 

Konzumní styl Hrát za účelem stimulace 

 

3.1.1 Asociální styl 
První a zároveň masivně zastoupenou kategorii představuje asociální styl, jehož název 

vznikl z vysledované tendence narušovat normy hráčské kultury. Předem je třeba říci, že 

tento způsob hry má mnoho společného s vytvářením morálních soudů hráčů o tom, co je 

adekvátní herní chování. Základním východiskem tedy není hodnocení z perspektivy 

oficiálně platných zákonů či pravidel soutěže nebo licenční smlouvy koncového uživatele, 

kterou stanovuje provozovatel hry. Asociální styly mohou porušovat i tyto regule, ale 

mnohem častěji jde o odlišování se od ideálu hráčské etiky. Tím posuzujícím hráčem či 

reprezentantem hráčské kultury je subjektivní pohled autora zkoumaného textu, proto lze 

zastoupené styly nezřídka najít balancující na hraně mezi inovativní chytrostí a neférovou 

hrou.  

Mezi obecné charakteristiky tohoto stylu patří: 
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 Snaha cíleně či nahodile porušovat explicitní či implicitní pravidla hry, ohýbat je ve 

svůj prospěch a překonávat jejich hranice využitím prostředků mimo hru. 

 Upřednostňovat zjednodušující postupy, které obcházejí píli, kterou musí zbytek 

hráčů podstoupit, aby dosáhl určitého cíle. 

 Provádět nestandardní postupy, které poškozují vlastní tým, dodávají výhodu 

soupeři. 

 Ignorovat uznávané herní cíle a nahrazovat je jinými. 

 Zlehčovat smysl hry a bourat její iluzi. 

 Projevovat ve hře neadekvátní herní nasazení. 

 Nerespektovat běžný komunikační styl. 

 

3.1.1.1 Subkategorie asociálního stylu 

Následující výčet (obrázek 2) formuluje hlavní subkategorie asociálního stylu, které 

reprezentují odlišné způsoby hraní hry vůči těm široce akceptovaným. Z hlediska 

obráceného postupu se jedná o definici „fair play“ prostřednictvím toho, jaké normy by mělo 

hraní splňovat.  

 

 

Obrázek 2. Subkategorie asociálního stylu 

 

3.1.1.1.1 Povaha reflexe 
Je pozoruhodné, jak jsou neznalost a narušování norem brány jako přirozená součást herního 

stylu začátečníka (styl sociální) nebo naopak jako důvod k hostilitě, jelikož by je hráč už měl 

chápat. Nabízím srovnání dvou stylů hraní, jež vytváří velmi populární členění na hráče typu 

newbie (nezáměrné prohřešky) a noob (prohřešky bez sebereflexe). 

Noob (Dota) – Toto jsou lidé, kteří hrají Dotu velmi, velmi dlouho a jsou stále špatní v nakupování itemů, jako 

je SNY pro Liche nebo Dagona. Když si Noob vybírá cíl pro svůj kill a dá ho, začne urážet a označí ostatní za 
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„SLABOUČKY NOOBÍKY“. Když ho po potom po několika minutách zabijete, leavne hru za proklínání vás 

všech.  

Newb (Dota) – Tihle lidé jsou v Dotě noví a chtějí se něco naučit. Na rozdíl od Noobů se stále snaží cvičit a 

pomáhat týmu, když je potřeba.  

Noob a newbie styly však rozlišují pouze jeden pól herní anarchie – naivní neznalost oproti 

záměrnému narušování hry, jež je známé také jako griefing, tedy herní styl usilující o 

vyvolání negativních emocí u členů vlastního týmu. Příkladem může být tento popis, který 

esenciálně vystihuje široký záběr asociálních aktivit: 

Griefer (FPS) – Nebo „ten, kdo způsobuje smutek“ – podobný Team-killerovi neboli TKčku. Griefer je ten, 

kdo zabíjí svůj vlastní tým namísto toho, aby se zaměřoval na skupinové cíle hry. Griefer, podobně jako 

Cyberbully, se zajímá o iritování a rozzuření dalších hráčů a je nejvíce anti-sociální z hráčů, je to anti-hráč. 

Přestože může být dovedný a znalý, Griefer těchto vlastností záměrně používá k sabotování zábavy ostatním. 

Například: blokuje teleporty, blokuje chodby, blokuje spawn pointy, způsobuje ostatním zlomyslnosti. Pokud 

je zábava všech zruinována, Griefer vyhrál. Griefer dovádí hráče k šílenství a způsobuje trable 

administrátorům, kteří nesou břímě je banovat a blokovat jim přístup na servery.  

Shrnuto, griefing odráží mnoho aspektů asociálního stylu: uvědomělé (je schopný – hraje 

dlouho) sabotování vlastního týmu nestandardními postupy (zabíjí vlastní spoluhráče…) a 

ignorování společných cílů (zábava, vítězství), namísto nichž jsou nastavovány neuznávané 

osobní (vyvolat potíže, rozzuřit spoluhráče). To má za následek rozbití iluze hry, jelikož 

nejsou respektována obecná pravidla hraní. V tomto případě sice může být dodržován bod 

adekvátní míry herního nasazení, ale úsilí není investováno správným směrem.  

Triáda griefer – noob – newbie vymezuje intencionalitu asociálního stylu ve smyslu 

záměrnosti, reflexe. Griefer jedná cíleně a za dostatečné znalosti hry – ví, co hráče dokáže 

rozzuřit. Noob, přestože může být také zkušený, selhává na charakterové rovině. Newbie je 

tolerován, jelikož pravidla dostatečně nezná, ale i tak je s ním možné omezeně 

spolupracovat. Úmyslnost či nahodilost jednání nebudu u dalších subkategorií asociálního 

stylu zdůrazňovat, přesto je touto optikou možné vykládat i další podoby stylu. Z toho 

důvodu dimenze reflexe nefunguje ve zcela souřadném vztahu ke zbytku subkategorií. 

 

3.1.1.1.2 Neadekvátní nasazení  
Herní nasazení symbolizuje požadavky kladené na míru a hloubku (kvalitu) zaujetí hrou. 

Absorbující či povrchní zaujetí hrou může mít negativní dopad na kvalitu herního prožitku 

pro ostatní hráče a celkový stav hry, z čehož může plynout cela řada herních stylů, které sice 

nejsou pokusem o podvádění nebo redefinování herních cílů, ale značí spíše absenci či 

převahu odstupu.  

Slacking („ulévání se“) označuje paradoxní herní styl založený na převládající nepřítomnosti 

u hry a lenosti. Jinak bývá také označován zkratkou AFK (away from keyboard – nepřítomen 

u klávesnice). Hráč si od hry často odskakuje nebo u ní vůbec není přítomen. Toto chování 

je někdy přičítáno hraní z nudy nebo spíše důrazu na výsledek herního procesu. Obecný 

příklad slackingu je třeba připojení se do hry jen za účelem zisku odměny na jejím konci, 

kterou však musí vybojovat ostatní hráči. Jedná se o přiživování se na aktivitě ostatních, pro 

kterou se také vžil název leeching („vysávání, příživničení“).  

Partially AFK (Dota) – Zatímco se velmi tvrdě pokoušíte zajistit vítězství pro váš tým, tito týpci přežvykují 

chipsy a stříhají si nehty a sem tam hodí letmý pohled na obrazovku. Těmto lidem je to jedno - Dotu hrají, 

protože nemají, co jiného dělat. Povšimnete si jich, jak sedí 10 minut u fontány, zatímco si došli na záchod.  
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Slacker (MMORPG) – Slacker je skoro výlučně odlišný od Casuala kvůli své motivaci. Casual nehledá nic víc 

než to, co jeho úsilí ve hře může zajistit. Slacker, na druhou stranu, očekává od hry víc, než na čem je ochoten 

pracovat. Většina Slackerů nejsou moc dobří hráči, přestože by mohli být.  

Přibližný opak slackingu ve smyslu nadměrného upínání se ke hře vyjadřuje raging 

(„běsnění“). Raging popisuje spíše afektivní rovinu vznikající v reakci na jakýkoli herní 

neúspěch, byť drobný. Vztek se vytváří i u hráčů, kteří běžně nehrají asociálním stylem a 

průvodním znakem je častá verbální agrese – přechod do neadekvátního stylu komunikace. 

Raging uvádí do tzv. tiltu (mentálního zlomení z prohry) nebo do quittingu (předčasného 

ukončení nebo vzdání hry). Abnormální ulpívání na vítězství bývá také nazýváno jako try-

hard.  

Rager (LoL) – Z nějakého důvodu nesnášíš své spoluhráče a kdykoli jeden z nich udělá jen malou chybu, budeš 

ho proklínat. Tvoji nepřátelé pravděpodobně také dostanou svůj díl tvé zuřivosti. Na rozdíl od trolla hraješ, 

abys vyhrál, a nejsi si vědom, že nezkrotné užívání kreativních kleteb a rasových předsudků ve skutečnosti 

brání tvé cestě k vítězství nebo si jen nemůžeš pomoci.  

Tilt-master (LoL) – Tenhle chlápek je legitimně dobrý ve hře, ale pokračuje hrát i přesto, že byl trollen po dvě 

nebo tři hry v řadě. Jeho jinak dobrá mechanika a rozhodování jsou zahaleny v závoji vzteku.  

Rage Quiter (LoL) – Končí poté, co má dost této pitomé hry. Poslední slova: „Už na to nemám.“ 

Určitým odrazem těchto dvou forem herního nasazení je nepatřičná agresivita nebo pasivita 

hry. Diving („položení se, ponoření“) nebo také tunneling (tunelové zaměření pozornosti) 

v hráčském slangu představuje nadměrně ofenzivní styl spjatý s nedostatečnou všímavostí 

hráče a takticko-strategickou plochostí. Hráč si vybírá nevýhodné situace a pozice, z nichž 

bezhlavě útočí, čímž jen „krmí“ (feeding) soupeře. Většinou i oslabuje tým vlastní smrtí 

(přechodným vyřazením ze hry). Obdobné charakteristiky nese camping – pasivní obsazení 

pozice a čekání na soupeře, které často jen zpomaluje hru a snižuje požitek z ní. Obě strategie 

mohou být někdy efektivní, ale v případě asociálního stylu jde o varianty nevýhodné a ze 

strany hráčů odsuzované.  

Diver (LoL) – Tento chlápek náhodně vbíhá do dosahu věží ve slabém pokusu farmit killy. Často tím spíš 

pomáhá druhého týmu, než že by z toho něco minimálního získal. 

Self-Congratulator (LoL) – Tenhle chlápek si myslí, že je boss. Vyhrává teamfight a myslí si, že je profík. Když 

se mu nedaří, je vynášen zbytkem týmu. Selhává v tom, že nevidí hru v celku a tunelově se zaměřuje na jednoho 

nepřítele.  

Camper (FPS) – Camper, oh můj bože. Jít proti téhle osobě je každého nejhorší noční můra, protože je skoro 

nemožné ho zabít, což plyne z faktu, že sedí na vrcholku nejvyššího bodu jakékoli mapy v Modern Warfare 

(videohra) nebo je schovaný v rohu místnosti, kde čeká na blbečka jako ty, který proběhne okolo bez toho, aby 

si zkontroloval každou ze stran. Tihle hráči jsou nejhorší a sundání jednoho z těchto hlupáků je jedna 

z největších extází ve světě videoher.  

Téma porušování norem „správného přístupu hráče“ bych uzavřel sólo herním stylem 

ignorujícím kooperativní rovinu mnoha online videoher. Sólisté operují, někdy i docela 

úspěšně, bez ohledu na pomoc týmu, který berou pouze jako přítěž. Útočí proti přesile, 

nekomunikují, sledují osobní zisky, čímž definují obsah pojmu asociální. V kontrastu s tím 

se někteří hráči snaží o zisk kontroly nad skupinou (kód chybné vedení), ale ve skutečnosti 

tým vedou nedostatečně. V popisech se objevují dominantní, dramatické a směšné chování 

ruku v ruce se strategickými chybami.  

Lone Wolf (FPS) – Toto je skupina hráčů, kterou většina hráčů s radostí nesnáší. Jedná se o decentní až 

výborné hráče, kteří mají celkově velký skill v každé oblasti hraní. Jejich problém je v jejich neúčinnosti 

v práci s týmem. Často mají strašné komunikační schopnosti a mohou se podobat Whinerovi vyjma toho, že 
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tak důkladně nenaslouchají strategii. Lone Wolf je dobrý pro některé týmy, zatímco jiné dokáže zničit. Lone 

Wolf má také komplex nadřazenosti a nebojí se ukázat svoje ego.  

Bossy bastard (Dota) – Nařídí instrukce a pak zahlásí: „Hloupý Hráči 1, hraješ špatně. Sbal si věci a vypadni 

navždy ze hry, blbečku. Jaks mohl dokončit střední?“ Tito lidé nic neumí, jedná se o protiklad typu Leader – 

budou nařizovat hloupé rozkazy. Chvíli je poslouchej, když toho budeš mít už dost, buď upřímný a řekni jim, 

že ty nebo další hráči to přebíráte a možná máte šance ještě vyhrát.  

Captain Failhard (LoL) – Sebezvolený vůdce týmu. Tenhle chlápek plive rozkazy jako hleny. Myslí si, že má 

strategickou kapacitu Jeana Luca Picarda, ale ve skutečnosti se pohybuje na úrovni Petera Griffina.  

 

3.1.1.1.3 Nepovolený postup 
V teoretické části této práce jsem zdůrazňoval roli metagame jako souboru efektivních 

herních strategií. Některé způsoby hraní ale jdou přímo proti ní, obcházejí ji nebo ji využívají 

až příliš. Subkategorie nepovolených postupů asi nejmarkantněji reflektuje složitost hranice 

mezi „využíváním děr v pravidlech“ a podváděním. Objevení těchto skulin v herním systému 

nemusí ještě znamenat jejich následné zneužití, a tím se také odlišuje tato podkategorie od 

poznávacího herního stylu, jak ukazuje výrok novináře Lukáše Grygara. 

Lukáš Grygar: S tim jen, že ty si řikal, že ten Objevitel nebo ten Explorer, tak to je právě rozdíl. Já jsem člověk, 

co ty virtuální světy rád objevuje a absolutně nejsem ten typ hráče, kterej by zkoušel ohejbat mantinely tý hry. 

Snažit se jí nějak ne nahackovat, prostě využít těch jejích chyb, jo? Já jsem třeba člověk, kterej když objeví 

bug nebo něco…hele konkrétní příklad – Deus Ex, moje velmi oblíbená hra. Jsou tam prostě lidi, který přišli 

na to, že tam můžeš nasázet ty miny a šplhat po nich někam nahoru do aleluja. Tak to by mě v životě nenapadlo 

nějak využívat. 

Z úryvku dále implicitně plyne odlišnost termínů hackování a „ohýbání mantinelů hry“, 

kteréžto lépe vyjadřuje pojem exploiting. Empiricky i teoreticky se jedná o běžně užívané 

názvy herních stylů, ale v datech jsem pro ně oporu nenašel. Důvod asi plyne hlavně z toho, 

že v rámci kompetitivních videoherních titulů není možné bez trestu takových praktik využít 

a hlavně je složité se proti nim herními prostředky bránit. Hacking v přeneseném významu 

hráčů znamená využití externího softwaru k narušení nebo získání výhody ve hře. Exploiting 

vyjadřuje zase zneužívání chyb v kódu hry. Jak se však oba styly projevují herně? Předně 

řečeno, ve formě obvinění druhého hráče z užití podvodu nebo zakázaného prostředku 

z důvodu provedení vlastní chyby, což by spadalo spíše pod subkategorii disharmonické 

komunikace. Co se týče herní aktivity, hacking zahrnuje pestrá ulehčení, jako např. 

automatické zaměření kurzoru na soupeře, vidění skrz překážky nebo dokonce 

naprogramovanou umělou inteligenci, která ovládá hráčovu postavu (botting). Exploiting je 

mnohem složitější odlišit, jelikož může být chápan jako součást oficiální metagame. 

Částečně se tak překrývá s označením cheese, jež poukazuje k netradiční nebo zákeřné herní 

strategii. Řada hráčů bere zneužívání herních chyb jako akceptovatelnou součást pravidel 

hry, když je jim systémem tato akce umožněna a chyba není výrobcem opravena.   

Data tříděná pod subkategorii neuznávaných herních postupů nabídla překvapivě málo 

konkrétních příkladů krom smurfingu23 – vydávání se za jiného hráče, většinou mnohem 

schopnějšího a zkušenějšího. Smurfing je pro hráčskou kulturu potenciálně nebezpečný, 

protože za monitorem opravdu může sedět expert, který takto kazí hru ostatním.   

Hacker (FPS) – Hacky nebo obvinění z hacku: Ve střílečkách z první osoby hráči často viní ostatní za své 

opakované zabití. Raději než by uznali dovednost svého protihráče, což je někdy zaručený případ, hráči mohou 

                                                 
23 Smurf – v překladu „šmoula“, pohádková seriálová bytost, jedná se tedy o metaforu hráče „pohádkáře“. 
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začít pořvávat „hacker“. Některá běžná obvinění z hacku jsou: aimboti, glitching, wall-glitching nebo wall 

hacking. 

Smurf (LoL) – Pomíjivá noční můra. Hráč se chová buďto tak, že a) lže a bude feedovat bez ohledu na roli, 

v které je b) rozdrtí druhý tým tak silně, že všichni budou stát AFK u fontány, i když hraje za supporta. Buďte 

v klidu, tohoto chlápka už znova neuvidíte, pokud je to reálný Smurf. 

Styly podvádění hráčů videoher by zasluhovaly dedikovanou studii, pro smysl kategorizace 

však postačí dvojici hacking – exploiting doplnit o cheating („podvádění“), do níž by 

zapadal i zmiňovaný smurfing. Cheatingem myslím hlavně všechny neuznávané postupy, 

které nezapadají ani do jednoho z předchozích postupů a zahrnují spíše procedury 

uplatnitelné mimo prostředí videoher (třeba podvedení nebo přesvědčení někoho ve hře).  

 

3.1.1.1.4 Nerespektování cílů 
Čtvrtá subkategorie asociálního stylu se věnuje nerespektování smyslu hry na mikro i 

makroúrovni, čímž myslím dílčí cíle určité fáze hry i celkový výsledek. Je zřejmé, že 

v konkurenčním prostředí soutěže je motivace hráčů podřízena touze vyhrát. Z toho důvodu 

je odklon od herních cílů brán jako zlehčování vážnosti zápolení nebo fatální neznalost.  

Styl v typologiích označovaný jako jackass si tak trochu tropí žerty ze zavedených herních 

forem. Převládá v něm motiv zábavy z šaškování ve hře, provádění hloupostí a pobuřování 

tímto chováním. Styl však nedefinuje záměr své spoluhráče poškodit, ale spíš sledovat 

pobavení z možnosti hrát hru způsobem, jak ji nikdo seriózní hrát nebude. Do subkategorie 

odlišných cílů hry by tedy mohl zapadat jakýkoli styl mimo výkonového. Velice kontrastně 

působí však styly, které se složitě slučují s běžnými cíli nebo s myšlenkou vůbec mít cíle 

během hry stanovené. Například role playing (dramatické hraní role), zde jinak zařazovaný 

pod expresivní styly, působí obzvlášť komicky v prostředí esportu, kde jakékoli vžívání se 

do postavy nemá smysl pro ovlivnění výsledného skóre.  

Jackass (Dota) – Tihle lidé očividně nehrají Dotu kvůli tomu, aby vyhráli. Ne, ne, hrají Dotu, aby byli úplně 

směšní. Už jste někdy stíhali někoho, kdo se pohybuje vpřed a vzad tak nevypočitatelným, ale zároveň 

nebezpečným, způsobem, že ho nebylo možné zasáhnout? Nu, říká se tomu juking a tihle chlápci budou 

jukováním k smrti riskovat, jen aby se zasmáli. Půjdou si doplnit prázdnou láhev v nepřátelské fontáně 

(základně) nebo použijí Swap, aby vás dostali na římsu, odkud se nedá utéct.  

Role Player (Dota) – Během celkové doby, co hrajete Dotu, se může stát, že narazíte pouze na jednoho z těchto 

lidí. Jsou stejně vzácní jako černý albín a podobně i znepokojující. Zde je vaše základní konverzace s Role 

Playerem. RolePlayer: „Huš…Obávám se, že se nepřátelé stahují v těchto hvozdech. Pokleslý hlas je slyšet ve 

vzduchu.“ Hráč: „OMG nestůj tam jen tak a pomoz mi!“ Nepřítel zabil Hráče a získal 275 goldů! Nepřítel 

zabil RolePlayera a získal 280 goldů. Nepřítel získal double kill. RolePlayer: „Je to vskutku temný den. Byli 

jsme přemoženi, ale naše duše dosáhnou pomsty!“ 

Subkategorie deviantních cílů hry nemá identifikovatelné dimenze, jelikož je potenciálně 

příliš různorodá a veskrz spíše hypotetická.  

 

3.1.1.1.5 Disharmonická komunikace 
Komunikace během hraní videoher nese důležitou roli pro porozumění významům situací a 

intencionalitě za nimi. Dorozumívání při online hře je často komplikováno nemožností se 

odkázat na mluvené slovo, a proto se musí hráči často spoléhat na různá nepřímá vodítka, 

jelikož není vždy čas komunikovaný obsah psát. To ale nic nemění na tom, že herní chování 

bývá spoluhráči i aktérem nezřídka komentováno. Vzhledem k robustnímu zastoupení 
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kódovaných případů se jedná pravděpodobně i o silné téma. Z perspektivy výzkumu stylu 

by se mohla komunikace zdát jako odbočení, ale je třeba nezapomínat, že i styl dorozumívání 

je (někdy problémovou) součástí hry. To také vysvětluje, proč subkategorie komunikace 

vystupuje i ve struktuře sociálního stylu, kde je hodnocena jako přínos či sympatická 

výstřednost.  

Začít by se dalo absencí nebo nadbytkem sdělovaného obsahu. Tichý styl hraní (kód silent) 

abstrahuje od komunikace se zbytkem skupiny. Toto chování může vést k zhoršení 

celkového výkonu týmu a navazujícím dalším asociálním stylům komunikace. Motivačním 

základem může být obava z komunikace v cizím jazyce nebo prozrazení části vlastní identity 

(viz příklad Guy who never speaks). Opačný pól reprezentuje spamming přehlcující 

komunikační kanály množstvím, někdy i užitečných, informací. Rušivě působí hlavně 

neustále opakování sdělení kopírováním textu do chatu, přehlušování ostatních hráčů 

neustálým mluvením, pokud komunikují hlasově, což dezorientuje ostatní hráče v tom, co 

se snaží říct nebo napsat další členové týmu. Spamming také herně znamená frekventované 

a zároveň zkusmé jednání. To by mohlo naznačovat i spojitost se subkategorií herního 

nasazení.  

Guy who doesn’t shut up (MMORPG) – Většina gild má člověka, který na voicechatu nepřestane kecat. Nikdy. 

Pokud hraje PvP, zdvořile vysvětluje každou akci a proti-akci, která se děje na bojišti. Pokud je v raidu, bude 

bez ustání povídat o lootu, které kouzlo sesílá, jakou damage má fireball, jakou barvu má jeho spodní prádlo 

a obecně všechno další, co se mu objeví v hlavě. Tento chlápek má verbální průjem. 

Trolls (MMORPG) – Najdete je postávat v Orgrimmaru/Ironforge, kde buďto spamují world chat 

(komunikační kanál) blbostmi, nebo na fórech, kde se uspokojují, jak skvělí jsou.  

Guy who never speaks (MMORPG) – Naloguje se do voicechatu, nikdy nepromluví. Vždy se objeví včas na 

raidu a je docela dobrý hráč, přestože je strašlivě anti-sociální. Několikrát se mu pokoušíte napsat, ale jediné, 

co dostanete zpátky, je řada nesrozumitelných písmen v neznámém cizím jazyce. Někdy se ukáže, že se jedná o 

holku. 

Spojení podtřídy reflexe, herního nasazení a disharmonického stylu komunikace představuje 

flaming a trolling. Flamer, vědomě či nevědomě, rozohňuje a udržuje hádky mezi hráči za 

pomoci provokace a častého užití nadávek. Na rozdíl od Trollů tak nečiní s vlastním 

odstupem a určitou intelektuální finesou. Kontroverzní trolling bývá hráči často chybně 

zaměňován za flaming nebo spamming, přičemž má ve své čisté podobě blíže k záměrné 

mystifikaci a mnohoznačnosti sdělení, během níž se aktér baví emocionálními reakcemi 

dalších hráčů. Obrat trolling bývá také používán pro chování velice blízké griefingu – 

přesahuje proto jednoznačné zařazení. Flaming i trolling souhrnně iniciuje dynamiku 

v obsahu a množství herní komunikace, i když se ostatní vyprovokovat nenechají, protože 

identifikuje záměr strůjce jednat konfliktně. 

Flamers (Dota) – Wow, pokud jste si mysleli, že lidé, co viní ostatní na fórech, jsou špatní ve hrách, tito hráči 

jsou nejhorší. Říkají sračky jako „OMG MAP HACK“, „OMG NOOB“ nebo když je zabijete – „Hráč 1 

zastavil Flamera“, Flamer řekne: „BLBOST, HRÁČ 1 je cheater. OMG, NOOBE,“ pak opustí hru.  

 ******* **** ***** (LoL) – Tyhle ******* **** ***** (hvězdičky jsou cenzura sprostých slov) potkáte 

jednou za čas, když máte zrovna blbou náladu. Nepřestane vás ****čkovat; začíná to už při výběru championů 

a pokračuje to šarádou, až k finálnímu „bg noobs“ (špatná hra, noobové) na konci hry. Pravděpodobně vás 

navede k Alt-F4 a odinstalování hry. Nějakým způsobem vás dokáže otravovat i přes tlačítko Ignore.  

Trade Chat Troll (MMORPG) – Jsi široce známý na svém serveru. Je to dobře nebo špatně? Tobě je to jedno. 

Všechno, na čem ti záleží, je pozornost, kterou dostaneš, pokud je tvoje trolení opět úspěšné. Jsi velice podobný 

Daydreamerovi, ale namísto přihlášení se do gildy a prohlížení ostatních hráčů postáváš v Dalaranu a 

vyhledáváš pozornost. S radostí vytváříš a vyživuješ drama v chatu. Jestli tě lidé nesnáší nebo milují, je stále 

otázka. Já bych hádal, že to první.  
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Závěrečné a bohatě podložené styly odlišují dva druhy nevyzrálosti herní persony 

v nadměrném sebeprosazování nebo alibismu. Obojí se zároveň může velice snadno 

doplňovat, záleží jen na tom, jaký je aktuální stav hry. Self-proclaiming („chvástání“) 

znamená povyšující se sebestřednost, nadsazování vlastní dovednosti a nedostatek 

sebereflexe. V komunikaci se projevuje převážně vytahováním a vyjadřováním despektu 

k druhým. Blaming a whining („obviňování“ a „naříkání“) zahrnuje soubor komunikačních 

forem s jednotným cílem atribuovat externě příčinu neúspěchu. Příčina chyby je spatřována 

v technickém výpadku internetu („lag“), nevyrovnaném herním systému, podvádění 

protihráčů, špatných spoluhráčích nebo jen smůle.  

Almighty (MMORPG) – Prohlašuješ sebe za nejlepšího hráče. Nic tě nezastaví od psaní řádky za řádkou 

v gildovním chatu o tom, jak skvěle sis vedl v posledním BG. Vždycky máš perfektní zdůvodnění toho, jaks 

nemohl dosáhnout prvního místa v minulé sezóně a tví spoluhráči jsou ti, kteří za to můžou.  

Blamer (LoL) – Ten jeden hráč v týmu, který se domnívá, že udělal všechnu práci a prohra není jeho chybou, 

zatímco viní zbytek týmu.  

Complainer (LoL) – Toto jsou hráči, kteří si budou nonstop stěžovat na všechno, což nakonec vede k těžší hře, 

protože tým se kvůli stěžování nebude soustředit a ztratí morálku.  

Whiner (LoL) – Proč si mě nehealoval/nedal mi štít/nepomohl mi? Je to očividně tvoje chyba, že jsem umřel, 

a ne z důvodu mého ne(dokonalého) přehledu dění na mapě! 

Komunikační styly asociálního zaměření dosahují významného přesahu s dalšími 

subkategoriemi. Diferencujícím kritériem je však popis metakomunikačního stanoviska 

k hernímu procesu. 

 

3.1.1.2 Diskuse 

Podvodné či jinak hru narušující styly hraní figurují v často citovaných kategorizacích 

mnohem méně, než by si dle výsledků této studie zasluhovaly.24 V původní Bartlově (1996) 

kategorizaci jen Killer porušuje nepsané normy nepříjemným zabíjením ostatních hráčů. 

Mnohem blíže k významovému jádru asociálního stylu má až Griefer v rozšířeném Bartlově 

(2003) modelu. Griefer se otevřeně prosazuje vůči druhým hráčům za použití síly bez 

respektu k normám sociální interakce v dané hře. Jde o styl základní, který se v průběhu 

virtuální socializace proměňuje, až může dorazit k často negativnímu vůdčímu typu 

(Politician). Typ Snake pocházející z klasifikace Sirlina (2005) konečně vyjadřuje využívání 

neférových prostředku nebo obecně nesportovního chování. Hráč typu „hada“ často lže, haní 

ostatní hráče, povyšuje se a neumí prohrávat, což přímo souvisí s většinou subkategorií 

modelu této studie. Pokud ponecháme stranou obecné kategorizace, specializovaná literatura 

se věnuje koncepcím podvádění hráčů mnohem důkladněji. Například Consalvo (2007) se 

svými třemi typy hráčů25 dle chápání porušování pravidel by kvalitně doplňovala 

subkategorii nepovolených postupů. Definování asociálního hráče z pohledu vztahu k jeho 

roli (nasazení, reflexe), pravidlům hry (postup) a vítězství (cíli) se nachází i v dalších 

důležitých publikacích s kapitolou o podvádění (Salen & Zimmerman, 2003; Juul, 2006). 

Kvalitami reflexe, nasazení a postupu se též zabývá Caillois (1998), který jako zkázu 

soutěžních her vyzdvihuje ztrátu sebekontroly, násilnosti a pudovost podlamující hru. 

                                                 
24 Důvod pravděpodobně spočívá v chápání podvodných stylů jako mimoherních praktik, kvůli čemuž není 

třeba je zařazovat do hráčských typologií.  
25 Podvádění jako cokoli mimo hru samotnou (i návody, rady), podvádění jako narušování kódu hry 

(hacking), podvádění jako porušení pravidel vůči soupeři (narušení konkurenčního prostředí).  
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Digitální hry působí mírněji v důsledcích překračování pravidel, čímž je možné zase zpětně 

vysvětlit popularitu asociálních stylů.  

Rétorika frivolnosti (Sutton-Smith, 2001) symbolizuje hlavní ideologické pozadí zastánců 

asociálního stylu. Hraní není třeba brát jako vážný proces usilování o vítězství, ale jako 

kratochvíli a prostor pro narušování umělých pravidel. Porušování norem není ve hře 

zločinem, protože výsledek nemá žádný smysl, není ve vztahu k realitě. Obdobné 

volnomyšlenkářství ale zcela nezdůvodňuje sílu emoce porušování něčeho zakázaného, byť 

virtuálního. Hráči asociálního stylu zároveň vykazují znaky prožitku, který Caillois (1998) 

pojmenovává jako závrať z porušování pravidel. Provokování dominantního výkonového 

přístupu může být zároveň interpretováno jako snaha o kritický komentář prostřednictvím 

zvláštního způsobu hry, jehož východiska plynou z intencionality dalších stylů a jejich 

rétorik.  

 

3.1.2 Agresivní vs. defenzivní styl 
Jak sám název deklaruje, kategorie agresivního a defenzivního způsobu hraní v sobě slučuje 

dvojici stylů. Jelikož se jedná o tak zásadní rozlišení, nepodařilo se mi, obdobně jako u stylů 

taktických a strategických, nalézt sjednocující název. Předpoklad elementární povahy obou 

stylů potvrzuje nejenom výskyt v datech, ale i rozhovory s poloprofesionálními hráči. 

Preference útočné nebo obranné hry totiž hraje podstatnou roli pro přečtení oponenta, jak je 

patrné z následujících úryvků. 

VoodooZ: Já si myslim, že asi ve všech hrách se to dělí na dvě takový skupiny. Takový, když to řeknu od 

základu, týmy, který jsou pasivní a týmy, který jsou aktivní.  

Demon: Podle mě jsou takový ty tři typy. Ten člověk je buď strašně agresivní, že je hodně lehký se na něj 

připravit, nebo je zase ten člověk až moc pasivní, že čeká do pozdější fáze hry, co se vyvine. Pak je takovej ten 

průměr, kterej, když se to podaří, tak je za určitý fáze pasivní a za určitý fáze aktivní.  

Headhunter: Obecně bych řekl, že ta strategie by šla přirovnat k šachům, to znamená, že máš určité styly 

otevření. Víš, že některé jsou agresivnější, některé defenzivnější. 

PRK:  Víceméně jo. Je to, když to řeknu jednoduše, tak vlastně existujou archetypy hráčů (…) Kdybych měl dát 

nejjednodušší dva, tak bych dal člověka, kterej je hrozně agresivní, a člověka, kterej je naopak hrozně 

defenzivní. 

Na jedné části spektra najdeme kvality jako agresivní, ofenzivní, útočný, aktivní a na druhém 

defenzivní, obranný, stažený a pasivní. Každá z částí reprezentuje dvě odlišné praktiky 

dosahování úspěchu. Čistá agrese znamená přímou cestu skrze všechny překážky k rychlému 

vítězství ve hře, čirá obrana vyjadřuje totální zabezpečení se proti porážce a obezřetný 

postup. Někde mezi oběma extrémy existuje několik mezistupňů. To však mluvíme o 

makroúrovni. Během hry, alespoň u zkušenějších hráčů, není možné volit jen jeden z 

uvedených stylů – steč přechází v ústup a obrana v protiútok.  

Třídění herního stylu z pozice způsobů útočení nebo bránění lze charakterizovat stručně 

takto: 

 Agresivní styl se zaměřuje spíše na generování tlaku na soupeře, vlastní aktivitu, co 

nejrychlejší získání herní výhody a její prohlubování. 

 Defenzivní styl volí jako první krok vlastní ochranu, čeká spíše na tahy soupeře, 

usiluje o zamezení přístupu soupeře k herním výhodám a vítězí většinou až 

v pokročilé fázi hry. 
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 Upřednostňování jednoho nebo druhého plyne z odlišných postojů hráčů vůči 

poměru tří faktorů: risku, odměny a momenta („hnací síly“), které se projevují 

výběrem specifických forem hraní.  

 Hluboká znalost intencionálního stavu útoku a obrany se často vyskytuje pospolu 

s metagamingovým stylem a taktickými vs. strategickými styly. 

 

3.1.2.1 Subkategorie agresivního vs. defenzivního stylu 

Kategorie stylu obsahuje sedm podkategorií (tabulka 9) určených konfigurací trojice kvalit 

(risk, odměna, momentum) na pětistupňové škále hodnot: maximální-vysoká-střední-nízká-

minimální (a negativní – pouze u dimenze odměny). Čím výše je subkategorie položena, tím 

více je možné ji chápat jako agresivní a naopak. 

 

Tabulka 9. Subkategorie agresivního a defenzivního stylu 

AGRESIVNÍ VS. DEFENZIVNÍ STYL 

Suicidal 

Risk: Maximální  

Odměna: Negativní 

Momentum: Maximální 

All-in 

Risk: Maximální 

Odměna: Maximální 

Momentum: Maximální 

Pressure/rushing 

Risk: Vysoký 

Odměna: Vysoká 

Momentum: Vysoké 

Proactive/reactive 

Risk: střední 

Odměna: střední 

Momentum: střední 

Disengage 

Risk: Minimální 

Odměna: Minimální 

Momentum: Minimální 

Turtling/camping 

Risk: Nízký 

Odměna: Nízká 

Momentum: Nízké 

Afraid to die 

Risk: Minimální 

Odměna: Negativní 

Momentum: Minimální 

 

 

3.1.2.1.1 Risk  
První parametr risku se v mnohém podobá obezřetnosti ke konsekvencím vlastního jednání. 

Vyšší míra respektu k metagame a soupeři vede spíše k minimalizaci rizikových situací a 

volení nejbezpečnějšího tahu. Opačná varianta inklinuje k vytváření situací, které jsou 

z hlediska hry složitě kontrolovatelné a často i náhodné. O to větší tlak pak takový styl 

vytváří na oponenta. Obzvláště na pokročilé úrovni hraní může takové chování působit jako 

holé bláznovství. Výsledek výměny na konec nemusí být vůbec padesát na padesát, ale 

masivně ve prospěch útočícího hráče, který takto psychologicky zastrašil soupeře.  

PRK: Ono se to dá jednoduše vysvětlit, že jeden ten hráč hraje podle pravidel, že si uvědomuje, že je v 

nevýhodě, tak je v obraně. Ten druhej si uvědomuje, že je v nevýhodě a je mu to úplně jedno, takže bude dál 

tlačit, protože kalkuluje s tim, že ten druhej si myslí, že třeba bude mít strach, tak právě naopak toho bude 

zneužívat. (…) Poongko, to je Korejec, ten je přímo riskantní hrou známej. Čas od času na to něco prohraje, 

ale jinak je pořád strašně úspěšnej. Na Evu 2011 byl, tušim, třetí. Tam prakticky pořád jen riskoval. Tam to 

AGRESIVNÍ 

DEFENZIVNÍ 



 

61 

 

bylo občas obviózní házení mincí. On se toho nebojí. On je klidně ochotnej jít do toho 50:50 a založit na tom 

hru.  

Uvědomění, že je hráč v nevýhodě, se zdá v tomto úryvku zásadní. Začátečník s malou 

zkušeností bude jen složitě odhadovat, jak si daná situace stojí na stupnici risku. 

V kombinaci s faktem, že útočná hra je zpočátku jednodušší na naučení a na její odvrácení 

je třeba znát obranné postupy, může se hodnota risku zdát menší, než se ve skutečnosti 

pohybuje. K rozlišení bezpečí a nebezpečí pro hráče je tedy třeba se posléze dopracovat skrz 

osvojení defenzivy, čímž dojde k celkovému vhledu do toho, kdy je a není vhodné útočit, 

jak trestat bezhlavou agresi soupeře a kdy se raději stáhnout. V ten moment je teprve možné 

kalkulovat riziko a zakládat na něm i mindgames, o nichž pojednávají metagamingové styly. 

Hráč PRK o tomto stupni uvědomění mluví jako o znalosti pravidel, což lze spíše 

interpretovat jako znalost metagame předepisující efektivní herní postupy.  

 

3.1.2.1.2 Odměna  
Schopnost analyzovat risk v sobě zahrnuje i kompetenci odhadovat, co hráč může 

potenciálně získat. Pojem odměna v sobě nezahrnuje jen pozitivní důsledky, ale zároveň i 

mentální reprezentaci posloupnosti akcí a reakcí, které k ní vedou. Standardním pravidlem 

je, že míra zisku stoupá s mírou rizika. Toto platí na úrovni metagame, nikoli praxe. 

Rigidního dodržování tohoto pravidla je totiž možné zneužít. Hráči jsou, samo sebou, 

psychologické bytosti ovlivňované stresem, emocemi, zvyklostmi a intuitivními úsudky o 

soupeřích i sobě samém. Povahu pravidla „risk/odměna“ představuje následující odstavec. 

PRK: Ono...kde bych to mohl říct. U Street Fighteru je to typický. Tam je to hlavně v tý obraně. Je pohyb 

Shoryu-ken. Shoryu-ken má ohromnou prioritu, takže přebije prakticky všechno. Je rychlej, ale je strašně 

riskantní, že když ho člověk špatně udělá a ten druhej to vyblokuje, nestrefí se, tak ho potrestá - šíleně moc. 

Prostě jsou lidi, který ten risk neberou tolik v potaz jako jiný. Některý, když budou v tý obraně, tak si řikaj: 

"Ten risk je fakt velkej. Já to nehodlám dělat, protože se mi to nevyplatí." Prostě ten risk/reward je pro mě 

lepší, že mě třeba přehodí, protože já odmítám dělat ten shoryu-ken. Pak jsou zase hráči, který si řeknou: „Já 

to tam prostě prdnu, já to prostě udělám, protože on to nečeká, protože čeká, že já budu ten člověk, co tam 

bude ve strachu, tak já to tam prostě vyhodim. Tohle je prostě to rozdělení lidí. Kdo prostě nebere v potaz ten 

risk/reward, když to tak řeknu, a kdo naopak hraje podle těch pravidel, co si může dovolit, co nemůže apod. 

Z textu vyplývá souvislost mezi respektem k risk/reward pravidlu a defenzivnímu stylu hry. 

V opozitním postavení se nachází ignorování tohoto poměru a preferování vysokého zisku 

útočné hry, třeba i za cenu prohry partie. Ještě z jiného pohledu usilují defenzivní styly o 

hraní standardní hry, zatímco agresivní styly o hru nestandardní. Ať už jde o jedno nebo 

druhé, dimenzi risku a odměny je možné ještě doplnit o třetí veličinu, kterou představuje 

momentum.  

  

3.1.2.1.3 Momentum 
Záhadně pojmenovaná dimenze vychází z termínu, který v rozhovoru užíval PRK. 

Momentum ve fyzice je produktem rychlosti a hmotnosti tělesa a označuje se vektorově, 

tedy směrem a určitou hodnotou. V herním kontextu jde ale spíše o připodobnění procesu 

generování tlaku na základě zvyšování herní výhody. Čím více hráč úspěšně útočí a zajišťuje 

si na základě vlastní aktivity náskok nad soupeřem, tím více se zvyšuje šance, že příští zisk 

bude o to větší. Příkladnější vysvětlení předkládá třeba League of Legends, kde se říká 

takovému procesu snowballing – hráč, který opakovaně poráží svého protivníka, se dostává 

k možnosti nakupovat silnější vybavení pro svou postavu, což jej může ve výsledku udělat 

skoro neporazitelným. Jiný příklad nabízí žánr bojovek, v němž je možné návazností 
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několika úspěšných zásahů soupeře provést combo skládající se z celé řady úderů, jež nelze 

dál blokovat (zamezit mu). Jak momentum kontinuálně stoupá, zvyšuje se i do určitého bodu 

odměna pro útočníka. Poté sice také, ale zrovna tak i riziko, jelikož hra vždy obsahuje i 

mechaniku, která vrací neúspěšnému obránci kontrolu nad situací – někdy i docela 

výhodně.26  

PRK: Já taky můžu říct, že se toho chci vzdát - tak si klidně vstaň a budeme hrát neutrální hru, kde ani jeden 

z nás nemá momentovou výhodu. Budu se cítit víc příjemně, ale to je taky na hráči. Jsou hráči, který se toho 

klidně vzdaj, který třeba i zjistěj, že v tý neutrální hře dominujou. Zjistěj, že toho druhýho dokážou tak moc 

trestat a tak moc ho dokážou vynucovat dělat chyby, že nebudou chtít tlačit, ale budou hrát jen neutrální hru, 

protože tam si najdou tu svoji výhodu. (…) ale jsou důvody, proč když já tlačim, tak musim přestat tlačit, 

protože jsem už v takový nevýhodě nebo jsem tak daleko, že je pro mě nevýhodný a riskantní dál tlačit. (…) 

Ta výhoda je pro většinu lidí něco, čeho se nechtěj zbavit. Když se toho zbavujou, tak to bejvá už málokdy, 

protože v tý neutrální hře nemám možnost dát tak velkej damage, jako když já udělám combo. Neutrální hra 

mi umožňuje ho skopnout, dát mu sweep, fireball nebo něco, ale to mu dá třeba 60 damage. Když já mu dám 

combo, tak mu dám 250. To combo si právě vytvořim tim, že když už ho skopnu na zem, tak už si někde vytvořim 

tu situaci, takže tam už z toho důvodu začne vyplývat, proč já tu neutrální hru taky většinou nechci, a proč je 

ta výhoda pro mě tak silná. Jako damagově. Ta hra si to prakticky vynutí sama. Když já mám mít momentum, 

tak mi ho dá v tomhle ohledu. 

Úvahy PRK vedou ke dvěma charakteristickým podobám hraní – proaktivní (agresivní) a 

neutrální (defenzivní). Momenta je výhodné využívat, oba styly se ale různí v tom, do jaké 

míry je třeba situace vlastní aktivitou vytvářet a pokračovat v nich. Proaktivní hra se nese 

v duchu maximalizace momenta, tím i odměny za cenu risku. Cílem je zdolat soupeře pod 

neustávajícím tlakem. Ideálem neutrální hry zase není hledat situace vysoké hnací síly, ale 

spíše zamezovat soupeři jejich vytváření a trestat jeho chyby. To v sobě také nese vyšší 

pasivitu a bezpečné, byť ne tolik plynulé, zajišťování menších výhod.  

 

3.1.2.1.4 Agresivní styly: Suicidal, all-in a pressure/rushing 
Ofenzivní jednání hráče sestává ze tří stylů útoku: suicidal, all-in a pressure/rushing. Jak už 

obecně dimenzionální pojetí strukturuje teorii, i zde není výjimkou jeden pól určující 

extrémní konfiguraci kvality. Suicidal styl zmíněný hned na prvním místě zosobňuje čirou 

hráčskou agresi oproštěnou od konstruktivního úsudku. „Sebezáchovné instinkty“ hráče 

buďto chybí, anebo nejsou ještě vyvinuty. Převažují individuální, nepromyšlené útoky a 

ignorování hodnoty vlastní smrti pro celkový stav hry. Mnoho charakteristik by zde našlo 

společného jmenovatele s asociálními styly, subkategorií neadekvátního herního nasazení. 

Maximalizace risku a aktivity vůči soupeři, ale nevede k progresivnímu momentu nebo 

alespoň solidní výměně. Sebevražedný styl spíše dává výhodu oponentovi. Převládající 

činnost zahrnuje útoky proti přesile, vstupování do jednoznačně nebezpečného prostoru a 

tunelové zaměření se na jeden cíl. Jednání skoro vždy končí smrtí aktéra agrese. Níže 

uvedené metaforické názvy typů to koneckonců vyjadřují bez obalu přirovnáváním těchto 

hráčů k akčním hrdinům (Rambo nebo Bruce Willis ve filmu Smrtonosná past, angl. Die 

hard) nebo rozzuřenému býkovi (El Toro), jehož lze snadno kamkoli vmanévrovat. 

Die hard (Dota) – Die Hard si myslí, že může jít jeden na pět a říct: „HAHAHAHA, jsem tak imba, že mě 

nemůžete dát.“ Pak dostane rape a opouští hru. Vždycky sóluje a nestará se o týmové cíle a ledabyle se snaží 

o killy, ale sám umírá.  

Rambo (LoL) – Tower divuje (narušuje nebezpečný prostor) na první úrovni jako Teemo proti Mordekaiserovi.  

                                                 
26 V opačném případě by totiž celá herní dynamika stála jen na pravidle prvního úderu.  
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El Toro (Dota) – Super chamtivý hráč týmu. Když se s ním setkáte, rozpoutá se zkáza. Bude vás pronásledovat 

za vaši věž ve snaze získat kill. 

All-in a pressure/rushing styly diferencují metodiku efektivního, přesto velmi odvážného 

postupu vysoké ofenzivy. Pro pochopení obou forem je nutné se vrátit k analytické triádě 

risk/odměna/momentum. Z mých předchozích závěrů je zřejmé, že přisuzuji útočnému stylu 

motiv vítězit rychle, k čemuž je potřeba omezovat protistranu a vyvíjet co největší tlak. 

Momentum však může přicházet intenzivně a krátkodobě nebo méně silně, zato skoro 

nepřerušovaně. Těmto dvěma parametrům jsou v mnoha videohrách uzpůsobeny herní 

mechaniky.27 Nehledě na žánr, skoro každá kompetitivní videohra kvantifikuje zranění 

útokem dle stálé hodnoty (např. 25) nebo jejího rozmezí (např. 20-30). Zdánlivě se jedná o 

stejný výsledek – průměrně bude cíl zasažen za 25, jenže také se může stát, že ve hře je čas 

jen jednou zaútočit a výsledkem může dolní práh (20) nebo horní práh hodnoty (30). Do 

toho většinou vstupuje alternativa útočit buď kontinuálně a v menší síle (sustain damage), 

nebo s prodlevami, ale s mnohem větší krátkodobou intenzitou (burst damage). Co tyto 

charakteristiky říkají o stylech ofenzivy? Prakticky to, že někteří hráči více sází na jednu 

kartu a další raději obtěžují soupeře, dokud nekapituluje. All-in či též „všechno nebo nic“ 

může na mikroúrovni znamenat rychlé zajištění menšího cíle hry a stažení, na makroúrovni 

pak obětování všech zdrojů přípravě gambitu, během něhož jsou všechny prostředky 

podřízeny jedinému tahu, kterým dojde k výhře nebo zahození hry. Maximalizace risku a 

odměny je většinou nutná k celkovému zvrácení partie, jelikož není nutným pravidlem, že 

momentum musí mít právě strana usilující o all-in.  All-in symbolizuje nejrychlejší a 

nejpřímější cestu k vítězství, což není zcela obsahem intencionálního modelu 

pressure/rushing („tlak/spěch“). Pokud je soupeř dostatečně kontrolován, nedostane nikdy 

šanci ve hře zvítězit. Stačí pohotovost v tlaku a drobný snowballing se časem přerodí 

v lavinu. Pro pressure/rushing jsou výhodné situace prodloužených konfrontací, kde se 

soupeř nemůže znovu přeskupit, dočerpat zdroje, utéct a podobně. Obdobně výhodným je 

co nejranější napadení soupeře, jelikož tento styl je obtížné kontrovat, pokud oponent získá 

dominanci v raných fázích hry. All-in i pressure/rushing se také mohou doplňovat a střídat, 

např. v LoL existují tzv. initiation kompozice týmu, které mají ohromné množství prostředků 

(burst damage a pohyblivost) k vyřazení důležitého článku soupeřova týmu a transformaci 

této výhody do získání menšího herního cíle  

All-In Aggressive (RTS, SCII) – Načasovaný útok vyžadující přesnou úvodní část hry, perfektní kontrolu 

jednotek/provedení a zamezení soupeřovu skautingu. Může se jednat o all-in naslepo nebo na all-in v reakci 

na skautování/informaci.  

Initiation (MOBA, LoL) – Protiklad poke stylu. Tento tým má hromadu AoE, AoE CC, masivní burst a mnoho 

věci na blízko nebo dálku, které zasahují za směšně moc, což pravděpodobně zahrnuje silné útočné ultimátky 

pro vytvoření masivních comb, které doslova CC locknou celý nepřátelský tým po zbytek jejich života, pokud 

se iniciátoři seskupí a dostanou do správné vzdálenosti.   

Rusher (RTS) – Kdo zaútočí rychleji, nejčastěji vyhrává – a ty nejraději vyhráváš. Když vstupuješ do hry, máš 

na mysli strategii a „ubermicro“, kterým ji zajišťuješ. Podobně rychle jsi schopný měnit směr a formulovat 

odlišný plán útoku. Klávesové zkratky jsou tvým nejlepším přítelem. Pokud jsi elitní hráč, máš také tajemnou 

schopnost předvídat, o co dalšího se tvůj oponent pokusí, a jsi připraven to kontrovat ještě předtím, než se to 

stane. 

 

                                                 
27 Herní mechanika je pojem z game designu, který se používá pro strukturální prvek hry s určitou funkcí. 
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3.1.2.1.5 Defenzivní styly: Afraid-to-die, escape, camping/turtling  
Analogické členění nabízím i v případě defenzivních stylů. Afraid-to-die reprezentuje styl 

zcela protikladný k suicidal chování. Podstupování minimálních risků se v mnoha fázích hry 

nevyplácí, protože jde jen o oddalování prohry. Pasivita a vyhýbání se konfrontaci pouze 

odevzdávají momentum do rukou oponenta. Neochota hráče provést jakoukoli výměnu 

může i silně podrážet vlastní tým, jelikož vlastně hraje v početním oslabení. 

Afraid-to-Die (Dota) – Trochu zbabělec, který ale méně utíká. Tito lidé mají opět malý přínos pro tým, ale 

mohou dělat dobré tanky v koncové fázi hry. Mohou získat nějaké killy? Ne. Jsou schopni přežít gank? Ne. 

Potřebují se někdy vrátit k fontáně, aby se vyléčili? Ne.    

Pacifist (LoL) – Pravděpodobně tráví většinu svého zbylého času děláním jógy a pitím bylinných čajů. Odmítá 

hrát agresivně za Tryndamere. Co to je Undying Rage? Láska, světlo a mír s vámi! Hraní s těmito lidmi, když 

hrají za carry championa, může způsobit sebevražedné fantazie. 

Disengage a camping/turtling představují styly, které napovídají proti-strategie vůči all in a 

pressure/rushing stylu. Pokud přichází intenzivní útok, do něhož může soupeř vkládat i osud 

celé hry, kontrolovaný ústup disengage stylu minimalizuje okamžité ztráty a nestaví se proti 

aktuálně větší síle all-inu. Logika obrany zde stojí na vyčerpání soupeře naprázdno a 

následném protitlaku, jemuž už s vyčerpanými zdroji bude složitě vzdorovat.  Podobnou 

metodu využívá i kiting28, čímž se rozumí udržování vzdálenosti od útočníka a jeho 

likvidování za pomoci dálkových útoků. Ještě jiné, a celkem výstižně, pojmenování stejného 

postupu nabízí styl hit and run – udeř a uteč, nebo peeling, což je zpomalování 

(„oloupávání“) agresorů zavěšených za spoluhráčem. Čistý ústup před soupeřem znamená 

minimální riziko a odměnu, pokud nedojde k rapidnímu protiútoku. Obdobně se i 

momentum hry přesouvá k soupeři, ten jej však často nedokáže zužitkovat. Jak už jsem 

uváděl v předešlé části o ofenzivních stylech, pro pressure/rushing styl je naopak výhodné, 

pokud před ním opozice ustupuje a prodlužuje konfrontaci. Efektivnější řešení předkládá, 

často divácky proklínaný, turtling/camping. Formace želvy vystupuje v řadě souvislostí 

historického válečnictví, ve sféře digitálního hraní ale nabrala významu totální defenzivy. 

Hráči zaměření na tento styl rádi obsazují výhodné pozice (chokepoints), z nichž se dále 

nikam nepohybují a čekají na útok soupeře (camping). Tím se hra, samozřejmě, znatelně 

zpomaluje. Odolávání tlaku soupeře a neustálé zabezpečování „týlu“ je součást dodržování 

kánonické zásady defenzivního stylu tkvící v zajištění, aby hráč nemohl být poražen. 

Turtling/camping patří k méně defenzivnímu stylu než disengage, protože i pomalu 

postupující zajištěná hra může být ve své podstatě kvalitním útokem. Na druhou stranu, 

setrvávání na jednom místě s sebou nese riziko obklíčení, narušení all-in útokem nebo 

přehrání skrze soupeřovu kontrolu herních cílů mimo dosah bránící strany. Defenzivní hráči 

respektují a uvědomují si pravidlo poměru risk/obrana/momentum, proto vyhledávají spíše 

situace nízkého rizika a nízké odměny. Kvůli tendenci reagovat na chování soupeře a 

iniciativě v budování silných pozic, v nichž už je jedno, co soupeř udělá, se spíše straní 

situacím, které by pro ně mohli skýtat rizikové momentum.  

Keepaway (Fighter) – Také známo jako „turtling“. Cílem je držet si oponenta od sebe, obzvláště pokud máte 

náskok. Dobré projektily a další dálkové nástroje jsou pro tento styl zásadní.  

Camper (FPS, CoD) – Ten, který nachází opuštěné místo za nepřátelskou linií, kde sedí a čeká na lidi, aby 

proběhli okolo a mohl je střelit do zad.  

                                                 
28 Obrat kiting se užívá v RPG a MOBA žánru pro aplikaci zpomalujících a zcela zastavujících schopností a 

kouzel. Nejde tedy jen o útok, který uděluje poškození cíli, ale také drží obránce dál od zóny nebezpečí za 

předpokladu, že oponent nedisponuje silnější formou dálkového útoku nebo také nemůže kitovat.  
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Turtle (RTS, SCII) – Komponenta herního stylu. Používání velkého množství statické obrany k zastavení 

jakéhokoli poškození a vytváření velké armády.  

 

3.1.2.1.6 Smíšené styly: Proaktivní vs. reaktivní 
Rozdělení agresivního a defenzivního stylu by nemělo být chápáno rigidně. Pokročilí hráči 

dokážou většinou reprodukovat oba styly a přecházet mezi nimi. Mistrovství v tomto procesu 

dosahují až profesionální hráči, jejichž chápání útoku a obrany je mnohem abstraktnější a 

propojuje se s metagamingovým a taktickým vs. strategickým stylem. To se projevuje hlavně 

v osvojení dvou intencionálních modů určujících přechod z agresivního do defenzivního 

stylu a naopak. Proaktivní styl (agresivnější) reprezentuje snahu situace dopředu vytvářet a 

využívat jich. U reaktivního stylu (defenzivnější) dominuje spíše čtení stylu soupeře a 

trestání jeho chyb. Jedná se o značně komplexní metody „vnucování vlastní hry“ nebo 

„poznání myšlení“ soupeře, jemuž se bude věnovat mnoho z dalších podkapitol práce. 

Kategorii smíšených stylů jsem zavedl spíše z formálního hlediska složitého zařazení hry 

expertů, u nichž se předcházející styly rychle střídají a frekventovaně obsahují různé falešné 

náznaky útoku nebo ústupu. Dimenze proaktivního i reaktivního stylu se dají připodobnit 

k středové hodnotě risku, odměny a momenta. Jde spíše o hypotetický předpoklad toho, že 

expert se bude vyhýbat extrémům a spíše přizpůsobovat situaci. Datové podložení takové 

úvahy bude předloženo až v kapitole o metagamingových stylech.  

 

3.1.2.2 Diskuse 

Porovnání s existujícími kategorizacemi stylu směřuje k zarážejícímu závěru – odborné 

klasifikace se něčemu tak zásadnímu jako útočnému či obrannému způsobu hry nevěnují. 

Nejblíže se asi nachází Killer typ v Bartlově (2003) modelu, který v sobě zahrnuje agresivní 

uplatňování dominance nad druhými. Rizikový aspekt útočného stylu letmo naznačuje typ 

Daredevil a Conqueror (Nacke, Bateman, & Mandryk, 2011), jenž vyjadřují hráče 

vyhledávající rizikové herní situace nebo usměrnění hněvu ke zdolání druhého. Krom toho 

však odborný diskurs, zdá se, agresivní a defenzivní styly chápe jako součást výkonového 

zaměření, o nichž dále více nepojednává. Toto působí kontrastně s vyjádřením informantů29, 

pro něž míra aktivity soupeře a jeho chápání herních priorit slouží jako základ 

intencionálního modelu soupeře. Definování pólů agresivní a defenzivní hry v tomto ohledu 

působí jako relativně důležité kategorizační doplnění, které ani nemusí souviset s motivací 

ve hře vítězit, ale zkrátka být iniciativní v zajištění vítězství nebo zabezpečení se proti 

porážce.  

Agresivní a defenzivní styly se věnují elementární reprezentaci hráčovy akce. Z toho 

vyplývá obdobný problém s vyvozením rétorického pozadí aktivního útoku nebo 

neprolomitelné obrany. Na jednu stranu by mohlo jít o vypilované způsoby realizace 

dovednosti a vítězství (rétorika moci), ale i o čistě intuitivní způsob reagování na herní 

situace, který je v hráči zakořeněn (rétorika osudu). Další z perspektiv, skrze niž na téma 

nahlížet, by však byla, že hraní agresivním stylem je vždy trochu „sázka do loterie“ (osud), 

zatímco zajišťování hry bude častěji obhajováno jako minimalizace riskantních faktorů v 

soutěži (moc). Použití teorie Sutton-Smithe (2001) zde tedy příliš nepomáhá propojit styl 

s historickou tradicí. Agresivní a defenzivní styl spíše působí jako exemplární příklad 

                                                 
29 Zároveň i profesionálního hráče Davida Sirlina (2005), který snad jako jediný nezapomíná do své 

kategorizace vložit typ Attacker a Turtle (defenzivní).  
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temperamentové substance stylu v pojetí Sellse (2007), která určuje do jaké míry je hráčova 

osobnost kompatibilní s aktivnějšími nebo pasivnějšími situacemi ve hře.   

 

3.1.3 Sociální styl 
Pod tuto kategorii byly zařazovány styly vztahující se převážně k sociální interakci 

s ostatními hráči. Důležitá odlišnost od asociálního stylu se objevuje v přijatelnosti hráčova 

způsobu hry – nepoškozovat nebo omezovat ostatní, respektovat obecně uznávané zásady 

slušné komunikace, férové hry a adekvátního herního nasazení. V hráčově chování je navíc 

patrná motivace kooperovat s ostatními na naplňování smyslu hry nebo alespoň iniciativa 

naučit se patřičnému chování. Předvedený výčet si vlastně příliš nezadá se znaky pojmu 

socializace, přestože jde o její virtuální formu. Právě moderní designové trendy ve vývoji 

videoher stojí za podporou hry více hráčů a propojování hráčů přes internet. To dává 

možnost vytvářet stále komunity i přechodné sociální agregáty sdílející jedno virtuální 

prostředí. Důležitosti sociálního stylu v diskusi zdůrazňuje novinář Pavel Dobrovský: 

Pavel Dobrovský: Ty kluci, co si sbíraj ty štíty a tydle věci co nejlepší, na tom se dá úplně nejlíp demonstrovat 

příklad nějakýho herního stylu přesahujícího mantinely tý hry, protože to jsou lidi, co to prakticky přejali, co 

nic jinýho, předpokládám, nehrajou a přijali tenhleten druh hraní za koníčka. Někdo si lepí modýlky letadýlek, 

někdo jinej chodí běhat ve volnym čase, tak oni ve volnym čase provozujou tohle a pak se i o tom baví a skutečně 

to opanuje jejich životy, že potom si vytvoří svoji komunitu věnovanou tý hře, která posléze přesáhne i do 

reálný komunity. My máme několik známejch, třeba z toho Levelu. To jsou kluci, který hráli WoWko – velmi, 

měli meetingy v Plzni, kde se potkávali – jako reálně. Nemluvili pravděpodobně na tom meetingu o ničem 

jinym, než kde se jim co stalo a to už je pak jako ten velkej herní styl. Je to jako dost odlišný od takovejch 

single playerů nebo offlinovejch her, kdy ten hráč neni závislej na interakci s jinejma hráčema, a to je to, co ty 

onlinovky dost vyděluje. To, že tam je ten socializační prvek, kterej jinde třeba chybí – potkávat tady timhle 

způsobem nový lidi. Je to ostatně jeden z těch typů hráčů – ten socialiser. Tam už ten herní styl do tý reality 

opravdu hodně zasahuje. 

Pasáž textu sděluje mnohé o sociálním aspektu digitálního hraní. Většinu znaků jsem již 

shrnul výše, o to pozoruhodněji působí ty zbylé. Přesahování mantinelů hry a transformace 

online vztahů do reálného přátelství poukazuje k podobnému prvku, jaký nese třeba asociální 

styl v pokroucení hry. Mimoherní (reálné) prvky často smysl hry narušují a bývají 

omezovány pravidly. Tímto elementem, zdá se, mohou být i sociální vztahy, které 

nabourávají „čtvrtou stěnu“ oddělující herní prostor od reality. Z toho důvodu by také mohlo 

být nasnadě sociální styly vyjmout z kategorizace jako nevztahující se k hernímu procesu, 

což by byla chyba. Toto podotýkám hlavně z definičních důvodů, protože tradiční chápání 

sociálního stylu bývá ztotožňováno s hrou napodobování a předstírání. Ta se ale v mém 

členění vyskytuje spíše ve stylu expresivním. Sociální styl proto spíše funkčně redukuji 

následujícími charakteristikami: 

 Styly vztahující se k sociální interakci s ostatními hráči. 

 Povaha interakce zjednodušeně zahrnuje soupeření nebo spolupráci, komunikaci a 

vytváření hierarchických skupin skrze navazování vztahů. 

 Chování je komunitou hráčů chápáno jako převážně užitečné, přijatelné nebo 

nevybočující z normy.  

 Intencionální model sociálního stylu je analyzován spíše z hlediska herního užitku, 

nikoli vztahů (zisků) přesahujících do reality.  
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3.1.3.1 Subkategorie sociálního stylu 

Sociální styl se rozděluje na subkategorie týmová role, velikost skupiny a komunikace 

(obrázek 3). První zmiňovaná je navíc pro přehlednost členěná dimenzí statusu na škále 

vysoký-střední-nízký. Velikost skupiny a komunikace obsahují ještě podkategorie další 

úrovně.  

 

 

Obrázek 3. Subkategorie sociálního stylu 

 

4.1.3.1.1 Týmová role 
Pozice hráče na sociálním žebříčku je dle dat volně určena jeho funkční specializací, 

dovedností či dodržováním norem chování, což vede k určité míře vlivu, prestiže, moci 

v rámci skupinového rozhodování a k celkovému začlenění. Pro tento souhrn charakteristik 

jsem nalezl sjednocující pojem status. Jedná se o pokus popsat sociální styly z perspektivy 

vztahu herního chování a uznání, jakého se mu dostává ze strany publika dalších hráčů. Čím 

vyšší status, tím vyšší společenská integrace a důležitost hráče pro tým. Všechny výše 

uvedené komponenty statusu se frekventovaně nevyskytují v úplné rovnováze, proto jsem si 

dovolil navrhnout pouze tři socializační stupně – nízký, střední a vysoký status. Tato slabina 

modelu není ani žádným překvapením vzhledem k tomu, že status sestává nejenom ze 

sociální percepce, ale také z objektivněji sledovatelné herní dovednosti (např. žebříčky, 

osobní hodnocení, historie dosažených turnajových výsledků). Třídění dle sociální pozice 

však není nejpodstatnějším smyslem této kategorizace. Pro účely sociálního stylu jako 

intencionálního modelu je třeba pochopit, s jakým přístupem je možné hrát s ostatními, aby 

mohly být naplňovány cíle vytváření vztahů a spolupráce na herním úspěchu. Ještě než začnu 

s popisem týmových rolí, je třeba upozornit na jejich typologickou formu, která spíše 

popisuje stereotyp hráče namísto herního stylu. U sociálního chování, zdá se, nabírá 

personifikace atributů větší váhu než jinde, proto jsem ponechal jejich aktuální podobu. 

SOCIÁLNÍ 
STYL

Týmová role

Vysoký status 
(carrying)

Leader

Carry

Support

Střední status

Specialist

Filler

Nízký status
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Daydreamer

Newbie
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Individuální 
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Sociální styly vysokého statusu obsahují typy Leader, Carry, Support. Souhrnný herní styl 

pro tuto třídu by vystihoval název carrying („vynášet“ nebo „potahat“). Carrying vyjadřuje 

individuální vynášení týmu skrz nadstandardní výkon, který se může objevovat v různých 

oblastech. Většinou mluvíme o sférách, kde individuální přehrání může zlomit běh hry. 

Vedení týmu Leaderem může být jedno z nich. Vůdčí osoba hlásí strategii, upozorňuje na 

slabiny v soupeřově obraně, stmeluje týmovou morálku a často je i vůdčí osobou celé 

organizace. Asi nejpodstatnější rolí Leadera je shot-calling – rozhodování o tom, na jaký cíl 

ze soupeřova celku zaútočit. Z toho důvodu i často hraje na pozicích, kde může otevírat 

útokem na soupeřův tým. Je pozoruhodné, že vůdce skupiny většinou nebývá schopnostně 

nejlepším hráčem, spíše průměrným. O obecně nejpopulárnější činnost se stará Carry, které 

se přímo jmenuje po výše představeném stylu. Carry hráči jsou hrdinové diváků 

reprezentující čistou dovednost v přehrání soupeře i jejich většího počtu najednou. Pokud je 

Leader strategickým velením, Carry může být chápáno jako takticky zaměřená frontová 

linie. Úkol carry hráčů tkví v maximalizaci skóre týmu, což ve videohrách nejčastěji 

zahrnuje agresivní likvidaci soupeřů, čemuž i odpovídají posty. Ve skutečnosti jde ale o 

zajištění prostředků k dosažení důležitějších herních cílů, v čemž carry hráčům napomáhá 

Support. Supporting patří k defenzivním stylům zajišťujícím ochranu a zásobování zbytku 

týmu, získávání informací o soupeři, pomoc zranitelným členům (Carry) a sebeobětování 

v případě potřeby. Jelikož úkolem  Supporta je být užitečný pro ostatní, tito hráči se neustále 

pohybují poblíž týmu nebo stráží důležité přístupové body. Nízký útočný potenciál je 

většinou kompenzován prostředky umožňujícími omezit nebo vyřadit důležité cíle 

nepřátelského týmu (crowd control30). Leader, Carry i Support umožňují carrying, který 

však probíhá skrze zvládnutí odlišné role. 

Captain / Tactic Caller (FPS, CS) – Člověk, který dělá velká rozhodnutí o tom, jaká taktika bude zvolena 

v každém kole. Tato práce vyžaduje vnímání „globální perspektivy“, jak druhý tým hrál a jaký setup/taktiku 

zahlásit, aby byla kontrována jejich taktika/setup. Tato dovednost je částečně štěstí, částečně predikce a 

částečně zkušenost.  

Leader (FPS) – Každý tým má vůdce. Jedná se o osobu v týmu, která vyžaduje nejvíc respektu nebo se stává 

kompletně neefektivní. Jde v základu o dobré hráče, ale jejich síla plyne z držení týmu pohromadě – vše 

organizují, domlouvají zápasy a jsou vždy poblíž, aby mohli pracovat s celým týmem.  

Carry (Dota) – Táhnou celý tým na konci hry. Pokoušejí se získat damage hrdiny a používat plně jejich 

přednosti.  

Master (LoL) – Tvůj skill v této hře hraničí s nadpřirozenem. Kromě setkání s hroznými spoluhráči nebo ještě 

lepšími soupeři jsi neporazitelný. Jsi tak dobrý, že pokud bys měl hrát casual hru, stal by ses faktorem 

rozvracejícím herní balanc kvůli 20 minutovým výhrám pro tvůj tým. Pravděpodobně si to dáváš za každého 

championa, za kterého to stojí umět, a táhneš hry i s Evelynn v ranked, abys dokázal, že jsi nezastavitelný.  

Support (FPS)  - „V jednotě je síla, rozdělení padneme (za každým velkým vojákem je skvělý support).“ 

Popis: Původce defenzivy a defenzivního úsilí vašeho týmu. Často slouží v roli „rychlé spojky“ dodávající 

zásoby, léčení nebo preventivní obranná opatření. Jedná se také o snipera ochraňujícího kritické zdroje nebo 

lokace.  

For-the-Team Guy (FPS) – „Jasně, samozřejmě. Udělám to.“ To je ten chlápek, který ze sebe udělá volavku 

pro tým nebo se vydá na sebevražedný postup skrz ulici, pokud ví, že to jeho tým dostane z potíží. Jsou to často 

velmi sympatičtí lidé, protože nedávají tolik killů a jsou velmi univerzální.  

Středního statusu dosahují typy Specialist a Filler („výplň“). Znalost herních norem, 

dovednost a zkušenost v týmové spolupráci zde nedosahuje špičkových rovin jako u 

předchozí úrovně stratifikace. Hráči těchto stylů jsou také více nahraditelní. Role stylů 

                                                 
30 Crowd control (CC) – schopnost krátkodobého vyřazení oponenta, během kterého nemůže svou hráčskou 

reprezentaci (např. vojáka, tank, hrdinu) ovládat. CC většinou nezpůsobuje přímé poškození cíli.  
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středního statusu plyne spíše z užitečnosti a komfortu různorodosti. Specialist kategorie 

označuje hráče vyprofilované směrem k jedné z forem carryingu. Zádrhel může ale spočívat 

v jednostrannosti a neznalosti hry jako celku, pozitiva zase ve skoro perfektním zvládnutí 

jedné týmové pozice. Filler naopak nahrazuje tento nedostatek ve schopnosti solidně vyplnit 

jakoukoli roli (kromě vedení), do níž bude týmem umístěn. Díky konformnosti a 

univerzálnosti bývá týmem dostatečně oceňován, jelikož na něj většinou vyjdou nepopulární 

úlohy. Nyní k výjimkám – vysoká dovednost na libovolném postu je vnímána jako zásadní 

nadání nebo ohromná zkušenost a mívá vysoký status. Průměrný specialista, také nazývaný 

Average nebo Jack-of-all, by patřil spíše do středního statusu než do spodního. Další 

vybočení představují sociálně zdatní hráči „bavící“ zbytek skupiny, čímž se hierarchicky 

pohybují také někde mezi „tahouny“ a „pěšáky“ týmu.  

Filler (FPS) – Znáte toho chlápka, který je jen šťastný, že se dostal do hry? To je Filler. Může jít o decentního 

hráče až velmi dobrého. Tito lidé jsou nejvíce všestranní z celé skupiny. Jsou spokojení s hraním na jakékoli 

pozici a nejčastěji se zaseknou v takové, která nikomu nevyhovuje. Dávají tým dohromady díky schopnosti 

změny a často jsou to nejsympatičtější hráči z komunity.  

One trick pony (LoL) – Jsi jeden z nejlepších hráčů Nasuse všech časů. Dostáváš žádosti o přátelství od gold 

elo hráčů (vysoký status), kteří byli svědky tvého skillu se zvoleným championem. (…) Ať už je to jakkoli, ty a 

tvůj champion jste jako prodloužení sebe sama.  

Newbie (začátečník), Daydreamer a Basic zastupují nejnižší status uvnitř skupiny. 

Začátečník, s odkazem na asociální styly, ještě nechápe herní zvyklosti a mechanizmy. Styl 

se teprve vyvíjí experimentováním s nabídkami hry, proto se ani není možné specializovat. 

Po dosáhnutí minimální kompetence v hraní hry bývá dalším krokem snaha o socializaci. 

Typ Daydreamer zdůrazňuje moment, kdy se u hráče zvnitřnili normy úspěšné reputace a 

spolupráce, kterou by chtěl projevit vstupem do klanu, gildy nebo týmu – hráčského 

společenstva. Ještě k žádnému ale nenáleží. Až po iniciační fázi vstupu se stává Basic, tedy 

základním hráčem, který není schopný v ničem, ale usiluje o postup v hierarchii a výběr 

specializace.  

Basic (FPS) – Ano, ten chlápek, který není moc dobrý v ničem, ale snaží se. Toto je typ hráče, kterého je 

většina klanů nucena ustanovit jako výplň čtvrtého nebo pátého člena sestavy. Může být průměrný, ale to je 

jen rozsah těchto hráčů, protože si ještě musí vybrat, jakým směrem budou zdokonalovat své dovednosti. 

Obecně mají také málo zkušeností s herním prostředím. Jakmile se vyvinou, obecně se z nich mohou stát 

všestranně nadprůměrní hráči, ale dokud nezjistí, o co ve hře běží, mohou být frustrující pro tým. Více než 

pravděpodobně tento hráč nevydrží u hraní, pokud nenajde nějakou svou silnou stránku.  

Daydreamer (MMORPG) – Trávíš skoro všechen svůj čas postáváním v Dalaranu a sledováním trade chatu. 

Po zbytek svého času se hlásíš do všech gild na serveru, které jsou nad tvou úroveň. To vede buď k tomu, že se 

ti otevřeně vysmějí nebo tě kompletně ignorují. Přestože jsi odmítnutý, prohlížíš si členy dané gildy pokaždé, 

když je uvidíš, a otevíráš konverzaci s tím, že doufáš, že tě příští týden přijmou do raidu.  

 

4.1.3.1.2 Velikost skupiny 
Majoritní část této studie stylu se zabývala popisem jednotlivců. Kde jinde než v části 

věnované sociálním aspektům stylu by měly být akcentovány kolektivní styly upravující 

skupinové jednání. Podtřída týmová role již detailně představila individuální úlohu hráčů 

v týmu. Nejmenší jednotkou vyššího řádu je dyáda – párový styl dvou úzce spolupracujících 

hráčů. Týmový styl je poskládán z individuálních herních forem, zejména klíčových hráčů. 

Kromě toho ještě záleží na širším kontextu vztahu týmových stylů na regionální úrovni a 

nejpodstatněji v mezinárodní konkurenci. 
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Sladění herních stylů za účelem dosahování společných cílů stoupá se závažností situace, 

kdy interakce několika hráčů v týmu může znamenat vítězství nebo porážku. Pozastavení si 

zaslouží párové styly jako modely komplementárního vyrovnání jednostranností řady stylů. 

Esenciální příklad ukazuje League of Legends, kde se metagame zakládá na úvodní 

spolupráci mezi dvěma dvojicemi – junglera a midaře, ad carry a supporta (bot lane). Pro 

tento moment vysvětlím jejich interakci pouze tak, že prostorově blízké operování dvojic je 

předurčuje k tomu si během hry pomáhat v přehrání oponentovy dvojice a kompenzování 

slabin každého z nich.31 Třeba ad carry vyjadřuje ofenzivní carry styl, který však potřebuje 

ochranu od supporta, aby mohl efektivně fungovat.   

XSnapy: Je to z toho důvodu, že tyhle dva (jungler a midař) udávaj tempo a ovlivňujou celou mapu úplně 

nejvíc. Oni mají vliv, co se bude dít na topu i na botu, zatímco bot a top nemá vůbec vliv na to, co se bude dít 

v jungli a na midu. Jak jsem již řekl, jungler a midař jsou takový duo. Botlane, ti jsou spolu vyloženě na lince. 

Midař a jungler, není to viditelný, ale komunikujou úplně stejně jako botlane. Baví se o tom, co by společně 

měli dělat. Baví se o tom, jak se jim navzájem daří, jak si navzájem dopomoct. 

Fungování dvojic herních stylů dohromady vyjadřuje odlišnou situaci oproti týmové souhře. 

Kolektivní elektronické sporty se hrají většinou v maximálním počtu pěti hráčů s odlišnými 

funkcemi. V tom se logicky ukazuje, že některé úlohy vyžadují menší podíl spolupráce od 

ostatních členů týmů. Pokud vezmeme v potaz intencionální model soupeře, dvojice je ještě 

tak malý počet, že je možné se pokoušet o individuální čtení stylu. Týmový styl však 

vyjadřuje obecnější strategii týmu, která se může rozrůst do enormního množství variací. 

Vzájemná synergie některých variant často vyžaduje balancování mezi individuálním 

tíhnutím hráče a týmovou kompozicí. Pro rozluštění stylu soupeře je důležité rozumět oběma 

faktorům – v čem hráči stylově vynikají i jakou strategii hrají. Týmový styl tedy pozměňuje 

intencionální model jednotlivce na základě principu podřízení se skupinovým cílům.  

Demon: Tak většinou když hrajeme turnaj proti nějakýmu týmu, kterej neznáme, tak se podíváme na nějaký 

championy, který hrajou na tom danym postu a jakou kompozici týmovou maj z těch championů poskládanou, 

protože existujou desítky týmovejch kompozicí. 

Protect The X (MOBA, LoL) – Tato týmová kompozice má jednoho championa, který dělá „směšnou“ nálož 

damage, pravděpodobně víc než dva championi přibližně stejné kategorie. Na druhou stranu za to platí 

nějakým extrémním handicapem. Tato týmová kompozice se zaměřuje na vyplnění slabin a posílení tohoto 

jednoho championa jakýmikoli prostředky.  

Běžnou skutečností ve vývoji stylu je formování dominantních tradic, škol a směrů. Uvnitř 

esportu jsem si povšimnul zařazování pod regionální styly. Většinou šlo o styly asijské 

zakládající se na perfektním zvládnutí spolupráce a disciplíny v týmu a euro-americky celky 

vynikající v individuálních výkonech a využívání „aktuálně silných“ strategií. Jedná se o 

schematické představy, přesto se ligy jednotlivých zemí ve svém stylu liší. Určité podložení 

subkategorie regionálních stylů reflektují i data.  

PRK: Ještě bych to možná doplnil tim, že ono teďka ve Street Fighteru se hodně nadává na unblockably a 

podobný věci, který tam nemaj bejt. Ono je vidět třeba, že Asiati je dělaj, ale je to pro ně něco sekundárního. 

Ta situace vznikla, tak já toho samozřejmě využiju. Nesnažej se ale tu situaci nějak vytvořit. Pak zase ale 

Američani, který nejsou úplně na špici - jsou o něco níž, tak je na nich vidět, jak chtěj využít takovejhle 

nějakejch technologií. Chtěj si prostě tu situaci vytvořit a utvořit. Právě ten Asiat hraje tu neutrální hru, 

prostě postupně dál a dál. A těmahle věcma, který tam jsou už vlastně technologický, těma už to jen doplní.  

Mathematician (Dota) – Asijští hráči Doty jsou známí svými matematickými dovednostmi. Před bojem 

kalkulují, kolik many potřebují k tomu, aby dělali tolik a tolik damage za určitý čas; radí se se svými grafy 

                                                 
31 Pro srozumitelnější vhled do tématu doporučuji podkapitolu této práce rozebírající metagame League of 

Legends. 
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šance na kritický zásah a mají svůj malý výkřik radosti, když překonají svůj individuální rekord v cs (creeps 

slain, počet zabitých potvor). 

 

4.1.3.1.3 Komunikace 
Do skupinové dynamiky, samozřejmě, vstupuje i komunikace. Tato podkategorie, ve své 

disharmonické podobě, byla již jednou využita u asociálních stylů. Nyní zde figuruje zcela 

obráceně jako komunikační styly oceňované skupinou. Hodnota sdělení neplyne jen 

z herního užitku obsažených informací, ale také ze slušnosti a pobavení pro ostatní. 

Zachycení patřičně komunikujících typů hráčů nebylo nijak časté. Navzdory tomu 

z analyzovaných případů vyvozuji opačnou strukturu vůči disharmonickým stylům 

komunikace. Nadprodukce sdělení nebo jejich nedostatek, pokud se hráč alespoň přijatelně 

potýká se hrou a neshazuje tým, nemusí vytvářet animozity. Málomluvnost je navíc někdy 

chápána jako klidný přístup a velkorysost k chybám druhých, což může implikovat obecnou 

převahu disharmonických forem – pouhá absence verbální agrese je chápána jako klad. 

Obecná slušnost, veselost a sdělovaná radost ze hry může být tolerována, i když se hráč 

fakticky dopouští oslabování vlastního celku. Důležitá je nezáměrnost jednání a omluva. 

Opak flamingu a trollingu reprezentuje konstruktivní šíření informací typu Radio sestávající 

z varování před útoky, iniciování skupinových aktivit a podporování morálky chválením 

spoluhráčů. Protiklad blamingu a self-proclaimingu předkládá pozitivní podoba typu 

Whiner. Jedná se o hráče naříkajícího nad vlastními miniaturními chybami, přestože 

podávají špičkový výkon. Šedou zónu na hranici s asociálními styly tematizuje Bragger 

nadávající druhému týmu. 

Silent Bro (LoL) – Tento hráč odmítá říct jediné slovo během celé hry, ať už je to chat nebo voicechat. Přesto 

bude dělat všechno možné, aby jeho tým vyhrál, ať už skrze carrying nebo nejúžasnější ukázku wardingu, co 

jste kdy viděli.  

Talkative Carry (LoL) – Tato osoba si nejčastěji bere carry championa, kterého má nejradši, a pak mluví 

celou hru – hlásí MIA (ztracení polohy soupeře), říká gj (good job, dobrá práce) a ukazuje sebevědomí ve svou 

schopnost vést hru.   

Radio (FPS) – „Je na B plantu, dávej si pozor na šesté hodině na druhého.“ To je vaše „rádio“. Jedná se 

většinou o hráče, kteří budou porušovat ticho v zápase a hlásit pozici nepřátel. Jsou to velmi dobří týmoví 

hráči a raději hlásí pozice, než aby získali kill, pokud vidí, že je to přínosné pro tým.    

Whiner (FPS) – Všichni známe tyto hráče. Naříkají, když zemřou, ať už mají sto killů a jednu smrt nebo pět 

killů a pět smrtí. Budou vždycky fňukat – takhle prostě hrají. Tito hráči jsou obecně nejlepší, co se týče úrovně 

skillu a motorické reakce na herní události. V momentě, kdy naříkají, bývají často nejvíce zaujatí herním 

prostředím a dokud jsou živí a hrají, víte, že budou odstraňovat opozici.   

Braggers (LoL) – Toto jsou hráči, kteří získají kill a budou se tím nonstop chvástat, budou mluvit v obecném 

chatu a flamovat druhý tým za to, že je špatný. Toto jsou ti lidé, kteří budou psát „lmfao“ (laughing my fucking 

ass off) poté, co sami umřou, ale budou dál pokračovat v provokování druhého týmu.  

 

3.1.3.2 Diskuse 

Přání vytvářet prostřednictvím hry dlouhodobé vztahy, komunikovat, pomáhat a soupeřit 

s ostatními, zkrátka zažívat pocit přítomnosti druhého uvnitř i mimo virtuální prostor 

reprezentují kvality obsažené prakticky v každé typologii. Běžně užívané paralely sociálního 

stylu zahrnují typy jako Socialiser (Bartle, 1996; Nacke, Bateman, & Mandryk, 2011) nebo 

Participant (Bateman & Boon, 2006). Sociálnímu aspektu sice bývá frekventovaně věnována 

jedna kategorie, ale méně často dochází k jejímu vnitřnímu členění a popisu vývoje sociálně 
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zaměřeného hráče.  Bartle (2003) v tomto poskytuje určitý návod ve formulování sekvencí 

socializace: poškozování druhých (Griefer) – naučení se norem interakce (Networker) – boj 

o moc ve skupině (Politician) - vytvoření stabilních vztahů a sociálních celků (Friend). 

Interpretace sociálního stylu v mém modelu redukuje téma na politickou úroveň, což plyne 

ze zaměření se na výkonové prostředí. V tomto ohledu však, domnívám se, nabízí 

podrobnější členění způsobů hry než obecné šplhání v mocenské hierarchii u typu Social 

climber (Jackson, Gauntlett, & Steemers, 2008). Odlišení subkategorií dle týmové role, 

velikosti skupiny a forem komunikace hlouběji rozpracovává sociální komponentu stylu 

popisovanou Nickem Yee (2007), obzvláště ve složkách týmové spolupráce a socializace 

(komunikace a pomáhání spoluhráčům). Další přínos sociálních stylů by mohl plynout 

z detailního prozkoumání mechanizmů sociální percepce z perspektivy intencionálního 

modelu. Tím je překonávána slabina současných typologií, které vycházejí převážně ze 

sebepercepce hráčů (Crawford, 2012).  

Rétorickou rovinu hraní jako vytváření vztahů mezi participanty i diváky označuje Sutton-

Smith (2001) rétorikou identity. V kontextu této studie stylu budí pozornost hlavně spojitost 

utváření identity hráčů s vynucováním hegemonie určitých norem a stylů hry. Explicitní 

kastování hráčů dle výsledků (rétorika moci) a funkční důležitosti ve skupině se ve sportovní 

sféře objevuje od nepaměti a, zdá se, že hraní videoher není žádnou výjimkou.  

 

3.1.4 Výkonový styl 
Hned u několika předchozích zástupců stylu došlo k promítnutí intencionality hráčů soupeřit 

a vítězit. V kategorii výkonového stylu je však volena užší definice, protože z obecné 

perspektivy výkon provází každý trochu rozvinutý styl. Pokud výkon znamená určitou 

zdatnost v určitém způsobu hry, mohla by kategorie zahrnovat prakticky všechny ostatní 

styly. Tímto zdůvodněním bych rád obhájil pojetí výkonové herní formy jako specifického 

modu intencionality, jehož primární zaměření směřuje k hodnocení sebe i druhých měřítkem 

kompetence. Data získaná převážně z onlinového soutěžního prostředí inklinují k redukci 

kategorie pod tento význam, ale výkonový styl se může projevovat i při hře jednoho hráče, 

kde se stává oponentem umělá inteligence a styl designu vývojářů hry.32 Stále však zůstává, 

že výkonový styl je nastaven na „přímou“ konfrontaci s lidským soupeřem za přísně 

kontrolovaných podmínek. Výkonový styl zdůrazňuje pragmatické výsledky akce, proto jej 

i charakterizují svébytné techniky hraní vedoucí až k rozvoji elektronických sportů. 

Vrcholovou podobu stylu totiž odráží progamingový styl, který vytváří zcela novou úroveň 

„hraní“. 

Výkonové styly určují tyto charakteristiky: 

 Formy hry založené na dosáhnutí vítězství nebo překonání překážky 

v kompetitivním prostředí. 

 Snaha o osvojení co největší zdatnosti ve hře reprezentované objektivním statusem.  

 Způsoby hraní určené primárně vůči lidskému soupeři.  

 Zaměření se na omezený počet her, většinou jednu po delší časové období. 

 Úroveň kompetence hráče je hodnocena skrze složky dovednosti, zkušenosti a 

herního nasazení. 

                                                 
32 Styl designu se víceméně projevuje v nastavení pravidel hry, podle nichž může hráč doplňovat ještě 

neobjevené kousky herního systému čistě podle usuzování o logické uvažování tvůrců (tím je i porážet). 
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3.1.4.1 Subkategorie výkonového stylu 

Výkonový styl se vnitřně člení na trojici dimenzí, která je každá konfigurovaná na úrovni 

kompetence vysoká-střední-nízká (tabulka 10). Tím vzniká pět stylů (progamer, hardcore-

veteran, moderate-midcore, casual-newbie). Důvod, proč se názvy někdy opakují nebo 

mění, i když by bylo nasnadě použít identické, plyne z hráčských pojmenování a intuitivního 

chápání pojmů. Pro účely zachování autentičnosti jsem je ponechal v původním znění.  

 

Tabulka 10. Subkategorie výkonového stylu 

VÝKONOVÝ STYL   

Stupně škály Dovednost Zkušenost Nasazení 

Vysoká/é   Progamer 

 

   Progamer  Progamer 

Hardcore 

 

Veteran Hardcore 

Střední Midcore 

 

Moderate Midcore 

Nízká/é Casual 

 

Newbie Casual 

 

3.1.4.1.1 Dovednost 
Dovednost, hráči spíše označovaná jako skill, v sobě slučuje řadu realizovaných dispozic a 

schopností potřebných k dosažení určité úrovně herních výsledků.33 Jednotlivé 

identifikované složky, jejichž výčet níže nemusí být vyčerpávající, obsahují mechaniku, 

schopnost akcelerovaného učení, mentální seberegulaci, senzorickou pohotovost, znalosti, 

intuici a exekutivní zdatnost: 

1. Mechanika – Schopnost časově přesně, hbitě, smysluplně a automatizovaně 

provádět motorické ovládací operace.  
Horroren: (…) ale potom pokaždý ví, co má dělat, protože to hrál tolikrát, že už to má v ruce a nemusí 

přemýšlet (…) Má prostě tu mechanickou paměť v těch rukách a ta jede za něj a on už jen musí 

přemejšlet nad tou samotnou hrou. 

2. Schopnost akcelerovaného učení (talent) – Trpělivost v podstupování 

tréninkových scénářů, schopnost rychle si zapamatovat řešení nových situací a učit 

se i z minimální zkušenosti.  
Horroren: Tenhle člověk docela dost dobře chápe, co ta nepřátelská rasa dokáže dělat, aniž by ty 

rasy hrál a měl je nějak v krvi. Je to asi daný i dobrou pamětí a zapamatováním toho, co ten soupeř 

může dělat, ale rychlost učení se těchto věci se v určitym ohledu dá brát jako talent, protože to spousta 

jinejch lidí nemá.  

3. Mentální seberegulace – Zachování klidu pod psychickým tlakem, mentální 

nezdolnost v případě hromadění neúspěchů.   
SexAxZ: (…) je to hodně o tom, abych byl v klidu, protože když seš v klidu, tak tělo pracuje líp. 

Samozřejmě seš pod nějakym tlakem, což je taky dobře, protože prostě pracuješ rychlejš nebo 

soustředíš se na to. 

4. Senzorická pohotovost – Schopnost diferencovat důležité smyslové podněty 

přinášející informace o chování soupeře. 

                                                 
33 V představeních dimenzí dovednosti a zkušenosti se budu obracet na rozhovory s poloprofesionálními hráči, 

kteří mají v problematice větší přehled než autoři typologií na internetu. 
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SexAxZ: Když střílíš, tak jednak to slyšim ve sluchátkách a jednak ho vidim na radaru. Když je poblíž, 

tak přesně vim, kde je. Tam je ta tečka. Ta minimapa je malá, a když je někde dál, tak vidim, na jaký 

straně je nebo kde přibližně vzdálenostně je. 

5. Znalosti – Základna poznatků o mechanizmech hry, metagame a mindgames 

umožňující adekvátní rozhodování  
Headhunter: Kdežto ve Starcraftu musíš mít přehled o hře a musí být aktuální, takže jakmile měsíce 

nesleduješ žádnou ligu, žádný turnaj, tak za ten měsíc mohou vyvstat různé věci, které tě zaskočí. 

Takže si musíš pamatovat, co kdy se má jak dělat a co kdy může přijít od soupeře a jak máš reagovat. 

6. Intuice – Převážně naučená schopnost „cítit“ (předpokládat) tok hry a emoce 

ostatních hráčů, která se projevuje v dovednosti rychle vytvářet přesné mentální 

reprezentace očekávaných budoucích událostí.  
SexAxZ: Jo, snažim se prostě vžít do tý situace, co by on udělal. Snažim se prostě říct, v jaký je on 

situaci, a zkusim to nějakym způsobem předpokládat, co by dělal, kudy by mohl jít a řeknu si nějaký 

cesty (…) Když ono je to takový vtipný, že si pak řeknu: „Tady by mohl vyjít.“ A on tam vyjde přesně 

v ten moment. Já si jenom myslim, že on tam je a najednou tam vyjde, což je hustý prostě. 

7. Exekutivní zdatnost – Schopnost adekvátně reagovat na nové informace a dle nich 

se efektivně rozhodovat.  
Horroren: Ti horší hráči většinou - ti většinou hrajou dost strojově, protože oni se naučí něco, co jim 

nějakym způsobem funguje na tom ladderu, anebo to odkoukají někde na streamu nebo tak něco, ale 

jakmile je něco jinak, tak oni na to neumí reagovat. Jejich velkej problém je, že oni ani neuměj 

reagovat na něco, co oni vidí! Oni ví, že mají poslat skauta v sedmé minutě. Oni pošlou toho 

Overlorda nebo sken, oni něco uvidí, ale vůbec neví, co to znamená. A to je jejich problém. 

 

3.1.4.1.2 Zkušenost 
Trénink založený na stovkách či tisících odehraných partiích svou důležitostí značně 

obohacuje dovednost ve hře. Řadu schopností si ani hráč nemůže bez zkušenosti osvojit a 

někteří z informantů roli cviku i patřičně doceňují, jak ukazuje tento úryvek. 

SexAxZ: Víceméně jsou ale ty situace pak o zkušenostech. Jak moc má ten hráč nahráno. Jak se bude chovat, 

to už je na něm. Hodně je to o zkušenostech vlastně, celkově hraní. 

Horroren: Ten profík má jednak nahráto hrozně moc her. Korejci hrajou nějakejch 13 hodin denně 5 dní v 

týdnu. To je ohromnej počet her. 

Role zkušenosti se také značně projevuje v rozvoji intuice, jelikož úsudky není možné vždy 

rozvíjet na místě. Opakování situací učí šablonám chování, které se bezmyšlenkovitě aktivují 

v reakci na stav hry. Jde o zvyklosti, které je ale možné zneužívat, pokud jedná soupeř čistě 

na základě opakování minulých strategií. Roli zde hraje zejména to, jestli se nadrilovaný 

vzorec chování opakuje pokaždé. Intuice hraje důležitou roli v mindgames, ale zastává i 

výsadní místo v hodnocení druhých hráčů, jak zase ukazují data čerpaná z hráčských textů. 

SexAxZ: Já si myslim, že to je hodně o těch zkušenostech. O zkušenostech i o tý intuici prostě, ale ta je trochu 

způsobená těma zkušenostma, protože prostě vim, jak se to chodí a hraju to už nějakej pátek, takže vim, kde se 

ten soupeř v tu dobu nachází i na tý mapě. Vim, jak se pohybuje.  

Headhunter: Já prostě nevěřim tomu, že by někdo byl tak blbý, že kdyby odehrál několik tisíc her, že by mu to 

furt nedocházelo. Moje logika prostě řiká, že když někdo nemá ten vhled do hry, tak to znamená, že tu hru 

normálně nehrál, že musí více trénovat a čím více trénuje, tím více se dostává do těch různých scénářů a 

zapamatovává si to a učí se to.  
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3.1.4.1.3 Herní nasazení 
Třetí dimenzi vztahující se k úrovni kompetence hráče předkládá míra herního nasazení. Na 

rozdíl od subkategorie asociálního stylu, kde převažuje nadměrný zápal nebo laxnost pro 

hru, na tomto místě míním herním nasazením množství úsilí, které je hráč ochoten pro 

vítězství obětovat. Stoupající dovednost a zkušenost přichází často ruku v ruce s tendencí 

být na hře více zainteresovaný – bojovat, nevzdávat se, hrát často a naplno. Ve vzácných 

případech se hra může transformovat v profesi, což je pro mnohé hráče naivním snem. S 

nutností se hraním živit se ale vytrácí důležitost zábavy. To ostatně souvisí s celým rozvojem 

herního nasazení proměňujícího hru ve velmi vážnou činnost formující životní styl. 

Ideologie soutěže pak v mnohém zcela mění způsoby hraní her, což zdůrazňují 

poloprofesionálové i herní novináři, např. Petr Poláček a Martin Bach v rozhovorech trefně 

shrnují stupně hráčů rekreační a nevýkonové motivace, soutěžících amatérů a na nejvyšším 

stupni profesionálů. 

Petr Poláček: (…) protože máš z mýho pohledu tři stupně hráčů. My, co hrajeme hry, protože nás hry baví. 

Pak jsou tam ty hráčský kvality – lidi, co hrajou ty hry pro tu soutěž a pak jsou progameři. Je to sport? To už 

neni hraní. Já se celou dobu bavil o sportu. Sport je vejš hranice, než je progamer, ale je to úplně jinej styl 

hraní, než provozujeme my. 

Martin Bach: Ty začneš hrát poker, protože tě to baví, protože tě nějakym způsobem motivuje se naučit ty 

pravidla, naučit se ty triky, ty postupy, co se daj vymyslet, strategie a takhle, ale ve chvíli, kdy se tomu začneš 

fakt jako věnovat hodně, tak už se tyhlety věci vytrácej. Když seš profesionální hráč pokeru, tak hraješ dvacet 

stolů najednou v nějakym online klientu a máš už ty postupy nacvičený a už je to pro tebe vydělávání peněz a 

hraješ to osm hodin denně každej den a ok – seš v tom dobrej a uživí tě to.  

 

3.1.4.1.4 Vysoká úroveň kompetence 
Špičkovou úroveň kompetence reprezentují styly nalezené u kategorie typů Progamer a 

Hardcore/Veteran. Spojitost mezi oběma styly v podobách hraní je vysoká, což se projevilo 

hlavně v diskusi herních novinářů, kteří se zcela nedohodli, jak moc se liší profesionál od 

jádrového hráče s dlouhou zkušeností. Rozpor se mi zdá tak zajímavý, že se u něj hned 

zpočátku pozastavím.  

Petr Poláček: Jestli můžu, já bych třeba tu škatuli profesionální a amatérský… prostě nemyslim si, že je nutný 

tam plíst peníze a řešit to podle těch peněz, protože zatím jsme se bavili hodně o tom, ale podle mě jde hlavně 

o stylech, jak ty hry hraješ. Z mýho pohledu progamer je progamer a neznamená to nutně, z mýho pohledu 

peníze kvůli tomu, že tu hru používá k nějakýmu soutěžení a hraje tu hru stylem, že co nejlíp ovládne ty herní 

mechaniky, aby vyhrál nad někym jinym a není tam nutně cíl peněz. Cíl je ta soutěž, a tu hru používá jako 

nástroj. 

Jedna strana uváděla jako definující vydělávání peněz, zatímco oponenti zdůrazňovali, že 

z hlediska stylu ale mezi profíkem a hardcore hráčem není rozdíl, protože oba usilují o výhru 

nad někým jiným za pomoci „ovládnutí herních mechanik“. V mistrném zvládnutí hráčských 

kompetencí se neliší. Nyní však předložím názor protistrany, který ilustruje to, že rozdíl 

spíše plyne z rozšířených možností tréninku u profesionálů. 

Pavel Dobrovský: Já s Lukášem souhlasim a dodal bych k tomu ještě, jak ses ptal, jestli je rozdíl mezi přístupem 

toho pro-hráče a toho normálního natěšenýho fanouška nebo hardcore hráče. Já myslim, že určitě, protože 

když si někdo říká progamer, čimž teda myslim, že si tim vydělává peníze, tak s tou hrou tráví neuvěřitelný 

množství času, který nějakym způsobem vypiluje jeho reflexy a schopnost reagovat mnohem rychleji na nějaké 

situace, na hrozby v tý hře, než u normálního hráče, třeba i toho hardcore fanouška. Ten člověk je tomu 

vystavenej, ten trénuje osm hodin denně a musí se to na něm nějakym způsobem podepsat právě v těhletěch 

věcech. Jak rychle třeba dokáže předjímat nějaký věci, jak má třeba přečtenýho protivníka – hrál s nim, 
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nehrál s nim, umí ho předvídat a dělá tohleto jako mnohem rychleji, než normální hráč, a tim pádem i ten jeho 

styl k tomu směřuje. 

Odstavec bych interpretoval tak, že s možností zvýšit herní nasazení na maximum se otevírá 

alternativa úplného věnování se tréninku, což se následně promítá do vytvoření specifické 

kompetenční úrovně. Finance umožňují věnovat se činnosti namísto jiného zdroje obživy. 

Pavel Dobrovský se navíc domnívá, že zvláštní dovednosti progamer dosahuje hlavně na 

intuitivní, mechanické a senzorické úrovni „přečtení protivníka“, „předjímání“ a „schopnosti 

reagovat rychleji na situace“. 

Jakými vlastnostmi se liší progamer od amatéra? Hráčské typologické texty uvádějí hraní 

jako zdroj příjmů, mechanickou dovednost bez přílišné námahy a znalosti. Popisy jsou však 

nepočetné, pravděpodobně z toho důvodu, že s profesionálem se amatéři setkají ojediněle.34 

Rozhovory s poloprofesionály předvedly několik zcela nových kvalit profesionálů než jen 

abnormální míru složek uvedených v podkapitole o hráčských kompetencích. Headhunter 

uvádí roli profesionálů v inovaci, ve vynalézání strategií, které následně definují standardní 

postupy a metagame jako takovou. XSnapy a Horroren poukazují ke schopnosti vnímat 

maličkosti, které ani hardcore hráč nemůže vůbec zpozorovat. Horroren, jako bývalý kouč, 

doplňuje ještě o zvláštní tréninkové plány, které se bez vedení hráče trenérem složitě 

nastavují.  

Headhunter: To jako funguje na té české scéně nebo tak, ale fakt jako top hráč nebo ti top světoví hráči tohle 

nemůžou dělat, protože top světoví hráči tu metagame tvoří. Oni tu jsou, nikdo jiný je za ně nevytvoří. 

XSnapy: Aktuálně jsou ty hráči na tak neskutečné úrovni a maj odehráno tolik her, že oni už přesně ví, kterej 

champion je kde a kde je malinko, že bychom to ani my dva nepoznali, kde je malinko silnější, jelikož jsou ty 

rozdíly mezi těma hráčema tak strašně malinký. 

Horroren: To znamená, že tohle je velkej problém některejch hráčů, ale pokud by si zahráli tu rasu, alespoň 

těch 200 her, tak by pochopili, že ta rasa na začátku si prostě nemůže moc vyskakovat, protože má samozřejmě 

stejný suroviny jako ten soupeř, kterej si je nečaruje někde, nekupuje v TESCu. Ten amount těch minerálů je 

všude stejnej. Ta útrata se dá spočítat. Třeba Korejci už jsou v takové fázi, že těch buildů, který jsou na dvou 

bázích a nemají tolik jednotek, tak oni jsou schopní spočítat hodnotu té armády jenom od oka. To je 

neskutečný. To nechápu zatím ani já, jak to dělají. 

Hardcore-veteran segment výkonových stylů zahrnuje styly odpovídající vysoké dovednosti 

a hernímu nasazení jádrových hráčů nebo bohaté zkušenosti veteránů. Herní aktivita stylů 

vysoké kompetence obnáší výběr a překonání nejtěžších výzev za co nejmenší čas. 

Intencionální model hraní určuje maximalizace dovedných aktivit ve hře, které by 

zprostředkovaly přímou dominanci hráče nad ostatními. Navenek identifikovatelné znaky se 

vztahují opět spíše k motoricky pokročilým metodám dané hry (např. last hitting, animation 

cancelling, juking, strafe jumping, quickscoping)35 nebo kompletní znalosti hry. Označení 

hardcore se ale využívá i pro pojmenování hráčů s nebývalou identifikací s cíli hry. Jádrový 

hráč konzumuje jejich obsah na nejtěžší obtížnost a co nejrychleji. Snaha hru dohrát a pokořit 

pak často vede k iniciativě začít v jejím prostředí soutěžit s ostatními. Hardcore styl se 

vyznačuje dennodenním intenzivním hraním, vážností přístupu k normám hry a zřetelnou 

participací na chodu hráčské komunity a kultury. Obdoba hardcore hráče ve smyslu důkladné 

                                                 
34 Profesionálové hrají se sobě rovnými v nejvyšších soutěžích, pouze v rámci tréninku se mohou pohybovat 

v nižších ligách během zkoušení a vyvíjení strategií, než je použijí ve vrcholové soutěži. 
35 Last hitting – zasazování poslední rány cíli, aby hráč dostal odměnu za jeho zabití; animation cancelling – 

přerušování animace pohybu, který by jinak trval příliš dlouho a mohl by znamenat risk; juking – záměrný 

chaotický pohyb znesnadňující soupeři, aby hráče zasáhl; strafe jumping – úskoky do strany za současného 

zaměřování oponenta kurzorem; quickscoping – rychlé přepnutí do modu přesnější střelby skrz zaměřovač 

zbraně, výstřel a okamžitý přechod do běžného modu, v němž je větší přehled nad okolím. 
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znalosti hry obsahuje styl veterána. Extenzivní zkušenost s herním systémem ruku v ruce se 

zaměřením na úspěch slouží samo o sobě jako zdroj respektu ze strany výkonově 

orientovaných hráčů. Veterán však nemusí hrát na tak vysoké úrovni ani s takovým zápalem 

jako hardcore hráč. Herně tyto styly využívají předchozí zkušenosti pro řešení příchozích 

problémů. V mnohém jde o vysoce rozvinutou intuici umožňující klid i v případě kritické 

situace a celkovou adaptabilitu stylu. Intencionální model veterána spíše směřuje k udržení 

se v kompetitivním prostředí než akcelerovanému rozvoji kompetencí. Důvod spočívá v tom, 

že po nasbírání rozsáhlé zkušenosti probíhá zlepšování mnohem pomaleji.  

Hardcore gamer (General) – Hardcore hráči preferují podstoupení signifikantní praxe a časové investice, 

hrají častěji nákladnější hry, které vyžadují velký obnos času k dokončení nebo osvojení. Hardcore hráči se 

mohou účastnit videoherní kultury, jako jsou soutěže, události nebo shromáždění.  

Hard Core (MMORPG) – Hardcore hráč je osoba, která usiluje o konzumaci herního obsahu rychlým a 

perfektním způsobem na nejvyšší obtížnost. Bude usilovat o získání tolika achievementů, aby nebyl ostatním 

pro smích a byl respektován svými kolegy. 

Veteran (FPS) – Toto je typ hráče, který je schopen sedět obklíčen nepřáteli a vyčkávat, relaxovat. Tito hráči 

jsou všestranně nejsilnějšími hráči ve hře. Přestože nemusí být skillově nejlepší, jsou nejlepší v udržování 

týmu pohromadě. Jsou jako Leader, ale jsou mnohem více schopni být v pozadí a hrát s týmem, než ho 

monitorovat. Jsou schopni pomáhat skoro každému hráči ve svém týmu.  

 

3.1.4.1.5 Střední úroveň kompetence 
Střední stupeň kompetence patří průměrným stylům, které sice disponují určitou zdatností, 

ale pro postup výš jim chybí motivace investovat více času a energie do hraní, přijmout 

vítězství jako hlavní cíl, naučit se dovednostem pokročilých hráčů nebo získat různorodější 

zkušenost. Hráči typů Moderate/Midcore hrají stále ještě půl napůl pro výsledek i zábavu. 

V herním stylu je patrné nevyhýbání se výzvám, ale také absence nutnosti je aktivně 

vyhledávat. Střední úroveň kompetence má svou paralelu ve středním statusu sociálního 

stylu. Carrying zde nebývá častým a kvůli průměrnosti hráče mu bývá převážně přidělena 

nějaká méně zodpovědná pozice. Midcore hráči tráví ve hře méně času a mají o ní menší 

obecný přehled než hardcore segment.  

Moderate (MMORPG) – Moderate je osoba, která si vybrala hrát hry seriózněji než rekreačně. Bude se 

pokoušet dělat náročné věci, ale nedá do nich 20 hodin týdně, aby je udělal. Moderate je pravděpodobně 

v gildě a užívá si vztahů, které jsou zde navazovány.  

Filler (FPS) – Jsou spokojení s hraním na jakékoli pozici a nejčastěji se zaseknou v takové, která nikomu 

nevyhovuje. Dávají tým dohromady díky schopnosti změny a často jsou to nejsympatičtější hráči z komunity. 

Tendencí Fillera je nebrat na hraní videoher tak vysoký zřetel. Filler si užívá hraní, ale není ve hře tolik 

přítomen jako další hardcore členové týmu. Filler je také apatický vůči všem situacím, což se může stát 

otravující pro další lidi, kterým záleží na soutěži.  

 

3.1.4.1.6 Nízká úroveň kompetence  
V případě, že někdo hraje soutěžní titul krátce, bude komunitou nazýván jako Newb nebo 

Newbie, pokud bude nemotorným hraním převážně vyplňovat řídké chvíle volna, bude 

chápán jako Casual (sváteční hráč). Casual styl se nachází na dně výkonové hierarchie. Idea 

soutěže je sice akceptována, ale nebrána příliš vážně. Vítězství nepatří do spektra očekávání. 

Casual styl zná základní pravidla hry, ale nevyužívá pokročilých strategií a technik. Pro 

hráče vyšších úrovní kompetence se jedná o snadno identifikovatelný cíl, jelikož se jejich 

chování často odlišuje od standardní hry. Casual hráči mohou mít i průměrně bohatou herní 
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zkušenost, ale jejich menší zájem o zlepšování výkonu nechává potenciál latentní, pokud 

nedojde k rozhodnutí na tom něco měnit. Newbie styl není ani tolik stylem jako jeho absencí. 

Projevuje se neznalostí metagame, mechanik, zkratek a terminologie hry, častou chybovostí, 

vyptáváním se, zvláštnostmi v pohybu a celým spektrem neuvědomovaných asociálních 

stylů. Složky dovednosti, zkušenosti a herního nasazení, podobně jako u předchozích úrovní 

kompetence, nemusí být v rovnováze. Hardcore hráč přestupující k nové hře ze svého 

doménového žánru se rychleji zorientuje v novém prostředí a snadněji znovuobjeví i 

relativně složité postupy, které zná z minulosti. Obráceně i hardcore styl se může proměnit 

v casual, pokud už se není čas hře plně věnovat.   

Casual Gamers (General) – Jako Casual Gamers jsou typicky označování hráči, kteří mají rádi videohry, ale 

jsou schopni si dělat dlouhé přestávky bez hraní a vyhovuje jim příležitostné hraní nebo se ve skutečnosti ani 

nedostávají do hry.  

Casual (LoL) – Tato osoba je dobromyslný a nadšený hráč, kterému chybí rafinovanost potřebná pro dovedné 

hraní. Casual hráči možná znají důležitost ward, ale nebudou vědět, kde je položit, a pravděpodobně poznají 

své chyby o půl vteřiny poté, co je udělají. Pak je zopakují znovu.  

Newbie (Dota) – Newb je nový hráč, který bude přispívat týmu, sledovat příkazy a klást otázky, které z něj 

udělají lepšího hráče. O Newbies je třeba se starat a mazlit se s nimi… možná ne mazlit, ale všichni by jim 

měli pomáhat a dávat tipy.  

 

3.1.4.2 Diskuse 

Hra jako poměřování sil, v němž za rovných podmínek vítězí ten nejschopnější, patří 

k nejstarším a zároveň nejvlivnějším interpretacím patrným u zakladatelů ludologie jako byli 

Huizinga (1971) i Caillois (1998). Styl zaměřující se na porážení soupeřů a dosahování 

vysoké herní zdatnosti je obligátní součástí každé typologie uváděné v teoretické části. Při 

zaměření na odlišnosti oproti současným teoriím je třeba poznamenat, že výkonové styly 

této studie jsou sociálně (na oponenta) zaměřené, čímž dochází k překryvu s Killer (Bartle, 

1996), Conqueror a částečně i Manager typem (Bateman & Boon, 2006). Dále se výkonová 

kategorie stylu liší v naznačení stupňů kompetence, které ilustrují postupné zlepšování hráče, 

čímž se i zvyšuje jeho status. V podobném duchu se pokouší Crawford (2012) o použití 

svého modelu vývoje kariéry sportovního fanouška na hráče digitálních her. Jeho stupnice 

obecná veřejnost – zaujatý – participující – angažovaný – nadšený – oddaný – profesionální 

– součást aparátu ukazuje četné podobnosti se subkategorií herního nasazení. Další dvě 

složky stylu (dovednost a zkušenost) obohacují stávající teorii ve zdůraznění role tréninku a 

z toho vyplývající „naučené intuice“. Profesionální hráč videoher za svou kariéru odehraje 

více zápasů než skoro jakýkoli profesionální hráč v jiné oblasti, jelikož je tato aktivita méně 

zatěžující na tělesnou stránku a internet umožňuje vždy nalézt kvalitního soupeře. Ohromná 

zkušenost a dril umožňuje dosáhnutí nebývalé kompetence v mentálním reprezentování 

budoucího stavu hry bez kognitivního přetížení.  

Výkonovému stylu jednoznačně odpovídá rétorika moci a pokroku (Sutton-Smith, 2001). 

Výkonové styly jsou většinou ty racionální, kánonické, uznávané, předepisované skrz 

metagame. Jejich podstata směruje k nalezení správného řešení k zajištění vítězství, které je 

to nejvíce pragmatické a vede ke kumulování moci. Veškeré náhodné faktory, estetika 

provedení, psychologické dopady hry ustupují stranou ve prospěch adaptace 

v kompetitivním prostředí. Smyslem výkonového stylu je progresivní sebezdokonalování ve 

způsobech hraní určité hry. 
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3.1.5 Taktický vs. strategický styl 
Populární videohry patří ke komplexním systémům, uvnitř nichž je možné se smysluplně 

rozhodovat. Zatímco podkapitola agresivních a defenzivních stylů mluvila více o zaměření 

se na činnostní komponentu stylu a jednoduché hodnocení, taktika a strategie zajišťuje 

komplexní proces rozhodování a uvažování za jednáním. Taktický a strategický přístup 

zřetelně definuje modus akce upřednostňováním některých parametrů a postupů. 

Intencionální model tohoto herního stylu je důležitým průsečíkem dalších kategorií, ale i 

herní formou o sobě.  

Mezi charakteristické prvky taktického vs. strategického stylu zařazuji: 

 Styly definované důrazem na taktickou a strategickou stránku hry, na nejjednodušší 

úrovni reprezentovanou rozdílem mezi rozhodováním na místě a plánování předem.  

 Proces rozhodování je prováděn převážně záměrně. 

 Taktika vs. strategie utváří dva protikladné póly vyznačující se odlišnými kvalitami 

myšlení, rozhodování, upřednostňovaných dovedností a zdrojů informací.  

 Oba styly se doplňují a pokročilí hráči mezi nimi umí rychle přepínat. 

 

3.1.5.1 Subkategorie taktického vs. strategického stylu 

Kategorie je členěna pouze na podtřídu taktických stylů a strategických stylů. Odlišení skupin 

proběhlo na základě vymezení kvalit uvedených v tabulce 11.  

 

Tabulka 11. Subkategorie taktického a strategického stylu 

TAKTICKÝ VS. STRATEGICKÝ STYL 

Taktika Strategie 

Rozhodování za běhu Plánování předem 

Proměnlivost Metodičnost 

Indukce a kontext Dedukce a abstrakce 

Mechanika Znalosti 

Mikromanagement Makromanagement 

 

3.1.5.1.1 Taktické styly 
Pokud by existovalo nějaké heslo taktických stylů, neslo by se asi v duchu „situace na bojišti 

se mění každým okamžikem“. Jelikož i videohry patří k nejrychlejším formám z hlediska 

časového tlaku na hráče, nutnost rozhodovat se dle podmínek dané situace u části hráčů vede 

k rozvoji velice flexibilního stylu uvažování. Přestože dobrá strategie snižuje počet 

neočekávaných situací, jejich výskyt je samozřejmě nezamezitelný a je třeba na ně umět 

reagovat.  

PRK: Druhá věc byla, že mám rád bojovky z toho důvodu, že ačkoli existuje nějaký všeobecný předpis, co je 

nejlepší řešení, tak vždycky na místě musíš přijít na něco jinýho nebo novýho, protože narazíš na situaci, 

kterou si neviděl. Člověk může vědět, že v takovýhle vzdálenosti je nejlepší se držet nebo si malinko držet 

odstup, ale člověk stejně najednou přijde na něco novýho, protože něco u toho oponenta viděl, že člověk řeší 

nový situace, ale i ty situace vycházej ze zkušenosti. 

Popis taktické stránky hry od PRK akcentuje roli nových situací a zkušenosti při jejich 

řešení. Inovace vyjadřuje základní element taktiky, protože k rozhodování za běhu hry je 

třeba přesná a rychlá analýza toho, co se aktuálně děje. Hráči pro tuto schopnost užívají 
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někdy pojem „cítění hry“ nebo anglické spojení go with the flow – umění jít s proudem než 

proti němu. Proměnlivost je další z důležitých prvků, jelikož takticky zdatný hráč často mění 

herní styl a nevyhýbá se přímé konfrontaci. To v mnohém souvisí se silnou mechanickou a 

intuitivní stránkou taktického stylu. Perfektní načasování, velká rychlost rozhodování a 

schopnost zahrát tah perfektně bez přípravy plyne z porozumění kontextu. Strategický styl 

většinou „nevycítí“ nebezpečí, pokud si jej nedomyslí skrze sekvenci deduktivních kroků. 

Taktický hráč dokáže dobře vnímat kontext, vyvozovat z něj závěry a navíc hbitě reagovat. 

Vidět pár kroků dopředu ale proti důmyslné strategii nemusí stačit, proto taktický modus 

berme spíše jako aktuální podobu fungování, v níž se hráč zaměřuje na moment tady a teď. 

Obrat mikromanagement, který se nachází na konci výčtu kvalit stylu, zahrnuje právě toto 

zaměření se na menší počet herních mechanizmů a jejich efektivní řízení, např. hráč 

Starcraftu II se soustředí na udílení povelů jen části své armády, která zrovna bojuje.  

Loose Cannon (Bojovky): Jsi nepředvídatelný bojovník. Tvé schopnosti pohybovat se s proudem a využít 

příležitosti otevření se nedá vyrovnat. Tvá vítězství jsou často doprovázena spadlými čelistmi a grimasami.  

Micromanager (Dota) – S necelými 100HP jsou schopni svého hrdinu ovládat tak dobře, že uniknou ganku, 

získají kill a vrátí a se k fontáně a stále mají ještě dost času si vyprat prádlo.  

Tactical Computer (LoL): Vůdce někdy zahlásí strategii a selže. Tactical Computer ví, jak zvítězit. Ví přesně, 

kdy může divovat, kdy může ukrást Barona a kdy counter-junglovat.  

Tactical Player (FPS, CoD) – Agresivní. Frekventovaně mění taktiku v závislosti na pozici nepřítele a stavu 

cílů hry. Nevypočitatelný a směs všech stylů, která je založená na toku hry.  

Taktický styl frekventovaně definuje hráče s výbornou „hrubou“ dovedností. To je také 

důvod, proč se taktický styl často slučuje s agresivním. Není důvod netlačit na soupeře, když 

hráč disponuje výbornou mechanikou a schopností se vypořádat skoro s libovolnou odezvou. 

Obdobná tendence se bude objevovat, i když bude hráč pozadu a v nevýhodě, protože díky 

této dispozici může hru zvrátit. Omezování soupeře navíc podporuje taktický přístup, 

protože soupeř má méně času se věnovat náhledu na hru z širší perspektivy. 

   

3.1.5.1.2 Strategické styly 
Disciplinované plánování před hrou může zajistit úspěch bez skutečné konfrontace. Krédo 

strategického stylu by znělo „vítězství bez tasení meče“ nebo „těžko na cvičišti, lehko na 

bojišti“. Intencionální model stratéga stojí na fundamentech přípravy a dodržování 

metodického postupu během hry. Adekvátně zvolený styl, pokud se ho hráč či tým 

dostatečně drží, může předčit pokusy soupeře o jeho narušení.  

Headhunter: Já si myslim, že Starcraft je hra, která spíš odměňuje tu přípravu předem. Tam je vždycky dobré 

si říct předem, co chci hrát a to zahrát, protože v momentě, kdy člověk začne měnit svůj plán v průběhu hry, 

tak to většinou nedopadne dobře. Neřikám, že vždycky, ale většinou to nedopadne dobře, protože Starcraft je 

hra přesně na ten build, protože je tam třeba udělat ty první kroky úplně přesně a neměnit. To znamená, že i 

když se rozhodnu hrát nějakou šílenost a mám na to nacvičenou tu posloupnost těch kroků, tak bych to měl 

fakt jako dodržet a neměl bych si říct v polovině „hele, já zkusim něco jiného“. 

Headhunter mluví o „nacvičené posloupnosti kroků“, kde bych chtěl vyzdvihnout hlavně 

část týkající se cviku. Celou řadu herních procesů je možné se předem naučit, aby se stalo 

snazším je aplikovat v praxi. Strategičtí hráči proto abstraktně odvozují předpokládané 

budoucí situace, herní styly soupeřů a další důležité informace. K tomu jim dobře slouží 

jejich bohatý rezervoár znalostí, na jejichž bázi mohou zakládat úsudky. Doména 

strategického stylu spočívá v rozsáhlém vědění o mechanizmech hry, silných a slabých 

stránkách postupů. Problém se ale může objevit v rigiditě postupu. Strategické styly hry se 
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nezakládají na mechanice a rychlé reakci, ale ovlivňování globálních faktorů, které jim sice 

nemusí vynést zisk hned, ale z dlouhodobého hlediska. Jestliže taktičtí hráči vidí hru jako 

„tok“, jemuž se přizpůsobují, stratégové raději manipulují s „pramenem“, aby voda nestrhla 

to, co nemá. Tomuto procesu odpovídá termín makromanagement, ovládání globálních 

faktorů hry. Konfrontace by měly být z hlediska strategického stylu podstupovány pouze 

tehdy, pokud je vysoká pravděpodobnost, že na základě předchozích tahů bude jejich 

výsledek příznivý. V přímém testování herní dovednosti by totiž strategičtí hráči mohli 

selhat na pomalejší reakce, i když by věděli, co je efektivní provést. Ideální scénář hry v režii 

vyhraněně strategického stylu by představoval neustálé opakování nacvičené metody, které 

se soupeř nedokáže ubránit.  

Strategist (RTS): K RTS přistupuješ spíše jako myslitel než aktér, takže nedáváš moc úsilí do mikra. Vidíš 

celkový obrázek hry a zdoláváš svoje oponenty za pomoci dobře promyslené strategie, která se v boji rozkrývá 

jako tikot hodinek. Poražení si mohou myslet, že jsi jasnovidec, ale ty víš, že tvým tajemstvím je herní znalost 

a vědění, co je správný tah v dané situaci.  

Game-knowledge guy (LoL) – Opak „Lanera“. Většinou si vede špatně v laning fázi, ale ví, kdy roamovat, 

kdy brát objectivy a kde se pohybovat v teamfightu. Jeho CS pravděpodobně není optimální a může prohrát 

některé linky, které by měl vyhrát, ale buďte v klidu, protože on ví, co má ve hře dělat.  

Economic/Macro (RTS, SCII) – Obecný herní styl. Rychlé expanze, vysoké zaměření na získání ekonomické 

výhody a snahy být později napřed.  

Leader (Dota) – Tito hráči jsou vůdci a obecně mají dobrý strategický náhled na věci. Leadeři jsou zásadní 

pro vítězství ve hře.  

Obranné styly vyhovují naplánované strategii, jelikož usilují o snížení rizika prohry 

v počáteční fázi. Není žádným překvapením, že taktické styly v tomto často vedou díky 

agresivním otevřením partie, ale upadají později kvůli menší promyšlenosti herního plánu. 

Defenziva navíc bývá méně náročná na pozornost vůči drobným procesům a dává čas 

věnovat se kognitivně nákladnějším procesům. Agresivní i defenzivní chování se někdy ale 

i prohazují - pokud spíše strategický hráč přejde do taktického modu a všimne si odkrytí, 

bude spíše útočit. Taktický hráč se zase při získání strategického vhledu může stáhnout, 

protože si uvědomí dlouhodobější hrozbu jinde.   

Hráči se strategickými schopnostmi dle dat často zastávají role vedoucích osob týmů a 

skupin, kteří řídí takticky orientované carry hráče týmu. Na tom se pouze ukazuje, jak 

strategie a taktika neodlišuje jen typy hráčů, ale hlavně vyjadřuje dva styly exekutivního 

fungování – jeden zaměřující se na prioritní cíle okamžiku, další na budoucí směřování hry 

jako celku. 

  

3.1.5.2 Diskuse 

Zahrnutí strategie a taktiky do celkového modelu bylo inspirováno modelem DGD1 a DGD2 

od Batemana a Boona (2011; 2006), který zase čerpá z temperamentové teorie Berens 

(2000). Základní odlišení v plánování předem nebo rozhodování na místě se staly základem 

pro uvažování o samostatných herních stylech. Nezávisle na zmíněných zdrojích byly však 

odvozeny z dat další charakteristiky, jež jsou v mnoha pohledech obdobné, ale místy přináší 

i inovace. Obecně je možné říci, že taktické a strategické styly zde více zakotveně reflektují 

videoherní kontext svým spojením s agresivní nebo defenzivní hrou. DGD2 uvádí dále 

zaměření taktického stylu na ovládání jedné postavy a u strategického ovládání vícero 

objektů (mikro vs. makromanagement). Další podobnosti v koncepcích zahrnují vytváření 

hypotéz vs. improvizace, což by zase odpovídalo pólům dedukce/abstrakce/metodičnost 
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oproti indukci/kontextu/proměnlivosti. Markantnější používání znalostí nebo mechaniky 

není u DGD2 zahrnuto. DGD2 také zachází s taktikou a strategií jako s dovednostmi, 

kategorizace této disertační práce chápe oba pojmy primárně jako styly myšlení, 

rozhodování a získávání informací. Dále se o taktické či strategické podobě stylu zmiňuje 

Bartle (2006) v podtypech Planner nebo Opportunist, které oba zahrnuje pod ústřední 

Achiever typ. Nutno podotknout, že spojitost s výkonovými styly je v tomto případě zcela 

logická.   

Taktické a strategické styly je na první pohled složité spojit s určitou rétorikou. Pro 

pochopení stylu je však třeba se podívat hlouběji za konstatování, že příprava nebo 

přizpůsobivost znamenají důležitější krok k úspěchu. Na jedné části názorového spektra totiž 

máme hru a hráče jako neodhadnutelné elementy, zatímco na druhé se ukazuje koncepce 

racionální a předvídatelné hry. Taktik se více připravuje na náhodu, stratég na její 

eliminování, proto se oba styly dotýkají rétoriky osudu (Sutton-Smith, 2001) nebo, jinak 

řečeno, kontroly aleatorického principu hry (Caillois, 1998). 

 

3.1.6 Logistický styl 
Logistické styly patří k specifickým přístupům, které by se na první pohled mohly zdát jako 

součást výkonových stylů. Jestliže zmíním, že nejčastější aktivitou hráčů tohoto ražení je 

hromadění herních hodnot, jako jsou body, statistiky, předměty, herní měna a další formy 

zdrojů, logický závěr by směřoval k tomu, že hráči chtějí pak svůj majetek nějakým 

způsobem použít. První, co by asi přišlo v úvahu, by byla ambice překonat výzvu hry nebo 

soupeře. Intencionální model logistického stylu spočívá ale často na odlišné formě soutěže 

– nepřímém soupeření s ostatními v tom, kolik, čeho a jakým způsobem je možné v konkrétní 

hře nabýt. Další distinktivní znak plyne z toho, že dovednost ani zkušenost není hlavním 

ideálem logistického stylu, je jím píle, vynalézavost a tolerance k opakování nudných 

procesů.  

Charakteristické znaky logistického stylu zahrnují: 

 Rapidní kumulování herních zdrojů, čímž je myšleno cokoli ve hře objektivní nebo 

estetické hodnoty. Zvláštní případ představují achievementy36, které slouží čistě 

k poměřování mezi hráči. 

 Intenci nepřímo soutěžit v množství a vzácnosti vlastněného, někdy ale i motivace 

čistého sběratelství nebo pouhého splnění cíle bez praktického užití následné 

odměny.  

 Nepřímá soutěž se nezakládá na dovednosti v pojetí výkonového stylu, ale spíše na 

trpělivosti v získávání hodnot. 

 Nepřímé soupeření může přejít do přímé interakce v případě boje o zdroje se 

soupeřem a snahy ve vlastní prospěch narušit jeho ekonomiku. 

 Zaměření stylu na optimalizaci logistiky – získávání, utrácení, udržování a přesun 

herních zdrojů. 

Pojem logistický styl se v hráčské komunikaci neužívá. Obecné významové synonymum lze 

nalézt ve stylech powergaming, min-maxing, speedrunning. Powergaming vyjadřuje 

ignorování všech ostatních aspektů hry kromě zajišťování herních faktorů reprezentujících 

                                                 
36 Achievement – zápis dokládající, že hráč splnil určitou část hry či úkon v ní. Funkce achievementů je vnášet 

dodatečný obsah do hry tím, že hráč zkouší splnit různé podmínky jejich odemknutí. Dále achievementy slouží 

poměřování mezi hráči, kdo splnil ty nejtěžší z nich nebo jejich největší množství. 
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sílu hráče. Min-maxing ovlivňuje tento postup, jelikož se jedná o zkratku minimalizace 

nepotřebných výdajů a maximalizace žádoucích hodnot. Speedrunning označuje hraní hry 

za cílem ji dohrát v rekordním čase, což je nezřídka možné prostřednictvím vynalézavé 

logistiky (na úkor dovednosti).  

Martin Bach: A jsou lidi, který jdou a všechny takový ty věci, který v tý hře jdou vytáhnout na maximum, 

vytáhnou na maximum. Panáci (fotbalisti) tam běhaj jako zběsilý a je to taky baví, protože si z toho udělaj 

zase takovou arkádu a střílej tam prostě góly z půlky a hrajou to třeba ve dvou lidech mezi sebou a taky je to 

baví, takže tohle bych taky řekl.   

Citát novináře Martina Bacha ukazuje, že logistické styly si mohou založit „vlastní hru“ ve 

hře. Soupeření za běžných podmínek hráče tohoto přístupu nenaplňuje – chtějí se postavit 

stejně obratným soupeřům v kumulování zdrojů a nejradši nechtějí bojovat s nikým kromě 

herních překážek. V datech je možné nalézt několik příkladů izolované hry logistického 

stylu, která se jen z donucení promění v týmovou. Pro ilustraci uvádím typ, který si zároveň 

tropí legraci ze zaměstnanců asijských firem zaměřujících se na sbírání a směňování 

virtuálních hodnot za reálné peníze37. 

Asian Gold Farmer (Dota) – Povšimněte si, že ať se děje cokoli, ať už začíná celý váš tým být vyhlazován nebo 

vaše základna je pod útokem, tenhle chlápek bude dělat jen jednu věc. Ano, bude farmit super duper itemy! 

Někdo by mu mohl říct, že hra trvá jen hodinu a poté zmizí všechno, co získal. No dobře, hádám, že 

na hromadění virtuálních dobrot, které neexistují v reálném světě, je něco příjemného.  

V kontrastu s výše zmíněným lze najít i hráčské role, které se starají o týmovou ekonomiku 

a plynulý běh zásobování kontrolováním herních zdrojů. 

Accountant (FPS) – Člověk, který sleduje peněžní situaci druhého týmu. To může dělat kdokoli v týmu, ale 

většinou to děla ten, kdo hlásí taktiku. Tato úloha je důležitá, protože nechcete hlásit špatnou taktiku v kole, 

kdy druhý tým šetří.  

Support (FPS) - Často slouží v roli „rychlé spojky“ dodávající zásoby, léčení nebo preventivní obranná 

opatření. 

Zajímavost na závěr obecného popisu zprostředkovává doplnění novináře Pavla 

Dobrovského, že logistické styly mohou valorizovat své schopnosti i ve formě zisku 

reálného příjmu a že se tak může dít na základě jejich ekonomické zdatnosti rozvinuté mimo 

hru. 

Pavel Dobrovský: (…) ale co jsem pochytil jednak od těhle lidi a lidí, co profesionálně, v uvozovkách, hrajou 

Second Life a vydělávaj si tam nějaký peníze nebo Entropy – taky se tam daj vydělávat peníze, těch her je 

poměrně hodně, který nabízej vydělávaní peněz, tak to jsou často lidi, co nemaj moc ponětí o tom, že existujou 

nějaký jiný hry. Jsou úzce specializovaný pouze na to, co dělaj. Stejně jako atlet, pakliže se rozhodne, že bude 

nejlepší v běhání, tak nebude skákat o tyči. Věnuje tomu běhání a přípravě co největší množství času, aby bylo 

co nejlepší a cokoliv jinýho by odvádělo jeho pozornost od toho, co sleduje, teda vydělávání peněz. A zároveň 

třeba lidi, který takhle pracujou nebo fungujou v Second Lifu nebo v těhletěch onlinovkách, kde vydělávaj 

peníze, tak to nedělaj, nebo aspoň - co jsem četl, tak to nejsou lidi, který by to dělali kvůli tomu, že by byli hráči 

a pak si tim začali vydělávat. Oni nejdřív o té hře nebo produktu slyšeli. Maj ekonomickej mozek, jsou schopní 

podnikat. Spočítali si, že když do toho investujou dva měsíce času k pochopení pravidel a toho, jak to funguje, 

tak se jim to bude zpětně rentovat a opravdu do toho jdou s timhletim přístupem. 

 

                                                 
37 To platí jen u her, kde jsou herní hodnoty stálé a hráč o ně nepřichází po dokončení části hry.  
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3.1.6.1 Subkategorie logistického stylu 

Logistický styl je dělen na dvě podtřídy – farming a harassing („obtěžování“). V prvním 

případě jde o styly efektivně organizující vlastní logistiku, v druhém případě jde o posílení 

vlastní ekonomiky narušením soupeřovy logistiky.  

 

3.1.6.1.1 Farming 
Farming nebo také grinding znamená kontrolované hromadění zisku z opakované aktivity 

ve hře. Sofistikovaný název nabízí metagame Starcraft II, kde se mluví o 

makromanagementu38 (zkráceně „makro“), tedy organizaci vlastní ekonomiky – minerálů, 

plynu, produkce armády a dalších prvků. Profesionální hráči Starcraft II jsou mistři 

v logistických operacích, zejména díky přísným tréninkovým metodám vedoucím ke 

kompletní automatizaci makro procesů. Těmto herním stylům se říká buildy, protože 

obsahují postup, jak mít prostřednictvím výstavby základny určitou armádu v konkrétní 

minutě hry.  

Headhunter: Takže ten build nebo opening je sekvence tahů, která je daná přesně na vteřinu, a kterou se ty 

dostaneš k nějaké klíčové věci. Dejme tomu, jako Zerg chceš mít co nejdříve expanzi. Ty chceš mít expanzi 

dřív než tvůj soupeř, takže ty se naučíš nějakej build přesně na minerál, přesně na sekundu ti to vyjde, že 

otevřeš nějakou expanzí, nějakou Queenou a nějakym Zerglingem na skautování a víš, že ať udělá soupeř 

cokoliv, tak ty bys to měl vždycky bejt schopnej ubránit a budeš mít tu expanzi dřív a bude to tvůj build.  

Farming/grinding bývá typický hlavně pro RPG žánr her, ale objevuje se i u MOBA. 

Farmaření se projevuje repetitivní činností, za níž je stanovena určitá odměna. V obou 

žánrech jde nejčastěji o zabíjení potvor, z čehož plyne odměna posilující statistiky hráčovy 

postavy. Farming je chápán jako převážně nudný herní styl testující toleranci 

k monotónnosti, protože činnost není nijak obtížná.39 V herním designu spadá pod 

progresivní herní mechaniky, protože opakováním aktivity hráč postupuje dál ve hře. Silnější 

postava znamená schopnost postavit se těžším potvorám, možnost přesunout se do další 

lokace atd. Důležitou formou odměny je zisk předmětu, který má viditelnou estetickou nebo 

posilující funkci, jež se zároveň může stát zdrojem obdivu u ostatních. Sem by patřily různé 

formy virtuálního sběratelství. Jak jsem však podotýkal hned úvodem, spektrum 

kumulovatelných hodnot je v případě videoher velmi různorodé.  

Lootwh0re (MMORPG) – Často vyparádění fialovými itemy a uprostřed damage žebříčku v raidech, ale, 

panebože, jak ti brečí ohledně lootu (vybavení, kořist). Pokud se zrovna nesnaží gildovní altruisty přesvědčit, 

aby jim přenechali loot, posílají ostatní do prdele v raid chatu, protože jim nedali to, co chtějí. Tito lidé se 

neobjeví na progress raidu nebo kdekoli, kde se trochu wipuje (umírá), ale jejich jména budou první na 

seznamu každého farm runu.40  

Grass Farmer (Dota) – Tohle jsou hráči, kteří farmí, farmí a farmí. V otevření – FARMÍ. Ve střední hře – 

FARMÍ. V koncovce – FARMÍ. Často získávají ty nejlepší itemy, ale nepomohou v týmovém boji. Často je 

budete vídat na druhé straně mapy, jak farmí. Když se jim snažíte říct, aby vám pomohli, odpoví: „Běž pryč, 

tohle je moje místo na farmení.“ 

Subkategorie farmingu se silně překrývá s defenzivními a strategickými herními styly. 

Dlouhodobý rozvrh zisku a investic zdrojů vyžaduje ochranu před intervencemi soupeře a 

poklidný průběh „sklizně“. Zbytečná rizika většinou nepřevýší zisky. Hrozba rozpadu 

plánované progrese je příliš velká. Velmi riskantní operace není snadné opakovat ani 

                                                 
38 Řízení faktorů globálně ovlivňujících hru. 
39 Nebývá k němu ani přistupováno jako ke hře, ale jako k „práci“, po níž následuje teprve zábava (zisk moci). 
40 Progress raidy předznamenávají vysoké riziko a nutnost opakovat jeden úkon dokola, dokud se nepovede.  
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předvídat. Kombinace logistiky a výkonového stylu se často projevuje v přechodu do útoku 

v pozdních fázích hry, kdy soupeř musí kapitulovat pod tlakem síly sbírané skoro po celou 

dobu partie.  

Defensive/Reflexive Macro (RTS, SCII) – Převažující zaměření na ekonomiku, rychlé expanze, tenká obrana, 

orientace na koncovou hru. Otevírající build: Primárně defenzivně/ekonomicky zaměřené otevření vyzbrojené 

směrem k dosáhnutí makro/extenzivní technologie v koncové hře. Typicky spoléhá na tenkou obranu 

zajišťující co největší možnou ekonomickou výhodu.  

 

3.1.6.1.2 Harassing 
Druhou cestou k dosáhnutí ekonomické nadvlády je obrání soupeře o potenciálně společné 

zdroje. Intencionální model v tomto případě vychází z přesvědčení, že pokud jsou některé 

zdroje sdílené, je třeba se zaměřit na jejich rychlejší zabrání nebo narušení jejich přesunu 

k soupeři. Když aktér harassing stylu o nic závratného nepřichází a soupeř ano, jedná se o 

úspěch.  

Headhunter: Takže Starcraft je vlastně nefér hra v tom, že ona umožňuje ten styl hry, kdy ty uděláš pět jednotek, 

potkáš těch jeho pět jednotek v obraně, ale ty je ignoruješ a radši mu půjdeš po ekonomice, protože tvých pět 

jednotek stálo 500 minerálů a ty víš, že když budeš bojovat se soupeřem, tak si oba vyměníte ty jednotky a ty si 

vlastně nic nezískal. Když mu ale zabiješ pět těžičů, který stály 250 minerálů, tak to už je polovina ceny tvé 

armády a on přijde o to, že ty těžiči netěží, protože on má najednou o těžiče míň a ty víš, že se ti to vyplatí. 

Starcraft je proto hra, kde je velmi účinný, mi tomu říkáme harass - obtěžování, že obtěžuješ soupeře. 

„Nefér“ vyhnutí se frontálnímu útoku na soupeře a napadení jeho zdrojů sice může působit 

jako asociální styl, ale patří ke všední rutině agresivního tlaku. Harassing je důležitou 

psychologickou formou útoku na soupeře, kterou představím až u metagamingových stylů. 

Z logistické perspektivy se jedná o velkou výhodu. Herní hodnoty není třeba tolik vytvářet, 

ale spíše krást a zpomalovat progres soupeře.  

Harassment (RTS, SCII) – Komponenta herního stylu. Využití velkého množství mobilních jednotek 

k pozdržení ekonomického růstu, technologie, možností útoku soupeře.  

Macro-Harassment (RTS, SCII) – Tlak s určitou formou technologie při současném zajišťování ekonomické 

výhody. Použití výsadků, Reaperů atd. k ekonomickému poškození soupeře, zatímco expandujete a 

produkujete dělníky. Otevírající build: Méně obranný. Otevření využívá nějaké technologie k vytvoření tlaku a 

kontroly mapy, ekonomickému vedení.  

Harassing lze snadno skloubit s agresivním stylem pressure/rushing, jelikož pro manévr 

napadení soupeřova týlu je třeba odpovídající mikromanagement, proto i tato podkategorie 

reprezentuje překryv s taktickým stylem. Logistika harassingu staví na mobilitě – iniciativě 

dostat se na důležitá místa rychleji a situačně napadat otevření v obraně. Harassing je též 

proti-strategie vůči makru (farmingu).  

Zerg (RTS, Starcraft II) – Zerg vítězí nadprodukcí nebo pře-makrováním oponenta. Dobrý hráč Zerg rasy 

většinou zapadá do jedné z těchto dvou kategorií. Existují hráči, kteří nebudují skoro nic jiného než drony – co 

nejvíc po co nejdelší dobu. V každý moment hry mají dostatek jednotek k aktuálnímu přežití, ale velkou část 

své armády budují v reakci na zpozorování pohybu nepřátelské armády ze základny. Nebudují nic jiného než 

nejlepší counter oponentových ozbrojených sil. Jiná strategie se točí okolo převzetí aktivní role v zamezení 

oponentovi, aby makroval. Tito hráči používají jednotky s vysokou mobilitou ke konstantnímu harassu 

nepřítele. Často útočí na oponentovu těžbu s Mutalisky a dalšími překvapeními. Namísto posilování vlastní 

ekonomiky budují rychlé jednotky a zastavují soupeřovy jednotky. Konstantní harass, Mutaliskové, výsadky 

Banelingů, cokoli ke zpomalení soupeře je základ.  
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3.1.6.2 Diskuse 

Pojem logistika byl do výzkumu vnesen na základě studia modelu DGD 1 (Bateman & Boon, 

2006), kde jsou logistické dovednosti chápány jako schopnost zajišťování, organizace a 

optimalizace zdrojů. Na rozdíl od původní předlohy, výzkumem doplněná subkategorie 

harassing naznačuje odlišný způsob provádění těchto operací. V DGD modelu logistika 

souvisí s Keirseyho temperamentem Guardian, jenž usiluje o zabezpečení sebe a druhých. 

Pragmatické obírání soupeře o zdroje by pravděpodobně směřovalo spíše k manipulativní 

povaze Killer typu v Bartlově (1996) klasifikaci. V modelu Nicka Yee (2007) je logistika 

součástí subkomponent mechaniky a pokroku. Obě složky jsou zahrnuty pod komponentu 

achievement, což souhlasí se závěrem, že logistické styly mají souvislost s výkonovými. 

Rovněž Bateman a Boon (2006) si v odlišení variant typu Conqueror všímají zaměření hráče 

na poražení soupeře nebo solitérní soutěž vůči výzvám hry. Další paralelou pro logistické 

styly by tedy mohl být Cailloisův (1998) princip ludus označující osamělé sebepřekonávání 

v přesně strukturovaných hrách, které může snadno přejít do porovnávání výsledků nebo 

přímo vyzvání druhých na duel. Odlišnost logistiky od stylů zaměřených na přímou soutěž 

dokládají i další kategorizace skrz opakovaně nacházený typ Collector (Jackson, Gauntlett, 

& Steemers, 2008; Klug & Schell, 2006), který s oblibou kumuluje herní hodnoty. Tomuto 

procesu jsou zároveň přiřazovány charakteristiky kontrolovatelnosti, očekávatelnosti a 

nutnosti být trpělivý. O tom pojednává například Juul (2013), který přirovnává logistické 

formy ke kombinaci hraní a práce, v níž vítězí ten, kdo investuje do opakovaného dosahování 

cílů nejvíce času.  

Ideologické pozadí logistických stylů nastiňuje rétorika progresu (Sutton-Smith, 2001). 

Zdokonalování v herních postupech bez výlučného podřízení se cíli porazit ostatní bývá 

proklamováno jako výchovná funkce hry vedoucí k osobnostnímu rozvoji. Tento 

idealistický cíl je však v praxi digitálního hraní spíše zastoupen individualistickým 

posilováním ega skrze hromadění virtuálních reprezentací hodnot. V prostředí špičkové 

soutěže znamenají logistické styly spíše zvládnutí ekonomické roviny hry, která následně 

otevírá možnosti přímé konfrontaci.  

 

3.1.7 Expresivní styl 
Všechny předchozí formy implicitně vycházely z představy her, jejichž struktura vede k cíli 

vyhrát. Fiktivní stránka toho, v jakém prostředí a do jaké příběhové role je hráč postaven, 

byla skoro úplně ignorována. Přitom právě interaktivita ve virtuálních světech vytvořených 

za pomoci nejmodernějších technologií bývá obecně považována za základní kámen 

elektronické zábavy. Možnost být tvůrcem aktu, jenž hra umožní, symbolizuje ústřední téma 

expresivního stylu. S rozvojem komplexnosti interakce a audiovizuální prezentace her se 

objevují způsoby hraní, které znatelněji směřují k vyjádření přání, záměrů a přesvědčení 

aktéra. Tento videoherní žánr bývá nazýván jako sandbox – virtuální „pískoviště“, kde si 

cíle stanovuje hráč sám a může se kreativně realizovat. Expresivní styly se zřídka objevují 

v soutěžních oblastech, ale pro získání celistvého náhledu na téma výzkumu chápu jako 

nezbytné je neopomíjet. Toto stanovisko podporují i tvrzení herních novinářů, kteří mají 

k expresivním stylům blízko.  

Mezi charakteristiky expresivních stylů patří: 

 Hraní způsobem, jenž vyjadřuje osobnost hráče nebo věrohodné předstírání fikce 

hry. 

 Podstatným je pozitivní prožitek autorství akce a imerze do vlastní představivosti. 
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 Vysoké zastoupení stylů překračujících rámec hry – tvůrčí iniciativa hráčů vede 

k vytváření vlastních obsahů do hry nebo na motivy hry (modding41, cosplay42, psaní 

hráčských povídek atd.). 

 Expresivní formy se v soutěžním prostředí objevují jako specificky stanovené 

podmínky vítězství, jichž se hráč drží jako subjektivního estetického ideálu (např. se 

bude snažit o divácky atraktivní hru). 

Výše zmíněné body představuje několik běžně vyskytujících se herních aktivit. Slovo 

customization nebo v počeštěné verzi „kastomizace“ se vztahuje ke kosmetickému i 

funkčnímu upravování prvků hry prostřednictvím nástrojů uvnitř hry. Interpretace této 

činnosti z hlediska intencionálního modelu hráče opět reflektuje rozdíly mezi styly.  Hrát 

výkonovým stylem by znamenalo upravit si vzhled hlavní postavy tak, aby pro soupeře byla 

hůře vidět, logistickým stylem tak, aby na ní bylo znát její vzácné vybavení, expresivním 

stylem tak, aby věrně zpodobňovala hráčovo alter ego nebo předpokládanou roli ve hře. 

Kromě upravování již existujícího umožňují některé videoherní tituly něco přímo vytvářet 

nebo budovat. Zde se, jak prezentují následující data, projevuje expresivní styl se všemi 

svými kvalitami velice zřetelně.  

Lukáš Grygar: Mě tady napadla dobrá souvislost, že já to mám hodně podobně v těchlenctěch stavitelskejch 

nebo třeba i tower defense hrách, kde už ji mám dohranou víckrát, mě jakoby baví stavět ty věže ne tim 

nejefektivnějším způsobem, ale podle mě to souvisí s nějakym autismem teda trošku, ale aby to prostě ladilo, 

aby to prostě v nějaký mý představě bylo, nevim, opticky vyvážený. A chci navázat souvislost právě s tim, že 

zároveň jsem typ, že sportovní hru jako FIFU nebo NHL chci hrát tak, aby to nějak vypadalo, protože mě, když 

jsme hráli v redakci, přesně ty kluci, který to hrajou prostě na to, aby tam ty góly nasázeli, a klidně daj desetkrát 

ten stejnej gól, protože našli ten způsob, jak ten gól dát, mě to jednak u nich iritovalo, protože jsem s nima 

prohrál samozřejmě, jako mě by to ani nebavilo. Já jsem měl největší radost z toho, když to nějak vypadalo. 

 

3.1.7.1 Subkategorie expresivního stylu 

Expresivní styl obsahuje dvě subkategorie určené rozdílem mezi snahou otisknout vlastní 

individualitu do hry nebo hrát co nejvíce v souladu s představou, jak by se hra měla dle 

fiktivního pozadí hrát. První variantu nazývám projektivním stylem, druhou estetickým 

stylem. Obě formy shrnuje novinář Martin Bach níže. 

Martin Bach: Takže ne jenom přístup k řešení problémů, ale taký přístup k tomu, jestli se chceš do tý hry vžít, 

anebo se chceš prostě bavit bez jakýchkoliv dalších souvislostí s realitou – třeba vadí ti, když ve stealth hře 

někdo zabouchne dveře a nikdo si toho nevšimne, tak to radši prostě neděláš, protože víš, že to ta hra neumí. 

Něco takovýho, že neobcházíš pravidla tý hry, anebo naopak zkoušíš, co ta hra umí. Když hraješ ping pong 

nebo tenis, tak můžeš takhle mávat rukou (ledabyle naznačuje) anebo můžeš dělat takhle (provádí přesný 

pohyb) a obojí taky funguje a jsou to různý typy hráčů. 

 

3.1.7.1.1 Projektivní styl 
Projektivní styl hraní sleduje vlastní pobavení bez ohledu na fiktivní pozadí hry. Pravidla 

hry jsou brány jako čistá abstrakce, uvnitř níž se hráč může rozhodovat bez ohledu na 

„realističnost“ své akce. Když hra něco „umí“ nebo pravidla umožňují, není důvod si 

stanovovat kreativní restrikce. Převažujícím prvkem intencionality je svoboda 

individuálního rozhodování. Hráč se chce chovat způsobem, jakým si přeje. Projektivní 

součást názvu stylu je třeba chápat jako psychologické vyjádření silné tendence o 

                                                 
41 Amatérské modifikování stávající podoby hry nebo dodávání nového obsahu do ní.  
42 Tvorba převleku a následné dramatické zpodobnění (herní) postavy, protagonisty.  
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personalizaci hraní – reprezentování sebe uvnitř virtuálního prostoru.43 Jinými slovy, 

digitální hra zde funguje pouze jako nástroj vnášený do širší hry představivosti. Hráč se 

nechce do předlohy hry „vžít“, ale rovnou si v ní dle své libovůle „žít“.   

Martin Bach: Já si myslim, že Stavitel se může konkrétně projevovat tim, že nepotřebuje ani tak výzvu, že 

prostě nepotřebuje scénář, respektive on si do tý hry přidá příběh tim, jak mu něco roste pod těma rukama. 
A do toho nemusí spadat jenom hráč Minecraftu nebo někdo, kdo dělá v nějakých editorech nějaký levely pro 

jiný hráče, ale do tohohle může v podstatě spadat hráč fotbalovýho manažeru, kterej si tam buduje svůj 

fotbalovej klub a líbí se mu to, jak se vyvíjí v tom světě, že jo, tý hry. Takže to podle mě může bejt docela dobrá 

definice jako herního stylu. Člověk, kterej v tý hře něco rád buduje. 

Martin Bach představuje několik forem aktivit, které se svou povahou blíží projektivnímu 

stylu. Prvním z nich je formování narace skrze vlastní hraní, nikoli vyprávění předložené 

hrou. Hráč „Stavitel“ se nesnaží soupeře nebo hru porazit, ale spíše se do ní dle svých potřeb 

otisknout budováním něčeho, co jej reprezentuje. Jelikož se elektronické hry neřídí zcela 

realitou a jsou schopné reprezentovat skoro cokoli, možnosti plnění přání jsou nesčetné. 

Pokud se přesto najde výjimka, iniciativa hráčů projektivního stylu často vede 

k naprogramování vlastního obsahu hry, který by představu naplňoval.  

Captain "My Sims Life Is Awesome!“ (General) – Tento konkrétní druh hráče není složité zpozorovat. 

Najdete jej v Second Life nebo Sims, jak hraje za idealizovanou verzi sebe sama s cool šatníkem a záplatou na 

duši. Sledujte ho, jak šplhá na vrcholek nemožné kariéry, např. vesmírného mariňáka nebo pornohvězdy. 

Obdivujte ho, jak přitahuje blonďaté herní manželky, které mu jsou navěky věrné. A zdřímněte si u toho, jak 

vám vysvětluje dokolo a dokola, jaký jeho digitální život je, přestože ten reálný zůstává stabilně průměrný. 

 

3.1.7.1.2 Estetický styl 
Trochu odlišný přístup k hernímu procesu vznikne, pokud převáží estetické motivy hry 

v jejich kulturním přesahu. Většina moderní produkce zvýznamňuje roli hráče silným 

tématem, s nímž by se mohl identifikovat. Z toho důvodu jako hlavní postavy vystupují 

„hrdinové“ s vysokým potenciálem k akci – vojáci, agenti, polobohové, vojevůdci atd. Děj 

hry často doprovází obsáhlý narativní kontext nebo přímá audiovizuální prezentace herního 

světa. Toto vše předkládá vodítka toho, jak ve hře přistupovat k řešení situací. Pravidla sice 

ovlivňují tyto zákonitosti, ale pro hráče estetického stylu je podstatnější jednat v souladu 

s fikcí – stát se věrohodnou součástí hry.44  

Lukáš Grygar: Třeba x krát se mi stalo v nějaký RPG hře nebo onlinovce, že jak máš to různý brnění, tak se 

snažim, aby prostě když hraju zloděje, tak pochopitelně nebudu chodit, i když ta hra to vůbec nějak neřeší, 

tak nebudu chodit v nějakym těžkym brnění. To je jedna věc. Někdy to je ale třeba tak, že byť vim, že tohle je 

lepší kus vybavení, tak si ho nevezmu, protože mi přijde, že to vybavení, co mám teď, a který se nějak esteticky 

projevuje – teda vizuálně jenom, tak jakoby víc vystihuje toho mýho avatara. 

Estetický styl determinuje, jak by mělo být cílů dosahováno. Hry umožňující věrné 

zpodobnění určitého tématu mají často komplexně provázané možnosti akce s fikcí. Lukáš 

Grygar třeba uvádí příklad hry za fantasy archetyp „zloděje“, který bývá v RPG hrách 

designován formou plíživého způsobu boje, obratností a mobilitou, využíváním nástrojů 

(pastí), lstivostí v dialozích atd. Estetický styl zkrátka vyjadřuje snahu hrát „někoho“ jiného, 

což se v zavedené terminologii označuje jako role-play. Na závěr je nutné upozornit, že 

estetická stránka ale není zcela záležitostí předpisu hry. Hráč si určuje, co je pro něj 

                                                 
43 Projekce zde není užíváno zcela v souladu s psychoanalytickým přístupem, jelikož se jedná často o vědomý 

proces realizace.  
44 Obrat estetika je zde záměrně redukován na estetiku hry. Subjektivní estetika hráče vybočující z herní 

předlohy by spadala pod projektivní styl. 
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měřítkem věrohodnosti a vkusu. To ale nic nemění na tom, že usiluje o modus akce ladící 

s motivy hry, ne s tím, jak by se on sám v předpokládané situaci zachoval.  

Lukáš Grygar: Myslim si, já se tady furt k tomu termínu jako zdráhám přihlásit, k tomu role-play, k tomu sžití 

s tou postavou. Ne ve smyslu jakoby, že teď jsem rytíř ten a ten, ale že když už tam někde s nim jdu, tak se 

jakoby pohybuju tou hrou – a tím nemyslim jenom ten fyzickej pohyb – tak, jak mi přijde, že bych měl, abych 

byl součástí tý hry, jo? Že pro mě je třeba totálně absurdní jakoby pohybovat se v onlinovce, že skáču. Já 

skočim ve chvíli, kdy potřebuju skočit, a z tohohle se dá odvodit dalších sto věcí, který dělám i v těch single 

playerovejch hrách, že o tomhle, myslim si, dost přemejšlim nebo ne nějak úplně programově „musim udělat 

tohle, musim udělat tohle“, ale že tak nějak automaticky sem hodně ochotnej najet na tuhle vlnu, i když to ta 

hra třeba nepotřebuje nebo na to neklade důraz. To je pro mě jako specifický. 

 

3.1.7.2 Diskuse 

Expresivní podoby herního stylu nacházejí podporu při porovnání s tradičními teoriemi herní 

nápodoby (Millarová, 1978)  i moderními typologiemi hráčů videoher (Jackson, Gauntlett, 

& Steemers, 2008; Klug & Schell, 2006). Asi nejznámější koncepci hraní rolového modelu 

poskytuje Cailloisův pojem mimésis (1998). Na rozdíl od něj však expresivní styly hraní 

v této studii nereprezentují vždy snahu být někým jiným, ale i tendenci projikovat vlastní 

strukturu osobnosti do hry v duchu klasifikace stylu (Machotka, 1999) uvedené na začátku 

této práce.45  

Typologie hráčů videoher zmiňované výše obsahují hned několik relevantních typů. 

Storyteller typ dle Kluga a Schella (2006) usiluje o prožití předlohy, kterou zná ze zkušenosti 

pouze jako pozorovatel. Ruku v ruce s tím Storyteller formuluje své zážitky do vyprávění. 

V kontrastu s tím, typy Self-stamper  a Craftsman  chtějí ve hrách něco budovat, otisknout 

nepoznané podoby svého alter ega do herního světa. Odlišení expresivního a estetického 

stylu se v tomto ohled zdá být použitelné. Odlišení expresivního stylu a sociálního stylu by 

zde také našlo opodstatnění ve zdůvodnění Kluga a Schella, že hráči určitého ražení chtějí 

ve hrách bezpečně prozkoumávat vztahy skrze fikci. Výkonová sféra fiktivní identitu 

většinou upozaďuje ve prospěch méně mediovaných vztahů – v podstatě profesionálních 

(mocenských) pout mezi hráči. V takovém prostředí je role-play a imerze do příběhu hry 

spíše nadbytečností.  

Expresivní herní formy mají nejblíže k rétorikám identity a představivosti (Sutton-Smith, 

2001). Aspekt společného předstírání a věrohodného zpodobnění role více vyjadřuje 

estetický styl, povolení zábran vlastní fantazie komentuje spíše projektivní styl.   

 

3.1.8 Poznávací styl 
Poznávací styly podávají odpověď na to, jakým způsobem je hra prozkoumávána a 

objevována. Důležitějším aspektem stylu však vůbec je, že pro hráče se objevování stává 

smyslem hraní. Digitální hra jako médium, u něhož není nutné si dopředu číst pravidla, 

poskytuje alternativu poznávat i docela složitý herní systém až za běhu. Řadu procesů 

probíhajících na pozadí vyhodnotí počítač a hráč je ani k úspěšnému hraní nemusí chápat. 

Úspěch není pro poznávací styl výzvou -  metody výkonových a logistických stylů často 

opomíjejí vše neužitečné, tedy nevedoucí k vítězství nebo zisku. Poznávací styl přistupuje 

ke hře jako k celku, jenž je motivující prostorově nebo principiálně prozkoumat.  Jedná se o 

                                                 
45 Ponechám stranou předpoklad nevylučitelného podílení se osobnostních složek na každé formě hry.  
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dominantní styl herních novinářů, jejichž rutinou je zkoumat kvalitu možností, které jsou 

hrou nabízeny. Modelový příklad uvádí Pavel Dobrovský. 

Pavel Dobrovský: (…) jsem vložen do nějakýho prostředí, který je potřeba prozkoumat. Zjistit, jak v něm můžu 

přežít, a tím pádem si ho potřebuju pomalu zmapovat. Zda tohle prostředí funguje, jak funguje, co tam 

nefunguje. Abych to srovnal, je to jako když člověka hodí do džungle, kde neví, jak přežít. Padesát kilometrů 

k nejbližší civilizaci, tak taky jako nezačnu panicky utíkat skrz křoví, ale taky nejdřív zjistim, jestli je to křoví 

prostupný, jestli se strom dá pokácet, jestli jsem na palouku a pod šutrama jsou škorpioni nebo jako něco 

takovýho, že jako opravdu u mě každá ta hra nebo vlastně libovolná hra je o tom, že jakmile zjistim, jaký je 

moje nejbližší okolí a druh avatara, když je to tenhle druh hry, a teprve potom, co se dá dělat dál. A s nabytejma 

znalostma, těmahle základníma, postupuju dál a k tomu se přibalujou další a další zkušenosti z toho danýho 

světa.  

Srovnání s džunglí není tak daleko od reality, jelikož moderní videohry někdy simulují i 

komplexní světy s rozlohou několika kilometrů, střídajícím se denním a nočním cyklem, 

proměnlivým počasím a bytostmi, s nimiž je možné interagovat. Pravidla interakce s herním 

prostředím sice nesou některé společné znaky, obzvlášť v případě identického žánru, jinak 

je ale nutné zákonitosti objevovat od začátku. Později zase vstupuje do popředí porozumění 

„skrytým“ mechanizmům a pravidlům, které nemusí být na první pohled zjevné. 

Intencionální model poznávacího stylu staví na prožitku z odhalování neobjeveného, 

tajemného a nezřídka i potenciálně užitečného v herním slova smyslu. Konečná radost se 

však váže k samotnému objevu, nikoli k tomu, jak se s ním naloží.  

Poznávací styl vymezují následující znaky: 

 Zakládá se na motivaci zkoumat, porozumět, shromažďovat a sdílet znalosti o herním 

systému. 

 Zábava plyne ze subjektivního prožitku objevu bez nutnosti hledět na inovativní 

přínos pro hráčskou komunitu.  

 Poznávání probíhá jednak na konkrétní rovině experimentování se hrou a nahlížení 

do všech částí jejího obsahu, ale také abstraktně za pomoci analýzy zdrojového kódu 

hry a učení se informacím z mimo-herních zdrojů (např. návodů, manuálů). 

 V nereflektované podobě se jedná o způsob hraní každého začátečníka, jako záměrně 

pěstovaný styl se však objevuje u zkušených hráčů. 

 

3.1.8.1 Subkategorie poznávacího stylu 

Styl zahrnuje dva kognitivní postupy, které by se daly shrnout dle inklinování 

k induktivnímu (experimenting) nebo deduktivnímu (theorycrafting) budování teorie.  

 

3.1.8.1.1 Experimenting 
„Experimentování“ v hráčském slova smyslu vyjadřuje spíše zkusmou akci bez předem 

stanové hypotézy. Následující popis procesu učení jako by vypadl z učebnice kognitivní a 

behaviorální psychologie.  

Pavel Dobrovský: Mapuješ si ten prostor vedle sebe. Teprve když ho máš zmapovanej a víš, co tě v něm čeká, 

tak můžeš se z něj odvážit zase trošičku dál a tím pádem si formuješ tu realitu nebo ten vzorec, v jakym se 

pohybuješ, že nacházíš ty špatný vzorce chování. Takže to dělám vždycky, když začínám hrát nějakou hru, že 

zjišťuju, co tam možný je, co tam není možný, jak daleko se můžu dostat, co mi to dovolí, co mi to nedovolí, 

teprve potom se věnuju tý samotný věci, o čem ta hra je, tzn. nějakýmu příběhu. 
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Zkoumání povahy pravidel hry z výstupů (reakcí), které hra před hráče předloží na základě 

jeho vstupů (akcí) je přirozenou formou, jak se o jejím fungování něco dozvědět. Jaké vnitřní 

fungování se skrývá za operacemi, není pro hráče tohoto stylu tak důležité. V popředí stojí 

spíše praktický efekt učení ze zkušenosti s hrou, na čemž se zakládají i úsudky o zatím 

neobjevených částech. Jelikož hráči experimentálního ražení preferují nezprostředkované 

poznání, jen velice neradi nahlížejí do návodů nebo se upínají k objevům druhých hráčů. To 

doplňuje celkem zřejmá tendence pomalu prozkoumat kompletně celou hru a dozvědět se 

maximum o jejím pozadí46. Vyjmenování aktivit tohoto stylu by dále zahrnovalo cestování 

a odkrývání všech lokací hry, pokusy o vyvolání různých zvláštních situací za pomoci 

netradičních postupů nebo odkrývání limitací herních mechanik (jak daleko lze skočit, do 

jaké vzdálenosti nepřátelé vidí atd.). 

Commander (RTS) – Máš hravý smysl pro zvědavost. Často ignoruješ optimální strategii ve prospěch 

experimentování. Někdy můžeš rushovat, jindy vytvoříš ultimátní pevnost, ale vždy se bavíš zkoušením 

různých kombinací jednotek, strategií a taktik – od úskoku po zergování (přečíslení). Nemůžeš se dočkat, až 

zjistíš, co je ultimátní zbraň na vrcholku každého z technologických stromů.  

 

3.1.8.1.2 Theorycrafting 
Deduktivní styl herní analýzy získal u hráčů název theorycrafting. Předcházející rozsáhlý 

výčet herních forem dává tušit, že poznávací styl nepatří ke zcela běžným případům. Jeho 

produktů ale využívá celá řada dalších stylů, jelikož theorycrafting, de facto, vytváří 

metagame. Poznatky experimentování ve hře musí ještě někdo další nebo téže osoba 

vyhodnotit, formulovat hypotézy a celkovou teorii. Rozdíl mezi oběma subkategoriemi tedy 

spočívá ve snaze theorycraftingu vytvořit obecnější závěr na základě abstraktního pochopení 

principů hry.  

PRK: Třeba jeden kluk v český komunitě, pokud se nemýlim, tak studoval na jaderce. Vim, že byl na ČVUT, 

buď na FELu nebo na jaderce. Na něm je fakt vidět, jak řeší technickou stránku. On hraje o něco hůř než já 

a je schopnej za mnou přijít a říkat mi úplně šílený technologie, který v podstatě nechápu pomalu. Třeba mi 

řekne, že když držíš neutral, tak jeden frame tam máš invincibilitu, a pak když vyskočíš, tak máš čtyři framy 

tohlencto. A já: „Co?!“ Prostě já tohle neřešim.  

Abstrakce hry často zahrnuje matematické postupy a stejně často se jedná, nebál bych se 

říci, o vědu. Možná z důvodu užívání podobných dovedností jsem ze zkušenosti zaznamenal 

spojitost mezi theorycraftingem a logistickými styly. Často je totiž složité rozhodnout o tom, 

jestli jeden herní styl předčí jiný, pokud nedojde ke skoro až odborné studii. V datech si také 

lze povšimnout, že i dedukce je zatížená na chybovost a v praxi se řada teorií rozpadá, např. 

kalkulovaná „optimální“ strategie je tak mechanicky náročná, že pro většinu běžných hráčů 

se jedná naopak o nejhorší řešení, kvůli němuž budou dělat jen chyby. Tento rozpor se 

objevoval i v typologiích, kde hluboké znalosti nemusely jít ruku v ruce s kompetencí jich 

využít.  

Theorycrafter (MMORPG) – Tenhle chlápek bude v raidu všechno analyzovat a na gildovní fórum pravidelně 

postovat data, kterým nikdo jiný nerozumí. Bude vytrvale debatovat o volbě talentů, specu nebo taktice. Nikdy 

se nemýlí. Když neraiduje, krčí se u tabulkového editoru a pracuje na svém dalším šíleném vzorci.   

 

                                                 
46 Někteří hráči se např. zaměřují na lore (příběhový kontext) svých oblíbených her a mají o něm rozsáhlé 

znalosti překračující rámec explicitně prezentovaného příběhu. 
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3.1.8.2 Diskuse 

Poznávací styl hraní dokládá koincidence s celou řadou dalších typů. Namátkově lze 

ilustrovat následujícími: Explorer (Bartle, 1996), Wanderer (2006), Mastermind a Seeker 

(Nacke, Bateman, & Mandryk, 2011), Explorer-Investigator (Jackson, Gauntlett, & 

Steemers, 2008). Je pozoruhodné, jak subkategorie poznávacího stylu vysvětlují odlišné 

znaky uváděných typů. Na jedné straně významového spektra totiž stojí intuitivní poznávání 

v průběhu hraní zahrnující prozkoumávání prostředí, odkrývání tajemství hry a řešení jejích 

hádanek. Oproti tomu stojí metodické a silně konceptuální procedury zkoumání pravidel a 

herních mechanik. Podobný rozkol ukazují třeba Bartlovy (2003) podtypy Scientist vs. 

Hacker. Experimentování a theorycrafting v tomto jen utřiďují již existující témata. 

Důležitěji spíše působí, že jednotlivé subkategorie připomínají existující učební a kognitivní 

styly (Kozhevnikov, 2007), což by případně mohlo otevírat prostor pro výzkum souvislosti 

učebních postupů ve hře a mimo ni, pokud se tak již nestalo.   

Preferenci aktivit poskytujících nové informace o herním systému by nejspíše zastávali 

příznivci rétoriky pokroku (Sutton-Smith, 2001). Pokud hráči poznávacího stylu přistupují 

k videohře jako k hádance, předmětu výzkumu a učební pomůcce, je možné, že prosazování 

tohoto přístupu by vedla myšlenka kognitivního a poznatkového rozvoje aktéra 

prostřednictvím hraní.   

 

3.1.9 Konzumní styl 
Početně nejméně zastoupenou kategorii, jinak ale reprezentující mainstream, předkládám 

v konzumním stylu. Slovo „konzumní“ zde není myšleno pejorativně, nýbrž jako vystižení 

intencionality založené na pasivitě, smyslové stimulaci a afektivitě. Po vzoru několika 

předchozích stylů jsem kategorii založil více na odpovědích herních novinářů než hráčských 

typologiích. Zejména popis žurnalisty Jaromíra Möwalda mě inspiroval k formulaci 

samostatného stylu.  

Jaromír Möwald: Třeba z posledního Call of Duty mám osobní zkušenost. Jsem to hrál v redakci. Za mnou 

seděl kolega a říkal mi: „Já se v tom vůbec neorientuju. Tam je prostě hrozně výbuchů na tý obrazovce a já 

vůbec nevim, co kde je. Proč tam střílíš a proč tam jdeš.“ Já jsem v tom měl naprostej přehled, že prostě mám 

teď brokovnici s explozivníma nábojema, že tady jako vyprázdnim dávku a tady přeskočim ten stůl a teď půjdu 

tady a bam, bam, bam a bude to vypadat jako v Rambovi. A někdo prostě za mnou, kterej hraje stejnej typ her 

a kterýho stejně bavěj, tak prostě nevěděl, co se tam na tý obrazovce děje, protože tam byl takovej mumraj, že 

nechápal, co to vlastně je a jak se v tom můžu vyznat (…) Nikdo se nemusí dívat, ale že já vnímám, že to vypadá 

filmově, že to vypadá efektně. Tak to mi stačí.  

Zpočátku by se mohlo zdát, že výše uvedený styl je příkladem expresivního stylu ve smyslu 

napodobení estetiky akčního filmu. Jde však v tomto případě primárně o hru tvůrčí 

představivosti a seberealizace? Dle mé interpretace se figurou stává spíše „efektnost“, 

„mumraj“, „filmovost“ a citoslovce jako „bam, bam, bam“. „Budování a vyhazování věcí do 

povětří je zábava,“ jak stojí v mottu typu Commander. Konzumního stylu hraní se týká spíše 

ta druhá část. 

Konzumní styl definují tyto charakteristické prvky: 

 Hraní za účelem podstupování prožitku vnitřní stimulace, smyslového a afektivního 

zahlcení.  

 Pasivnější přístup projevující se preferencí jednodušších ovládacích prvků a menší 

šíře interakce s prostředím. 

 Zaměření na působivé audiovizuální zpracování, „vau momenty“ a poutavý příběh.  
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 Často neuvědomovaný styl vyvolávaný silnou režií hry, která má za úkol hráče 

nenáročně zabavit. 

Centrální téma konzumního stylu čerpá z motivace uniknout z nudy věnováním se 

jednoduché zábavě. Zatímco expresivní styl je tvůrčí a iniciativní formou hraní, konzumní 

přístup se naopak nechává záměrně omezovat. Produkční hodnoty videohry, podobně jako 

třeba u hollywoodských filmů, zde hrají důležitou roli. Hráč totiž neusiluje o estetické 

doplnění hry, ta musí být naopak hotová a připravená okamžitě zaujmout. Konzumní styl 

usiluje o bezprostřední ohromení smyslů, které se jen těsně daří korigovat. Ve hrách více 

hráčů může být styl zaměňován svou vnější podobou za asociální, protože intencionalita 

konzumního stylu stojí na vytváření rozruchu a senzace, často ničením a likvidací 

spoluhráčů. Tento chaos však není veden úmyslem se vůči ostatním hráčům vymezit nebo 

jim škodit, ale již zmiňovanou potřebou stimulace.47 V kontrastu s expresivním stylem se 

často nejedná o hledání esteticko-intelektuálního zážitku, v porovnání s výkonovým stylem 

není cílem vítězství. To se však nevylučuje s alternativou „napodobovat“ ostatní styly jen za 

účelem zjištění, např. jakého napětí je možné dosáhnout v konfliktu s rivalem. 

U konzumního stylu se nepovedlo nalézt žádné smysluplné subkategorie, což může plynout 

z menšího obnosu zkoumaných dat. Určitý nástin mohou předkládat pouze drobná 

podtémata jako dodatečné zapojení dalších smyslů preferováním pohybového ovládání48 

nebo doplnění prožitku ze hry konzumací alkoholu, jídla a dalších látek.   

Lukáš Grygar: Já bych teda spíš řešil u toho příběhovýho hráče, že tam se to taky jakoby rozděluje, že máš ty 

hráče, který si ten příběh vytvářej za chodu ve hře. (…) A pak bysme měli asi definovat toho hráče, kterýmu 

jde fakt o to vyprávění nějaký literární, který je hotový nebo autorský dílo, který on nemá ani potřebu do něj 

nějakým způsobem vstupovat nebo cpát do něj nějaký vklad. Je to svým způsobem konzument, ale s nějakýma 

nárokama. 

Petr Poláček: Nebo to může bejt hráč Dragon’s Lair, což jsem řekl jen víceméně proto, že tam seš totálně 

pasivní a jen konzumuješ, co ti ta hra představuje. Jediný, co tam určuješ, je A nebo B, a když to neuděláš 

správně, tak chcípneš. 

Thrill Seeker (MMORPG) – Tento archetyp se poohlíží po spontaneitě wPvP prostředí. Je to spíš o tom, aby 

ostatní hráči měli příležitost k jeho zabití a pak se Thrill Seeker mohl úspěšně střetnout s útočníkem.  

Drama Lama (MMORPG) – S oblibou vytvářejí tolik chaosu, kolik je možné, protože jejich reálný život je 

proklatě nudný.  

 

3.1.9.1 Diskuse 

Nápadnou spojitost s konzumním stylem zprostředkovává typ Wanderer v klasifikaci DGD 

(Bateman & Boon, 2006). Tento typ snadno ukončuje herní seanci, pokud začíná být nudnou, 

vyžaduje intuitivní ovládací mechanizmy pro rychlý vstup do hry a očekává instantní pomoc 

herního systému a zpětnou vazbu. Existenci herního stylu zaměřujícího se na konzumaci 

prožitku může ještě dále podložit typ Daredevil (Nacke, Bateman, & Mandryk, 2011) 

vyhledávající risk, rozptýlení, rychlý a nebezpečný pohyb ve hře nebo komponenta 

eskapismus (únik, relaxace) u Nicka Yee (2007). Hráčů zaměřených na pasivnější 

prožitkovou stimulaci si dále všímá Lazzaro (2004), která ve svém výzkumu hráčského 

prožitku nalezla podobnou skupinu. Hráči zaměření na změnu emocionálního stavu s oblibou 

                                                 
47 Z pohledu ostatních hráčů ale konzumní styl často s asociálním splyne, pokud je pro druhé hráče rozruch 

nepříjemný.  
48 Pohybové ovládání umožňuje pomocí kamer snímat pohyb části nebo celého těla hráče, čímž je znatelně 

rozšířena kinestetická komponenta herního procesu.  
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modulují vlastní zkušenost bohatými smyslovými podněty. Obdobného žánru prožitku a 

aktivit spjatých s jeho dosahováním si všímá už Caillois (1998) v tzv. hrách závrati, jichž 

lidé po staletí dosahují podstupováním riskantních aktivit.49 Další teoretickou podporu pro 

konzumní styl by zahrnovala aplikaci teorie efektance (Klimmt & Hartmann, 2006) na 

videoherní prostředí. Hlavní myšlenkou této koncepce je, že akce, které mají okamžitý a 

explicitní účinek jsou motivačním systémem shledávány jako adaptivní a z toho důvodu i 

uspokojující. Proto čím větší efekt na herní prostředí hráčova akce má, tím silnější prožitek.  

Konzumní styl vystihuje rétorika self (Sutton-Smith, 2001). Hraní čistě pro individuální 

prožitek z hraní patří k pokrokovým přístupům, jenž byl budován ruku v ruce s rozvojem  

zábavního průmyslu. Konzumní styl v tomto ohledu symbolizuje masovou přístupnost a 

důraz na produkční hodnoty videoher, které umožňují snadnější cestu k zajímavým 

prožitkům.  

 

3.1.10 Metagamingový styl 
Představení metagamingového stylu celkově završuje kategorizaci herních stylů. To činí 

jednak z důvodu přemostění mezi první a druhou částí studie, tak i díky zdůraznění funkce 

stylu jako intencionálního modelu. Metagamingovým stylem pojmenovávám způsob hry 

čerpající ze znalosti nejrozšířenějších herních stylů v kombinaci s porozuměním jejich 

intencionalitě. Meta-pozice umožňuje vytvářet mindgame mezi hráči stavící na sdílené 

znalosti metagame. Výstižný příklad metagamingového stylu uvádí PRK.  

PRK: Ona ta intuice je často důležitější, protože když jeden hráč pozoruje druhýho, tak u těch lepších, ten 

druhej pozoruje taky prvního - vlastně tu reakci. Potom zase můžeme hrát kámen, nůžky, papír v tom, že on si 

myslí, že já si myslim, že on si myslí a budeme se v tom akorát točit. Ta intuice v tom musí hrát roli. Tam ale 

najednou přeskočí to, kam si člověk zakategorizuje hráče. Třeba ve Street Fighteru už třeba v prvních pěti 

vteřinách můžou bejt vidět věci, protože když on na mě skočí, tak já hnedka vim, že ten hráč nehodlá respektovat 

můj prostor. Prostě si na mě bude skákat a najednou já přesně vim, co na mě bude dělat, jakym způsobem na 

mě bude hrát a jakým způsobem se tomu mám já přizpůsobit. Ono už v těch prvních vteřinách člověk vidí to 

chování, a co znamená. Třeba když najednou jde dozadu, tak je to ten hráč, kterej se snaží hledat ty chyby. 

Když zase jde dopředu a skáče, tak to bude hráč, kterej nehodlá nic respektovat a už jako v prvních pár 

vteřinách se to stane. Potom dobrej hráč podle mě ani neřeší, co přesně za pohyb udělá ten druhej, protože 

jemu nejde o to, co udělá za pohyb a jaký má vlastnosti, ale jenom to, že ten pohyb udělá. To pro něho řeší 

všechno a to mu stačí, protože když on ví, že v takový situaci se může chovat tak, protože on nic nedělá, tak to 

zase dělá jiný věci a je mu jedno, jestli je to kop, pěst nebo shoryu-ken, fireball nebo co to bude, protože to už 

se přizpůsobím tomu, co se teda stane. Nejdřív musim ale hnedka poznat, co bude ten hráč dělat. 

PRK v tomto obsáhlém odstavci spojuje schopnost kategorizování stylu hráče s odhadem 

jeho budoucího chování. Predikce sice není absolutní, pochopení základního vzorce chování 

může však pro porážku soupeře stačit. Schopnost odhadovat jednání soupeře patří k silným 

stránkám stylu z důvodu porozumění psychologické úrovni hry. Každý styl reprezentuje 

model uvažování a emocionálního fungování, jehož je možné využít. Jak podotýká PRK, 

pro hráče je primární si všímat, co se oponent snaží dělat a ne to, co přímo ve hře provádí. 

Jelikož jako synonymum mindgame by se dal použít pojem faking (předstírání, faleš, 

blafování), principem této hry ve hře je odlišit, co je pravý záměr a co náznak.50 Na základě 

toho hráč metagamingového stylu může manipulovat soupeře, předvídat jeho tahy dopředu 

a stát se pro něj skoro úplně nečitelným. 

                                                 
49 Uváděný žánr prožitku rozvádím ve vlastním textu (Hrabec & Chrz, 2015). 
50 To víceméně shrnuje i myšlenku práce – nečlenit styl jen podle podoby činnosti (výsledku), ale podle 

intencionality za ní. Metagamingový styl hráčů byl vlastně použit jako analytický nástroj pro interpretaci 

ostatních stylů. 
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Definující kvality metagamingového stylu zahrnují51: 

 Uvažování a intuitivní porozumění intencionalitě herního stylu u spoluhráčů, 

soupeřů i sebe sama. 

 Operování na metaherní úrovni známé jako mindgame, která vyjadřuje utváření 

mentální reprezentace kognitivních a metakognitivních procesů probíhajících 

v mysli druhých hráčů. 

 Rozvinuté metakognitivní schopnosti (zejména „naučená“ intuice) vztahující se 

k hernímu procesu. Znalost metagame a schopnost napodobovat různé styly. 

 Jako záměrně osvojený styl se objevuje u hráčů s vysokou úrovni kompetence ve 

všech komponentách, protože mindgame se zakládá na kombinování a rychlých 

přechodech mezi různými styly. Výjimku tvoří mechanika a senzorické rozlišování, 

které nemusí být tolik rozvinuty, jelikož je metagamingový styl kompenzuje.   

 Motivace získávat psychologickou výhodu nad soupeřem mimoherními i herními 

prostředky. Konečným cílem je získat převahu v mindgame – přelstít nebo se 

nenechat oklamat.  

 Obě subkategorie metagamingového stylu spolu značně souvisí. Navzdory své 

specializaci musí hráč ovládat obě.  

Texty hráčů a jejich typologie metagamingový styl zachycují několika ilustrativními 

příklady, které zde pro přehled uvádím.  

Prophet (FPS) – Jak věděl, že jsem tady byl? Nebyl na druhé straně mapy?!?! Toto jsou obecně věci, které si 

bude druhý tým říkat, když bude hrát s těmito typy hráčů. Prophet je člověk, který dokáže instinktivně rozumět 

situaci a otočit se tam, kde je ho nejvíce potřeba.  

Counterpicker (LoL) – Víš, že Nasus kontruje Tryndamere, ale Renekton kontruje Nasuse, který je kontrován 

Tryndamere a další podivné trojúhelníky jako tento.  

Mind Gamer (LoL) – Ohlašuje reálné i předstírané playe v obecném chatu. Dává pětisekundové varování 

příliš vytaženým carry hráčům, než je gankne, a oznamuje, že vidí nepřátelského junglera pokaždé, kdy se 

pokusí o gank.   

Rusher (RTS) – Pokud jsi elitní hráč, máš také tajemnou schopnost předvídat, o co dalšího se tvůj oponent 

pokusí, a jsi připraven to kontrovat ještě předtím, než se to stane. Motto: „Je po všem dřív, než to vůbec 

začalo.“ 

 

                                                 
51 V popisu metagamingového stylu se budu zaměřovat více na strukturu a základní znaky stylu, dynamice 

mindgames je věnována vlastní kapitola.  
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3.1.10.1 Subkategorie metagamingového stylu 

 

 

Metagamingová herní forma obsahuje herní styly harassment a counter-play vznikající 

konfigurací a použitím celé řady dalších zástupců kategorizace (tabulka 12). Subkategorie 

jsou dále určeny vztahem ke třem specifickým tématům, o něž se v mindgames válčí: zdroje, 

vize a prostor. Nutno ještě podotknout, že reprodukována je převážně činnostní složka 

ostatních stylu, intencionální komponenta bývá často dokonce protikladná, např. zdánlivě 

riskantní a oportunistické formy útoku (agresivní a taktický styl) jsou kalkulovanou strategií, 

jak navést soupeře k myšlence, že hráč si vlastní otevření v obraně neuvědomuje a nemá na 

ně připravenou odpověď.   

Headhunter: Vim, co myslíš, a můžu hnedka reagovat. Já si myslim, že lidi, co tu hru nehrajou tak moc nebo 

jen trochu - jsou jen diváci, tak právě vidí jen ten povrch. Na tom povrchu je to tak, že já vidim, že oni vidí 

Zerga. Zerg, to je ten Swarm, to je ta agrese. Zerg tě ubije. A Protoss, to je ten pomalý, to je ten, co má ty 

roboty obrovské. A automaticky předpokládaj, že hráč Zerga bude agresivní a hráč Protosse bude defenzivní. 

To je právě ale jen ten povrch. To je jen to, jak ta hra je nastavená. A ten Zerg se dá hrát defenzivně, ale pro 

lidi, kteří tomu nijak nerozumí nebo diváky to bude vypadat vždycky trochu agresivně, protože oni vždycky 

uvidí velký počet jednotek a vždycky tam uvidí, že se tam někdo pohybuje. Já si totiž nemyslim, že to, jak je 

nastavená ta hra, nutně souvisí s psychologií toho hráče. Já si myslim, že ten hráč může hrát za agresivní rasu 

defenzivně a naopak.  

PRK: Ona právě je ta metagame častěji vidět v tom, když nic nedělaj. Nejhlubší metagamy jsou často vidět v 

těch divácky nejnudnějších hrách. Třeba když jsou takový hry, kde se po sobě akorát házej koule a fireball, 

fireball, fireball, tak to bejvaj ve skutečnosti mnohem hlubší hry, než si kdo myslí. 

 

3.1.10.1.1 Zdroje: harassing vs. baiting 
K dosažení větších cílů je potřeba adekvátně nakládat s herními zdroji, což by spadalo do 

oblasti expertizy logistických stylů. Metagamingový styl jej však předčí v umění zužitkovat 

psychologickou výhodu z jejich kontroly. Název harassment, koneckonců, přímo vychází ze 

stylu harass, který „zákeřně“ obírá soupeře o zdroje. Tím nejsou myšleny jen herní hodnoty, 

ale celá řada metod agresivního tlaku, ústrků, zastrašování a lstí, které soupeře obírají o 

duševní síly – rozvahu, sebevědomí či morálku. Například counter-jungling ve hře League 

of Legends vyjadřuje situaci, kdy jungler vstoupí hluboko do území junglera oponentova 

Tabulka 12. Sekundární styly a subkategorie metagamingových stylů 
 

METAGAMINGOVÝ STYL  

Harassment Counter-play 

Agresivní styl 

(proaktivní, all-in a pressure/rushing) 

Defenzivní styl 

(reaktivní, disengage, turtling/camping) 

Taktický styl Strategický styl 

Harassing 

(logistický styl) 

Farming 

(logistický styl) 

Experimenting 

(poznávací styl) 

Theorycrafting 

(poznávací styl) 

Asociální styl 

(mimoherní mindgames) 

Sociální styl 

(vyhýbat se m. mindgames) 

Zdroje: přivlastnit a vyčerpat Zdroje: zamezit ztrátě a udržet 

Informace: zamezit přístupu Informace: získat přístup 

Prostor: omezit Prostor: rozšířit 
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týmu, kde ho tajně připraví o potvory, které jsou zdrojem zlata, nebo ho přímo zabije a 

úspěšně uprchne. Jak nepříjemný pocit tato aktivita přináší, předkládá XSnapy.  

XSnapy: Counter jungling je maximální level čtení tvé mysli. To je hlavně ponížení pro tebe, když dostaneš 

counter-jungle. Každej camp, kterej ti je sebranej, je vzkaz „já jsem lepší – dostals obehráno“. A je to tak, 

protože ty ztrácíš a nemáš to kde sebrat. Je to hrozně riskantní, hrozně nebezpečný. 

Není divu, že podobným praktikám se snaží counter-play styl vyhnout a nenechat si zdroje 

uzmout nebo se vyprovokovat. Pokud nelze situaci vyřešit silou, dostává se ke slovu styl 

nazývaný jako baiting – záměrné lákání do pasti sloužící k vyčerpání soupeře. Oponentovi 

je nabídnut zisk zdánlivě nechráněného cíle, jenž je ve skutečnosti jen volavkou sloužící 

k iniciování útoku do zajištěné obrany. Takový krok často vede ke snížení obnosu zdrojů u 

soupeře.  

VoodooZ: Jo, dá se vymyslet třeba to, že on má ty T1 mrtvý a ty T1 máš, tak je můžeš nalákat úplně na druhou 

stranu, aby on tam soustředil všechny ty svoje síly a pak těma dvouma jednička rychle najet na bázi a tam to 

těma dalšíma tankama zakempit a připravit se na to, až on to půjde shodit.52  

 

3.1.10.1.2 Informace: zabraňování vize vs. skauting 
Druhý nalezený prostředek, který ovlivňuje průběh mindgames, symbolizují informace. Pro 

poloprofesionální hráče jsou informace něco, co není automaticky dostupné, ale pro jejich 

získání musí využívat určité herní mechaniky. Ty se liší hra od hry. Zjednodušeně řečeno, 

jde o nástroje umožňující hráči něco vidět a slyšet, čehož by jinak nebyl schopen, a na 

základě toho usuzovat. V případě velmi rozvinutého metagamingového stylu je někdy 

možné se spolehnout na předchozí zkušenost, intuici nebo čistou dedukci, jež vynahrazují 

absenci smyslových vodítek. V rámci několika žánrů her zastupovaných zkoumanými 

poloprofesionály býval proces získávání informací formulován jako vize (MOBA - LoL), 

spotování (WoT) nebo skauting (SCII). To, samozřejmě, souvisí s tím, jestli jsou všechny 

informace o stavu hry v každém momentu dostupné všem hráčům.53 V případě 

kompetitivních žánrů tomu, až na bojovky a sportovní hry, tak není, proto se musí informace 

sbírat. 

Součástí intencionality counter-play stylu je dosahovat maximální informovanosti o soupeři, 

čehož se dosahuje hlavně lokalizováním jeho pozice. Čím méně informací v tomto ohledu 

hráč nebo tým má, tím méně přesné je zhodnocení celkového stavu hry a tím vyšší je šance, 

že soupeřem vyvolané mindgames budou úspěšné. Například v LoL a SCII funguje 

mechanika fog of war, která znemožňuje vidět soupeře, pokud se v jeho blízkosti nenachází 

jiný hráč nebo jím kontrolovaný objekt. V CoD4, které se hraje z perspektivy očí ovládané 

postavy (vojáka), je možné zahlédnout soupeře stejně jako v realitě zepředu, ale také je 

možné slyšet jeho kroky nebo palbu. Ve WoT není možné vidět druhý tank, dokud s ním 

nezíská vizuální kontakt tank hráče nebo týmového partnera s dostatečně vysokou hodnotou 

dohledu (porovnávanou proti hodnotě kamufláže) nebo se tank nepřiblíží velmi blízko. 

Pravidla se sice různí, ale monitorování polohy zůstává důležité napříč žánry. Získávání 

náhledu na pohyb a chování oponenta budu dále souhrnně nazývat jako vize.    

                                                 
52 Pro vysvětlení, T1 jsou tanky s lehkým pancéřováním, které je jednoduché pro ty těžší zničit. Uváděná lest 

tkví v manévru nalákání soupeře na odkryté T1 zabírající jeho základnu, zatímco se poblíž ale nachází 

maskované těžké tanky.  
53 Například v šachu jsou pozice všech figurek dostupné oběma hráčům, v pokeru ale hráči neznají soupeřovy 

karty v ruce.  
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XSnapy: Proto je to „boj o vizi“, protože každej hráč může položit jenom jednu pink ward a tři normální ve 

stealthu. Takže se naberou ty wardy a jde se vytvořit vize na strategickym území, ale přitom zničit tu vizi, kterou 

ty si budoval třeba za 2000 goldů dohromady, protože každej hráč do toho dal třeba čtyři kila – ho stály ty 

wardy. Jediný, co stačí, je, že tam nepřátelskej tým nalítne a má čtyři Sweepery, což je aktuální meta – hrát 

čtyři nebo pět Sweeperů. Všechno to tam vysweepuje, položí si svoje wardy a pink wardy a ty zas nemáš nic. 

Tys prodělal dva tisíce, nic nevidíš. Bojíš se tam vlízt, protože oni můžou dávat Barona, ale ty tam nevidíš, 

takže když tam vlezeš, tak můžeš potkat pět lidi a ty tam chcípneš prostě. Co teď? Takže proto se bojuje o tu 

vizi, protože vidět tu mapu je důležitější než cokoliv jinýho.  

VoodooZ: Nebo se taky dělá to, že najedeš do křoví. Samozřejmě, když je to křoví mezi tebou a nepřítelem, tak 

on tě nevidí, když do něj najíždíš. Dělá se prostě to, že tam najedeš a rozsvítíš se a vystřelíš. V tý chvíli se tank 

demaskuje a on kdyby tam někdo byl, tak tě uvidí. Dělá se to tak, že vjedeš jen na kousek toho křoví pod 

nějakym úhlem zkrátka tak, aby tě mohl vidět jen z jednoho křoví. Vystřelíš a čekáš, jestli se rozsvítíš nebo 

nerozsvítíš. Když se nerozsvítíš, tak se poodvalíš k dalšímu křoví a zkusíš to. Takhle to jakoby rozúhluješ a 

nakonec zjistíš, z kterýho úhlu on tě vlastně viděl. Přesně z kterýho, protože on zkoušel dva nebo tři úhly a 

nic. Najednou zkusíš třetí, kterej svírá, já nevim, dalších deset stupňů a už najednou se rozsvítíš a uvidíš, kde 

ten spotter nejspíš je. 

Zjištění, kam se soupeř přesouvá a co obecně provádí za aktivity, patří k stěžejním 

informacím o jeho herním stylu. Budování vize se většinou zakládá na průzkumu (skautingu) 

za pomoci umístění objektů, které zprostředkovávají dohled, anebo zkusmým výstřelem do 

daného místa, jež by odhalilo předpokládaného oponenta. Místa, kde není vytvořená vize, 

patří k potenciálně nebezpečným. Čím větší rozloha je pokryta a sledována, tím snadněji se 

dá zabezpečit vůči jakémukoli klamu.  

Úloha harassment stylu se nachází v přesném opaku – zabraňování vize a přístupu oponenta 

k informacím. Informace, zdroje i prostor na úrovni mindgames reprezentují velmi abstraktní 

operace. Vizi se může zabraňovat ničením objektů, které ji budují. Mnohem sofistikovanější 

technika však spočívá ve zmatení soupeře takovým způsobem, že si buď nedokáže vysvětlit, 

co vidí, nebo dokonce není schopen informaci ani postřehnout, i když by za klidové situace 

mohl. Tohoto efektu lze docílit ukázáním tahu, na nějž je soupeř citlivý nebo zakrytí vize 

takovým způsobem, že nelze s jistotou rozhodnout, co to indikuje. Hráči CoD4 třeba 

kouřovými granáty kryjí koridor, kudy hodlají útočit nebo tím jen naznačují, že danou 

přístupovou cestu použijí. PRK níže zase uvádí příklad z bojovek, u nichž existuje mix-up 

mechanika – standardní sekvence pohybů, která v určitém bodě může začít variovat. Trik je 

v tom, že některé varianty soupeř nemusí být schopen vidět, protože je nezná nebo očekává 

zrovna jinou.  

PRK: Snahou vývojáře je docílit toho, co je overhead nebo mid nebo low, tak bude nějakym způsobem vidět 

a že ten druhej to má vyblokovat na reakci. (…) ta logika je neustále, že když má něco dát damage, tak by to 

mělo bejt vidět a člověk se s tim může vypořádat. To je takový to nakódovaný chápání, proč by to mělo 

fungovat, ale pak je to reálný, že já zjistim, že tohle můj oponent vždycky vidí, ale nevidí úplně něco jinýho, 

co mě nedává smysl. To jsou ty mix-upy, který si člověk v podstatě vytváří.  

Horroren: Tam hraje velkou roli ta psychika u něj. On vlastně prohraje ještě před začátkem hry, protože proti 

Protossům má dle statistik na ladderu jenom nějakejch 13% win ratio, což je fakt málo. On se jich tak bojí, že 

over-reactuje na nějaký věci, co vidí, což znamená, že on moc reaguje na něco, co ten soupeř dělá. Ve 

skutečnosti to neni tak podstatná věc, ale on na to zareaguje tak přehnanym způsobem, že sám sebe zdrží a 

zpomalí a pak prohraje a ještě víc na ty Protossy nadává, že z nich je špatnej. 

 

3.1.10.1.3 Prostor: zoning vs. juking 
Informace a vize značně ovlivňují pomyslné teritorium chápané jako patřící jedné nebo 

druhé straně, protože pohybovat se za jeho hranice je riskantní. Zatímco vize vymezuje 

potenciální prostor, nyní přichází na řadu prostor sdílený mezi oběma stranami, jež mohou 
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obě strany bez problému monitorovat. Jedná se o zóny, kde dochází ke konfrontaci mezi 

hráči a které jsou ovlivněny fyzikou hry – typem terénu, překážkami, sníženími a výškovými 

body atd. Povětšinou jde o prostor nacházející se v těsné blízkosti obou stran, kde jedna 

„reálně“ ohrožuje druhou. Slovo „reálně“ jsem vsadil do uvozovek z toho důvodu, že hráči 

harassment stylu jsou nezřídka schopni vnutit oponentům představu, že jim hrozí nebezpečí, 

i když k tomu nemají skutečné prostředky. To je však pokročilejší forma, v praxi se lze setkat 

spíše s principem vytlačování soupeře za společného vědomí, že sílu jedné strany je třeba 

respektovat. Tuto formu kontroly bezprostředního prostoru hráči nazývají zoning. Agresivní 

zatlačování soupeře do nevýhodné pozice je psychologický nátlak vynucující si ústup a 

vzdání se důležitých zdrojů. Demonstruje dominanci, sebevědomí, čímž definuje stav hry 

jako vítězný pro jednu stranu. Okolo zoningu se utváří mnoho mindgames, v nichž hráči 

kalkulují svou bojeschopnost a snaží se přečíst, jestli soupeř blafuje. Odhad síly zásadně 

zkresluje vize vzdálenějšího okolí, protože může hrozit útok skrytými prostředky do týlu 

nebo zabrání strategického cíle opodál, pokud se vrhne jedna strana vpřed. Zoning je 

determinován vlastnostmi útoku daného prvku54, zejména vzdáleností a silou poškození. 

Třeba v šachu pěšec disponuje minimálním zoningem, v kontrastu s ním dáma ohrožuje 

skoro celou šachovnici. Ve videohrách jsou zdrojem hrozby hlavně dva faktory – rychlý all-

in překonávající značnou vzdálenost a crowd control obírající soupeře krátkodobě o kontrolu 

situace. Jedno nebo druhé může rychle zvrátit poměr sil a masivně handicapovat soupeře. 

Omezování možností druhého je základem intencionality harassment stylu, proto zoning 

patří k jeho základním technikám zmenšování prostoru soupeře. Je důležité si uvědomit, že 

čím menší prostor oponent má, tím méně manévrů může volit. Pod manipulativním tlakem 

si pak může vybírat z úzkého spektra protitahů, až si ke svému zděšení vybere ten, který 

obtěžující hráč chtěl. Bránící hráč si navíc nemusí uvědomovat tuto situaci, což vytváří 

značný neklid plynoucí z představy, že druhý hráč se „dostal do jeho hlavy“ a že mu „čte 

myšlenky“.  

PRK: Ono je to možná ovlivněný tim, jakym způsobem já hraju, ale já často limituju ten prostor, ta vzdálenost 

pro ty dva hráče deklaruje všechno. (…) Jednak je to prostorový chápání, že tam existuje nějaká geometrie, 

která něco deklaruje - vzdálenost, ne že ho teďka můžu zasáhnout nebo nemůžu, ale že se mi nějakym způsobem 

zvýhodňujem a nezvýhodňujem. (…) Krásně se to třeba vidí na tom, jak chápe pohyb. Třeba Fireball je 

projektil, kterej když přijde nováček, tak si řekne: „To je blbost, já to musim blokovat a ty nemusíš chodit 

dopředu, to je volovina.“ Pak lepší hráč si uvědomí, že je to něco, co když já hodim, tak omezuju možnosti 

druhýho. Oni jsou takhle vzdálený, tam letí ta kulička a on najednou nemůže zmáčknout dopředu, může skočit, 

může to vyblokovat, ale omezuju mu ten prostor, co je tady a jemu se ten prostor zpomaluje, zpomaluje a 

zmenšuje. 

XSnapy: JJ, všechno to jsou mindgames. Třeba takový klasický stopování u Blitzkranka. Přiběhneš a zmáčkneš 

S, což je stop a ta postava se prostě zastaví a ty víš, že za Blitzkranka se zastavíš, jen když chceš castit ten 

hook. Takže ty prostě běžíš a zastavíš se a zmáčkneš to S a on flashne a ty neuděláš vůbec nic. 55 Jen se proti 

němu rozběhneš a zmáčkneš jednu klávesu, protože on se tak hrozně lekne, že dostane ten hook, že ty bez toho 

použití toho hooku získáš třeba jeho flash. (…) To je právě ono. S Threshem se postavíš dopředu a když se ti 

podařej jeden, dva hooky, tak ten enemy má najednou staženou prdel a přemýšlí, jak je možný, že ty víš, co 

bude dělat. Jak je možný, že ty víš, kam se on bude hejbat a už objímá tu věž a volá mamku. Prostě neví, co 

má dělat 

Obrannou taktiku vůči zoningu nabízí juking – evazivní technika pohybu zamezující zásahu. 

V rámci her, kde nedochází k automatickému zasažení cíle, musí hráč při útoku mířit – 

předjímat pohyb objektu. Juking tuto proceduru znesnadňuje naznačováním pohybu do 

                                                 
54 Hráčovy postavy, typu jeho armády, používané zbraně, kouzla, schopnosti atd.  
55 Hook v LoL vyjadřuje crowd control, který vystřelí na velkou dálku projektil, který po zásahu zneschopní a 

přitáhne zasažený cíl blíž. Flash je schopnost teleportovat se na menší vzdálenost, za jejíž pomoci je možné 

před hookem bezpečně uhnout.  



 

100 

 

různých stran i zcela mimo logiku taktického pohybu, tzn. směrem od napadení pryč. Juking 

představuje dominantní counter-play metodu, protože minutí klíčových útočných prostředků 

může zcela eliminovat zoning. Obecně totiž platí pravidlo, že zoning nelze udržovat věčně 

a po použití síly hrozba na krátkou dobu klesá. Juking principiálně rozšiřuje manévrovací 

prostor. Chaoticky se pohybující cíl je mnohonásobně těžší strefit nebo polapit v nebezpečné 

zóně. Counter-play styl navíc vyniká ve čtení myšlenkových operací soupeře, takže dokáže 

přesně predikovat zvyklosti v míření, ale i uhýbání. Proto se v praxi objevují herní formy 

rozpouštějící veškeré mindgames záměrným narušením zonovacího prostoru, útokem a 

bleskovým stažením. Z výsledné reakce lze v mnohém určit, jestli se jednalo o bluffování. 

Pokud opravdu dojde ke konfrontaci, counter-play styl se může ukázat i jako silnejší, protože 

lákání do situací, kde si soupeř myslí, že je ve výhodě, patří k zvyklostem stylu. Tento postup 

se dobře doplňuje s ambicí vyčerpat soupeřovy zdroje a postavit se jako neochvějná skála 

vůči jeho psychologickým útokům.  

XSnapy: Nebo on začne trikovat – utíkat doprava a doleva a ty použiješ ten hook až potom, co zjistíš ten vzorec, 

podle kterýho uhýbá. Další věc je, že každej hráč má vzorec, podle kterýho se hejbe, protože tyhle triky a 

uhýbání máš hluboko v hlavě a bereš to jako samozřejmost. Když proti tobě jde Thresh, tak ty trikuješ a ani 

nad tim nepřemýšlíš. (…) Proto je krásný – to je taková perlička, vidět u těch nejlepších supportů na světě, jak 

strašně rychle dokážou přečíst tvůj způsob myšlení, tvůj způsob uhýbání, jaký máš cooldowny, kolik máš 

healthů, jak se ti daří na lince. To všechno ovlivňuje tvoje pohyby a dokážou předvídat tvoje další pohyby, což 

znamená, že dokážou trefit hook od Treshe a od Blitzkranka. Třeba MadLife je nejdokonalejší hooker. Ten 

člověk si počítá úplně přesně cooldowny na všechno, co máš – dashe, tumble u Vayny, úskoky u Ezreala, a po 

pár nestrefených hoocích je schopen úplně přečíst tvoje pohyby, tvůj způsob uhýbání a systém, podle kterýho 

ty přemýšlíš. Vždycky ti to hodí tam, kam ty letíš. Ty ani nevíš jak. On je v tvé hlavě doslova. 

 

3.1.10.1.4 Harassment 
Informace, zdroje a prostor v kombinaci s představením 

předchozích kategorií stylu připravilo půdu pro navržení 

dvou teoretických forem vedení mindgames. 

Harassment styl (tabulka 13) symbolizuje nepříjemnou 

agresivní hru manipulující mysl protihráče omezováním 

jeho možností jednat. Zaškrcení ekonomiky, 

zablokování vize a redukování prostoru vytlačuje 

oponenta z komfortní zóny. Tímto ale techniky 

obtěžování soupeře nekončí. Priorita harassment stylu 

stojí ve využívání lstivosti ještě předtím, než se začne 

oficiálně hrát. To souvisí s tím, proč je harassment 

chápán někdy jako neférový nebo nesportovní, protože 

meta-pozice vůči hernímu procesu může vést ke snaze si 

pomáhat všemi dostupnými, i mimoherními, prostředky. 

Když ponecháme stranou evidentní podvádění, řada interakcí je často brána jako součást 

soutěžení, proto není možné nad harassment stylem udělat jednoduchý morální závěr. 

Například při sledování korejské ligy v LoL jsem si povšimnul zajímavé show před zápasem 

spočívající v soutěžení, který z týmu se víc povýší a sofistikovaně (bez vulgarit) urazí či 

vyprovokuje svého soupeře. 

Snaha generovat výhody, být iniciativní a nebát se risku zapadá do formy hry agresivních 

stylů. Nerespektování soupeře a vysmívání se mu šílenými tahy zahrnuje ideální nástroje 

k narušení jeho rovnováhy a koncentrace. Čím vyšší momentum, risk a odměna, tím snadněji 

se začne hráč vymykat jakémukoli zařazení, protože absolutně porušuje zákony metagame. 

Harassment styl však nehraje dle kánonu, ale dle jedinečností a specifických postupů, často 

HARASSMENT 

Agresivní styl 

(proaktivní, all-in a pressure/rushing) 

Taktický styl 

Harassing 

(logistický styl) 

Experimenting 

(poznávací styl) 

Asociální styl  

(mimoherní mindgames) 

Zdroje: přivlastnit a vyčerpat 

Informace: zamezit přístupu 

Prostor: omezit 

Tabulka 13. Harassment 
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vyvinutých přesně na daného soupeře. O tomto se zmiňuje Horroren, který nazývá danou 

formu „hraní hráče“.  

Horroren: Na té naší domácí scéně se všichni hráči znají a je tady spousta hráčů, kteří hrají hráče a ne rasu, 

což znamená, že když jdou do toho zápasu a je to třeba Zerg a jde hrát proti Protossovi, tak on nende hrát proti 

Protossovi, ale jde hrát proti tomu člověku, protože ho zná. Takže když by hrál ladder nebo s někym úplně 

cizím, tak by ta hra vypadala úplně jinak. Můžu dát příklad, že bude hrát Headhunter proti Devilovi a 

Headhunter ví, že Devila nemá cenu cannon rushovat, protože on nikdy nende první Hatchku a ví, že tu Hatchku 

nemá jít, protože Headhunter je dobrej v cannon rushování a zároveň se připraví na nějakej two base all-in, 

kterej už má Headhunter nějak speciálně vyvinutej jinak než ostatní, protože vychází Immortal all-in 7:45 a 

ostatní to maj pozdějc a tak bla, bla. 

O tom, že harassment převrací tvrzení, že agresivní hra je vždy riskantní, ale že se jen jeví 

jako iracionální a nesmyslná, přesvědčuje Headhunter, který zdůrazňuje, že herní styl tak 

působí zvenčí.  

Headhunter: Podívej se, k tomu mám pěkné přirovnání. Představ si, že hraješ poker a ty si řekneš, že hráč 

bude blafovat pouze tehdy, když nemůže hrát čistou hru, to znamená, že ty když dostaneš do ruky třeba dvojku 

a sedmičku, tak si řekneš: „Jsem přitlačenej do kouta, mně nezbývá nic jiného než blafovat.“ Jestli ale znáš 

poker, tak víš, že to tak neni, že někdy se vyplatí blafovat, i když máš dvě esa, anebo naopak. Fakt to neni 

jenom o tom. Logickym uvažovánim ten, kdo ti to takhle podal, bude tvrdit, že standardní hra je vždycky 

nejlepší. V standardní hře je nejlepší hrát to, co je obecně uznávané. To jo, to má svoji logiku. Když ale 

nahlédneš tomu soupeři do hlavy, když se třeba podíváš na jeho replaye, na jeho záznamy, podíváš se na jeho 

statistiky, tak taková ta originalita nemusí být notně risk, ale individuální příprava. 

Neortodoxní metody hry se obecně označují jako chesse. Nestandardní tahy vhodně zapadají 

do repertoáru harassmentu, jelikož se složitě předvídají. Jejich spojitost s taktickým stylem 

a experimentálním poznáváním zde vstupuje do popředí. Vyvinout něco mimo metagame 

vyžaduje osobní vyzkoušení, jestli inovace pro hráče funguje v praxi. Silnější taktické cítění 

je pak vyžadováno pro identifikování podmínek, kdy blafovat. 

Harassment styl intencionálně staví na proaktivním vedení mindgames a herním tlaku. 

Přesné porozumění taktickému kontextu, proti komu a za jakých okolností se hraje, 

usnadňuje nalezení slabin soupeře. Hlavní tendence pak vychází z toho jej permanentně 

provokovat, aby se mentálně zlomil do tiltu a začal opakovat školácké chyby a své zlozvyky. 

Herní zvyklosti jsou totiž často neuvědomované a umožňují přečtení jejich vzorců. To je 

koneckonců finálním vítězstvím stylu, pokud se soupeřova hra rozloží z paniky, že každý 

jeho krok je přečten skoro okamžitě po jeho provedení. Jedná se ale „jen“ o výborné 

obestavění jeho metakognice a kognice.  

PRK: Každej člověk má nějaký herní zvyky a každej člověk má silný stránky a slabý stránky, který se daj 

okoukat postupem času. Právě některý lidi můžou bejt dobrý všeobecně, ale pak podlehnou tlaku, protože ho 

neovládaj, ale jinak jsou dokonalý ve všem, ale zrovna ten tlak jim nejde zvládat. On to může zrovna bejt ten 

můj plán, kterej já si začínám vytvářet.(…) Třeba já pochopim, že on neumí blokovat takovýhle věci a že on 

je nevidí dobře, že třeba nevidí cross upy ve Street Fighteru, kde je levá a pravá, tak já toho budu pak 

zneužívat. Nebo jestli se třeba bojí throwů, tak já budu hodně chytat. To jako člověk odkouká, takový 

jednoduchý zvyky. Potom si vytvoří ten herní plán, jak se dostávat kolem jeho věcí. 

Na závěr je třeba, čistě z důvodu přehlednosti, opět zdůraznit, že metagamingové styly 

činnostně připomínají ostatní. Harassment sice bude hrát spíše agresivně, takticky, bude 

experimentovat a napadat ekonomické zdroje, vizi a redukovat prostor, ale to vše může být 

jen předstírání a součást chytré mindgame. Counter-play a harassment je třeba chápat jako 

dva styly reprezentující určité protipóly, jejichž obou stránek však kvalitní hráči dle svého 

stylu využívají a z nichž se proces mindgames skládá.   
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3.1.10.1.5 Counter-play 
Counter-play (tabulka 14), nejsnáze přeložitelná jako 

přehrání nebo protihra, neznamená jen opak 

harassment stylu. V několika aspektech sice 

poskytuje alternativu vypořádat se s manipulativními 

mindgames, principem ale představuje jinou metodu 

čtení stylu. Nesilnější stránku counter-play zahrnuje 

soustředění se na chování soupeře bez jeho 

direktivního ovlivňování. Harassment řeší problém 

variability rozhodování druhého tím, že mu podsouvá 

předpřipravený intencionální model. Counter-play 

styl se zaměřuje na detailní pozorování a modelování 

jeho psychických procesů. Tomuto postupu logicky 

odpovídá pasivnější postup založeny na budování 

vize, získávání informací a rozšiřování možností 

reagovat či dokonce předcházet celé řadě nepříjemností. Maskováním vlastních herních 

priorit, motivů a přesvědčení je pak možné vylákat soupeře k tomu, aby o svém budoucím 

jednání něco prozradil. K tomu většinou slouží zkoumání reakcí na nabídnutí výhody ve hře, 

které může být následně potrestáno. Čím vícekrát se bude soupeř snažit neúspěšně vykolejit 

hráče counter-play stylu, tím více bude propadat přesvědčení, že jeho úskoky nemohou uspět 

a vlastně byly odhaleny už při svém vzniku.  

Counter-play definuje iniciativa o vytrestání soupeře na jeho riskantních (chesse) taktikách. 

Z toho důvodu je třeba zvládnout standardní hru a umět se přizpůsobovat nenadálým 

situacím. Studium před zápasem a psychologická příprava na tlak hraje později roli 

v úvodních částech soutěže, protože součástí counter-play je příprava na všechny možné 

formy útoku před zápasem i během něj. Tento faktor se projevuje snahou nenechat z reakce 

na mindgames znát své přesvědčení o soupeři a ignorovat provokace. Neutralita přístupu je 

v tomto směru chápána jako více v duchu sportovního chování, tudíž i jako sociální styl.  

SexAxZ: To je zase situace od situace, ale většinou zase vycházíme z toho standardu, jak se to chodí, ale 

prakticky vždycky víme, co půjde ten soupeř během, já nevim, patnácti vteřin po startu kola. Pak asi do dvaceti 

vteřin víme, co ten soupeř jde. Pak se podle toho stahujem. 

Hra counter-play stylu vytváří velice nejednoznačné podmínky mindgames. Hráč nebo tým 

může mít soupeře přečteného během sekund, ale i tak bude maskovat, že se tak stalo. 

Důležité informace o protistraně přináší hlavně aktuální chování, minulé zkušenosti a 

současný stav metagame, podle nějž je možné určovat, jaké budou další tahy. Defenzivní a 

strategický styl v kombinaci s bezpečnou logistikou velmi vyhovuje neutrálnímu stylu hry, 

protože dobrý obecný plán a zajištěná hra dávají čas spekulovat i o zcela neznámých 

soupeřích.  

PRK: Takže, jak se tomu druhýmu dostat do hlavy? Asi základní způsob je pozorovat tu jeho hru. Pozorovat, 

jak on se hejbe. Pokud zjistíš, že on neni dostatečně agresivní a že máš dost prostoru, abys útočil, tak útočíš. 

Demon: To jsou většinou hráči, který hrajou v LCS nebo v těhle největších ligách. To je hlavně vidět v Koreji 

na OGN, kde hlavně ty jungleři sledujou a jsou schopný odhadnout toho junglera, kde se objeví během... nevim, 

pěti vteřin. Jsou schopný ho mapovat úplně přesně, kde se momentálně pohybuje. 

Reaktivní hra vyhýbající se kontinuálnímu momentu a vysokému risku umožňuje silné 

trestání chyb bez vlastního odkrytí. Counter-play stylu dobře asistují prediktivní herní 

COUNTER-PLAY 

Defenzivní styl 

(reaktivní, disengage, turtling/camping) 

Strategický styl 

Farming 

(logistický styl) 

Theorycrafting 

(poznávací styl) 

Sociální styl 

(vyhýbat se mimoherním mindgames) 

Zdroje: zamezit ztrátě a udržet 

Informace: získat přístup 

Prostor: rozšířit 

Tabulka 14. Counter-play 
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mechaniky, jak jsem si pojmenoval mechanizmy, které umožňují čerpat velkou výhodu, 

pokud se spustí určitá podmínka v budoucnu. Vyhraná mindgame tudíž může mít fatální 

důsledek pro iniciující stranu a tím se i zamezuje snaze soupeře se o další blafování pokoušet.  

PRK: Ale musí to očekávat. Reálně 20 framů56 není jenom něco, na co já zareaguju hnedka instantně. Pokaď 

to neočekávám, tak se to nestane. Pořád musím mít nějakou predikci a očekávat něco, ale ten rozdíl je, že ten, 

kdo to predikuje, pak už neřeší, že se to stalo. Že on třeba najde tu situaci, že ví, že se to stane, a proto to 

tlačítko zmáčkne. A ten druhej si právě počká, až to uvidí. 

Counter-play styl dále indikuje souvislost s poznávacím stylem, podkategorií theorycrafting. 

Otevřenost eliminovat jakoukoli lest s sebou totiž nese nutnost znát odpověď skoro na každý 

útok nebo ji deduktivně odvodit během hry bez předchozího experimentování, do čehož 

dozajista vstupuje nutnost akcelerovaného učení. Profesionální hráči takto často deklarují 

metagame tím, že předvedou v oficiální soutěži přesvědčivou protistrategii vůči něčemu 

zaběhnutému.  

Intencionální model counter-play ve své podstatě reprezentuje snahu anulovat harassment a 

být vždy o krok napřed vůči soupeři, který není schopen předvídat běh hry, protože hráče 

nedokáže odhadnout. Předvídání situaci vede k prevenci nabourání týmové morálky a 

možnosti hrát specifickým stylem, který vždy efektivně kontruje soupeře.   

 

3.1.10.2 Diskuse 

Podobně jako latinský význam slova meta jako něčeho za něčím, metagamingové styly stojí 

za používáním dalších stylů. Typologické teorie hráčů videoher se zaměřují spíše na chování 

hráče, jež je navíc chápáno jako stabilní. V návaznosti by tedy herní formy harassment a 

counter-play byly chápány dle typu odpovídajícího jejich současné akci, nikoli 

intencionalitě. Metagamingové styly jsou však styly v úzkém významovém pojetí, slouží 

jako řídící jádro pro vydávání se za ostatní (soutěžní) styly, maskují agresi za defenzivu, 

taktiku za strategii, flexibilitu intencionality za těžkopádnost a nepřizpůsobivost. David 

Sirlin (2005) na základě své zkušenosti na poli profesionálního hraní a studia kazuistik 

šachových mistrů poskytuje cenný zdroj srovnání, který i ovlivnil návrh subkategorií 

metagamingových stylů. Sirlin uvažuje o pěti stylech, jejichž průřezovým tématem je 

psychologický profil intencionality určitého hráče. Agresivní formy hráčů typu Attacker a 

Obsessed poukazují k aspektu nasazení frustrujícího tlaku, manipulování soupeřovy obrany 

do otevření, zneužívaní negativních zvyků, provádění kalkulovaně riskantních tahů a 

zastrašování. Všechny tyto prvky sjednocuje harassment, který někdy také balancuje na 

hraně nesportovního chování, pokud využije metodiku Snake stylu (verbální agrese, lhaní, 

mimoherní výhody). Styly Turtle a One true style vyjadřují spíše counter-play formu kvůli 

dominující snaze o přizpůsobení, přečtení soupeře, zajištění rizik vlastní prohry a schopnosti 

adaptivně přecházet mezi styly. Poselstvím Sirlina pro výklad výsledků této studie je jeho 

zdůraznění dominance psychologické roviny ve vrcholové hře, která více než o hledání 

jediného správného tahu je o subjektivní psychologické situaci mezi hráči. Ostatní 

dovednosti, jako znalosti nebo motorická rychlost, jsou sice důležité, ale k cestě na úplnou 

špici žebříčku nestačí. To potvrzují i závěry informantů v tomto výzkumu, kteří se 

domnívají, že špičkoví hráči většinou využívají řady herních stylů a obou metagamingových 

stylů.  

                                                 
56 20 framů (snímků) vyjadřuje u bojovek přibližně jednu třetinu sekundy na reagování. PRK zde zdůrazňuje 

roli predikce, protože bez očekávání by nebylo možné tak rychle reagovat.  
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Tabulka 15. Srovnání metagamingových stylů s kognitivními styly 

Kognitivní styl Harassment styl Counter-play styl 

Závislost vs. nezávislost na poli Závislost Nezávislost 

Reflexivita vs. impulzivita Impulzivita Reflexivita 

Konvergence vs. divergence Konvergence Divergence 

Adaptace vs. inovace Inovace Adaptace 

Holismus vs. serialismus Serialismus Holismus 

Potřeba uzavření  Vysoká Nízká 

 

Metagamingové styly se dále nabízí interpretovat z hlediska kognitivních stylů, jelikož 

v mnohém reprezentují komplexní souhrn vědomě osvojených metakognitivních schopností 

(tabulka 15). Koncepce závislosti a nezávislosti na poli (Witkin, Moore, Goodenough, & 

Cox, 1977), reflexivity nebo impulzivity (Kagan, Rosman, Day, Albert, & Philips, 1964), 

potřeby uzavření (Mills & Snyder, 1962), konvergentního a divergentního myšlení 

(Guilford, 1967), adaptace vs. inovace (Kirton, 1976) nebo holistického vs. sériového 

přístupu (Pask, 1972) mohou sloužit jako nástroje srovnání. Harassment styl převážně 

vychází z opory vjemového pole (taktiky) a sociální zdatnosti extravertního zaměření. To 

dále umožňuje okamžitou kontextuální reakci (impulzivita) vedoucí k vytvoření sledu 

navazujících situací (serialismus), které zakončuje manipulace oponenta do jediného řešení, 

které je už hráčem harassment stylu předem vybráno (konvergence). Ke zmatení soupeře je 

třeba využívat nestandardní hru (inovace). Motiv najít na soupeře správný recept a za 

asistence útočné hry dosáhnout rychlého vítězství by představovalo vysokou potřebu 

uzavření. Counter-play styl vychází spíše z vlastního cítění hry a dedukce o soupeři 

(nezávislost na poli). Strategický náhled hry jako celku (holismus) doprovázený trpělivostí 

a klidem při zajišťování obrany (nízká p. uzavření) umožňuje uvažovat o důsledcích každého 

tahu (reflexivita). Výsledkem je reaktivní hra standardního typu, která zamezuje mindgames 

soupeře a kontruje jeho chyby (adaptace). K tomu je zároveň třeba divergujícího předjímání 

repertoáru tahů oponenta. V porovnání se rýsuje i souvislost temperamentové komponenty 

extraverze a introverze s uváděnými styly, což působí logicky v kontextu výzkumů 

souvislosti agresivní hry s extraverzí a defenzivní hry s introverzí, jak se třeba ukázalo u 

pokeru (Brown & Mitchell, 2009).  

Odhadovaná rétorika hráčů (Sutton-Smith, 2001) metagamingového stylu by zahrnovala 

odpověď na otázku náhody (rétorika osudu) a řádu hry. Určitá část náhodnosti a nejasnosti 

plyne záměrně z fungování softwaru hry (zdroje, informace, prostor), ale nejčastějším 

elementem chaosu jsou lidští hráči. Jedna z výše uváděných herních forem si klade ambici 

studovat soupeře tak zdatně, že o jeho na první pohled nepředvídatelném chování postupem 

času vznikne intencionální model, který přibližně určí, co bude protihráč chtít dělat a co 

nikoli. Druhý přístup kontroluje chaos tím, že náhodu nepřijímá jako základ hry a iniciativně 

se snaží všem hráčům vnutit svou vlastní představu, až si najednou soupeř začne myslet, že 

takto se hra opravdu má. Přesto oba přístupy inklinují k rétorice osudu, protože přiznáním, 

že hráči se někdy chovají iracionálně a emocionálně, jako psychologické bytosti se svými 

přáními a přesvědčeními, v základu předjímá vyšší míru náhodnosti hry, která by se třeba 

tradici matematické herní teorie složitě připouštěla.  
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3.1.11 Diskuse kategorizace 
Sumarizace modelu deseti kategorií stylu nemůže začít ničím jiným než vypořádáním se 

s otázkou konzistence a smysluplnosti předkládaného členění. První, zároveň relativně 

očividný, závěr by byl, že některé části kategorizace k sobě mají blíže, jiné fungují spíše 

jako protiklady, další by se mohly za cenu menších úprav stát součástí jiných. Dále lze 

konstatovat, že většina herních stylů více odpovídá soutěžnímu prostředí hry více hráčů, 

zatímco domovský žánr jiných by zahrnoval spíše solitérní hru. Při detailnější analýze by 

také vyplynul odlišný definiční důraz jednotlivých herních forem – důraz na podobu akce, 

motivaci, prožitek nebo kognici. Tyto aspekty se pokusím prostřednictvím této kapitoly 

stručně vysvětlit.  

Z celkového pohledu nabral model herního stylu podobu „fuzzy“ kategorizace, neexaktní 

klasifikace, která v řadě aspektů replikuje heuristické postupy utváření teorie mysli u hráčů. 

Překryv mnoha částí kategorizace vysvětluje volba metody a povahy zkoumaných dat. 

Typologické texty většinou popisovaly souhrny charakteristik stylu, které byly přisuzovány 

hypotetickým hráčům. Relativně velký obnos dat dal vzniknout podrobnější klasifikaci 

v strukturálním slova smyslu (tabulka 16), než jakou může poskytnout dosavadní teorie, 

která, až na výjimky (Bateman & Boon, 2006; Yee, 2007), neusiluje o bohatší vnitřní třídění 

kategorií. Porovnávání s odbornými typologiemi hráčů však není úplně relevantní ani 

spravedlivé, protože výzkumné otázky autorů teorií se většinou specializovaly více na to, 

kdo a proč hraje, nikoli jak hraje. Výsledky tohoto výzkumu tak mohou nabízet jeden z 

prvních pokusu zaměřit se výlučně na téma herního stylu.  

 

Tabulka 16. Kategorizace herních stylů 

Kategorie stylu Subkategorie (dimenze, styly) 

Asociální styl Intencionalita: Rozporovat či podlamovat normy hráčské kultury 

 

 1. Povaha reflexe 

2. Neadekvátní nasazení 

3. Nepovolený postup 

4. Nerespektování cílů 

5. Disharmonická komunikace 

Griefer-Noob-Newbie  

Raging-slacking, 

Exploiting-cheating-hacking 

Jackass, role play 

Silent-spamming, flaming/trolling, self-

proclaiming, blaming, whining  

Sociální styl Intencionalita: Vytvářet vztahy, hrát týmovou roli, respektovat hráčské normy 

 

 1. Týmová role 

2. Velikost skupiny 

3. Komunikace 

Vysoký, střední a nízký status 

Individuální, párový, týmový a regionální styl 

Opak disharmonických stylů 

  

Agresivní vs. 

defenzivní styl 

Intencionalita: Vyhrát rychle a riskantně/vyhnout se prohře a minimalizovat risk 

 1. Risk 

2. Odměna  

3. Momentum 

Agresivní styly: Suicidal, all-in, 

pressure/rushing 

Defenzivní styly: Afraid-to-die, disengage, 

turtle/camping 

Smíšené styly: Proaktivní, reaktivní 

Taktický vs. 

strategický styl 

Intencionalita: Rozhodovat se předem nebo během procesu 

 1. Plánování za běhu vs. předem 

2. Proměnlivost vs. metodičnost 

3. Indukce/kontext vs. 

dedukce/abstrakce 

4. Mechanika vs. znalosti 

Taktický styl 

Strategický styl 
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Kategorie stylu Subkategorie (dimenze, styly) 

5. Mikro vs. makromanagement 

Výkonový styl Intencionalita: Vyhrát, dosáhnout vysoké úrovně kompetence 

 

 1. Dovednost 

2. Zkušenost 

3. Herní nasazení 

Vysoká kompetence: Progamer, 

Hardcore/Veteran 

Střední kompetence: Moderate/Midcore 

Nízká kompetence: Casual/Newbie 

Logistický styl Intencionalita: Efektivně kumulovat herní hodnoty a poměřovat se s ostatními 

 

 1. Kumulování a ochrana zdrojů 

2. Kontrola cizích zdrojů 
Farming 

Harassing 

Poznávací styl Intencionalita: Poznávat a prozkoumávat herní systém nebo svět 

 

 1. Indukce, zkusmé poznávání 

2. Dedukce, teoretizování  
Experimenting 

Theorycrafting 

Expresivní styl Intencionalita: Vyjádřit sám sebe nebo fikci 

 

 1. Kreativní sebevyjádření 

2. Hraní dle role, předlohy 
Projektivní styl 

Estetický styl 

Konzumní styl Intencionalita: Hrát za účelem stimulace 

 -  

Metagamingový 

styl 

Intencionalita: Přečíst nebo manipulovat tahy soupeře a sám se stát nečitelným 

 1. Zdroje  

2. Informace (vize) 

3. Prostor 

Harassment 

Counter-play 

 

Pokud se přesto pokusím o porovnání, diskuse jednotlivých stylů již naznačila spojitost 

kategorizace s dalšími typologiemi. Pro ověření vysvětlující hodnoty se zdá být vhodnější 

srovnat, jestli nějaký styl neopomíjí. V návaznosti je třeba výsledek výzkumu uvést do širší 

teoretické souvislosti. Pro tyto účely jsem se rozhodl využít typologií hráčů uvedených 

v teoretické části a Sutton-Smithových rétorik hraní (2001), které bych nyní ještě doplnil o 

vlivnou teorii herního prožitku (estetiky) pocházející z game designu (Hunicke, LeBlanc, & 

Zubek, 2004). Různé druhy pozitivního herního prožitku nebo lidově „zábavy“ totiž 

poskytují výzvu srovnat kategorizaci stylů z hlediska dominantní intencionality. Výsledek 

ukazuje tabulka 17. Shrnutí ukazuje, že existující typy není většinou problém zařadit do 

odpovídající kategorie stylu nebo do několika z nich. Co se týče estetických stránek, pro 

agresivní, defenzivní, taktické, strategické a metagamingové styly nenacházím odpovídající 

prožitek. Jednoduché rozšíření by tedy spočívalo v navržení prožitku z herní akce nebo 

reakce, plánování a rozhodování nebo z psychologického přelstění soupeře. Na druhou 

stranu u expresivního stylu se ukazuje shluk hned několika estetik, což může implikovat 

nedostatečné popsání subkategorií.  

 

Tabulka 17. Srovnání herních stylů s rétorikami a estetikami hraní, typologiemi hráčů 

Kategorie stylu Rétorika hraní 

(Sutton-Smith, 

2001) 

Estetika 

(Hunicke, LeBlanc, & Zubek, 

2004) 

Typologie57 

 

Asociální styl Frivolnost Podvolení se: hraní jako 

samoúčelná aktivita 

Killer, Joker, Griefer, 

Politician, Snake 

                                                 
57 (Bartle, 2003; Bartle, 1996; Bateman & Boon, 2006; Jackson, Gauntlett, & Steemers, 2008; Sirlin, 2005; 

Nacke, Bateman, & Mandryk, 2011) 
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Kategorie stylu Rétorika hraní 

(Sutton-Smith, 

2001) 

Estetika 

(Hunicke, LeBlanc, & Zubek, 

2004) 

Typologie57 

 

Sociální styl Identita Společenství: hraní jako 

vytváření sociální sítě 

Socialiser, Participant, 

Performer, Social-

climber, Networker, 

Friend  

Agresivní vs. 

defenzivní styl 

Osud nebo moc - Killer, Director, 

Attacker, Defender, 

Daredevil 

Taktický vs. 

strategický styl 

Osud nebo moc - Manager, Mastermind, 

Planner, Opportunist, 

Obsessed 

Výkonový styl Moc Výzva: hraní jako překonávání 

překážek (soupeř) 

Achiever, Competitor, 

Conqueror, Manager 

Logistický styl Moc Výzva: hraní jako překonávání 

překážek (hra, umělá inteligence) 

Killer, Achiever, 

Conqueror, Manager, 

Collector, Collector-

consumer 

Poznávací styl Pokrok Objevování: hraní jako 

poznávání neprozkoumaného 

Explorer, Wanderer, 

Seeker, Explorer-

investigator, Power 

user, Scientist, Hacker 

Expresivní styl Představivost Fantazie: hraní jako činnost 

„jako“ 

Příběh: hraní jako drama 

Exprese: hraní jako 

sebevyjádření 

Wanderer, Storyteller, 

Performer, Craftsman, 

Self-stamper, Life 

system builder, Nurturer 

Konzumní styl Self Senzace: hraní jako smyslový 

prožitek 

Wanderer, Killer, 

Survivor, Fighter 

Metagamingový 

styl 

Kontrola náhody 

(osud) 

- One True Style 

 

Kromě vztahu kategorií stylu k dalším teoriím je třeba i důsledněji popsat vztah jednotlivých 

stylů mezi sebou. Tato procedura se neobejde bez definování několika druhů vztažnosti: 

 Komplementární styly: Jedná se o vzájemně se doplňující styly opačných 

charakteristik, u nichž lze empiricky vysledovat, že se v praxi smysluplně propojují. 

 Protikladné styly: Styly opačných kvalit, které se zároveň stávají složitě slučitelnými 

z důvodu rozporné intencionality. 

 Sekundární styly: Popisují herní formy, které se na činnostní úrovni stávají 

podpůrným nástrojem pro primární styl a jeho převažující intencionální model.  

V komplementárním vztahu se nachází styly agresivní a defenzivní, taktické a strategické. 

Obě zmiňované kategorie stylů zahrnují odlišné intencionální mody, ale mimo teorii a u 

zkušenějších hráčů se běžně střídají. Tento závěr neznamená, že oba styly hráči stejně 

vyhovují a že je v nich podobně zdatný, nýbrž to, že hráč aktuálně přebírá určitou formu. 

Čím více je využíváno stylu, tím složitější se může stát reorientace na styl opačný. Například 

silně útočná hra zvyšuje momentum bez ohledu na hráčovo chápání risku/odměny, 

strategické plánování budoucích tahů znesnadňuje přechod do taktického oportunismu. 

Komplementární styly spojuje určité téma, jež by mohlo stát i v názvu stylu, protože se však 

jedná v praxi o silně zažité termíny, ponechávám jejich název v duální podobě.  

Protikladné styly často definuje ideologický rozpor odlišných přístupů ke hře. Zde styl 

funguje spíše jako stabilnější organizace hráčova jednání, která se složitěji mění ad hoc. Jako 
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příklad bych uvedl protipóly sociální a asociální. Přestože je možné hrát na hraně pravidel 

nebo v některých aspektech přijatelně a v dalších nesportovně, rozhodnutí o povaze hráčova 

stylu zde vytváří ostatní. Intersubjektivní vztažnost stylu v dimenzích sociální vs. asociální 

ukazuje, že styl může mít v některých oblastech trvalou strukturu – je to způsob prezentace 

navenek, o němž hráč nemusí ani vědět (srov. Sells, 2007). Předpokládaný intencionální 

model druhého může být relativně odolný proti změně navzdory tomu, že činnostní složka 

stylu se ve hře často mění a je předstírána. Sociální a asociální styly tedy vrhají světlo na 

rozporuplnou povahu stylu v otázce důležitosti konativní složky nebo intencionality před 

aktem. Odpověď této studie by totiž lidově mohla znít: „Sleduji sice, jak se chováš, ale tvůj 

styl poznám podle toho, o čem jsi přesvědčený, že budeš chtít dělat.“ Mezi protikladné styly 

dále patří dvojice expresivních (aktivní, nákladnější zábava) a konzumních (pasivní, „tupá 

zábava“), logistických (trpělivost, nepřímá soutěž) a výkonových stylů (dovednost, přímá 

soutěž). Posledně zmiňovaný pár je navíc zajímavý tím, že se v určitých žánrech videoher 

jejich vztah mění na primární a sekundární. V silně kontrastním vztahu se také nachází 

asociální styl (frivolnost) vůči všem stylům přisuzujícím hře funkci nebo motiv (viz níže).  

Sekundární a primární styly tematizují dynamickou interakci mezi různými kategoriemi. 

Metagamingový styl z této perspektivy ukazuje hru s metareprezentacemi intencionálního 

modelu na základě zapojování různých stylů dohromady. Existují ale i jednodušší vztahy, 

jako třeba spojitost mezi agresí a taktikou, obranou a strategií, výkonovým a sociálním 

stylem. Některé z kategorií stylu spolu mohou funkčně spolupracovat za podmínky, že jeden 

styl je intencionálně prioritní. Předchozí text se místy o těchto vztazích již zmiňoval, např. 

vytváření individuálně příjemného rozruchu (konzumní styl, primární) neférovým 

napadáním ostatních hráčů (asociální styl, sekundární). Interakce jednotlivých stylů 

v kategorizaci za pomoci relace primární – sekundární představuje teoretické naznačení 

souvislostí řady herních forem, kde však stále převažuje centrální motiv stojící za podobou 

akce. Pro konkrétnější popis by však bylo třeba dalšího výzkumu.  

Vylíčení různých podob vztahů mezi styly vysvětluje jejich počet a stavbu. Jelikož současné 

klasifikace považuji spíše za zjednodušující a málo zaměřené na propojení hráčských 

označení stylu s odborným diskursem, rozhodl jsem se model zanechat v jeho bohatší 

podobě. Mým předpokladem je, že kategorizaci tohoto druhu může být vytýkána 

nesourodost logiky třídění. Pro zajištění tohoto kritéria byl použit teoretický rámec 

intencionálního modelu, přesto nelze popřít, že některé styly kladou akcent spíše na 

činnostní komponentu, jiné třeba na mentální procesy. K vyjasnění těchto kvalit použiji 

následující členění na akční, kognitivní, prožitkové a motivační styly. 

Akční styly obsahují agresivní vs. defenzivní a sociální vs. asociální styly. Činnostní 

komponenta stylu je zde akcentována popisem herní iniciativy nebo jejího způsobu 

vztahování se k hráčské komunitě. V souhrnu styl akce určuje hráčovu herní formu 

v oblastech risku, odměny, momenta, komunikace, týmové role, míry nasazení pro hru, 

přístupu k herním cílům a povoleným postupům.   

Kognitivní styly zahrnují taktický vs. strategický, poznávací a metagamingový styl. Hlavní 

orientace těchto herních stylů směřuje k způsobům mentálního zpracovávání informací, 

které ovlivňují plánování, rozhodování, usuzování, predikování, učení, vnímání podnětů, 

získávání informací atd. Kognitivní styly se projevují spíše na intrapsychické rovině a někdy 

je složité je vysledovat z aktivity.  

Prožitkové styly sestávají z expresivního a konzumního stylu. Obě herní formy se zaměřují 

na způsoby dosahování pozitivního emočního stavu: za pomoci hry nebo hráče, tvůrčí 
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aktivity nebo relaxující pasivity, prostřednictvím vlastní projekce, předlohy nebo zahlcení 

smyslů. 

Motivační styly obsahují výkonový, logistický, sociální, asociální, expresivní, konzumní a 

poznávací styl. Udávané styly definují různé podoby motivace, které stojí za různými 

podobami jednání. Motivace k hraní odpovídajícím stylem plyne z: dosahování kompetence, 

soutěže, výzvy, vlastnění, vztahů, poškozování a provokování druhého, kreativity, 

sebevyjádření, ztvárnění předlohy, imerze do hry, efektu smyslové stimulace, poznávání, 

prozkoumávání a objevování.  

Na závěr považuji ještě jako potřebné zhodnotit, nakolik kategorizace reaguje na kritiku a 

slabé stránky současných klasifikací hráčských typů a herních stylů. Crawford (2012) se 

vyjadřuje v tom smyslu, že problém tkví hlavně v absenci vývojového hlediska stylu, 

nedůsledném zacházení s pojmem typ a styl (časté slučování obou), rigidním chápání 

kategorií a také v zaměření se na sebehodnocení hráčů.  Převážnou většinu těchto bodů 

kategorizace překonává. Model herního stylu vychází z typologií, ale místa, kde dochází 

k překryvu se stylem, jsou diskutována. Specifické zaměření na téma stylu umožňuje 

vytvoření flexibilnějšího modelu, u něhož bude v další kapitole práce předvedena i dynamika 

přechodů mezi styly. Problém zkreslení sebehodnocením, se všemi svými úskalími, zajišťuje 

zaměření se na intersubjektivní vnímání stylu. Mezi další nezmiňovaná pozitiva kategorizace 

bych zařadil užitečnost teoretického rámce intencionálního modelu, který umožňuje 

integrovat do jednoho modelu různé herní formy. Tím je zároveň řešen problém klasifikace 

stylu pouze na základě činnostní složky, což se může stát často zavádějící.  

Výsledné členění na deset kategorií s sebou přináší i několik nesnází a limitací. Model sice 

vysvětluje některé krátkodobé změny stylu, ale k poznání dlouhodobého vývoje je 

nedostačující. V porovnání s dalšími kategorizacemi také neusiluje ani nefunguje 

prediktivně v tom směru, že by popisoval vliv jednoho stylu na druhý.58 Kategorizace také 

převážně vynechává zvyklosti okolo hraní a zaměřuje se jen na chování uvnitř hry. 

Využívání pojmosloví hráčů sice zajišťuje větší autentičnost, ale některé názvy subkategorií 

tak působí trochu kostrbatě a možná by v budoucnu zasluhovaly přejmenování. Úskalí dále 

pokračují v důrazu na online kompetitivní prostředí elektronického sportu, kde se objevuje 

specifické zacházení s intencionálními modely druhých hráčů. Zaměření na nevýkonovou 

sféru by mohlo přinést podrobnější rozvedení nebo úpravu některých stylů, obzvláště 

sociální styly jsou ovlivněny redukcí vztahů na spolupráci nebo soupeření. U části kategorií 

také bylo využíváno vlastních letitých hráčských zkušeností, jež však vždy mohou být 

diskutovány. 

  

                                                 
58 Výjimku tvoří vykreslení interakce mezi harassment, counter-play a několika dalšími styly během 

mindgames. 
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3.2 Procesuální model mindgames 
Intencionální modely popisované kategoriemi stylu se stávají nástroji, s nimiž lze za pomoci 

metagamingového stylu rozehrávat komplexní řetězce metakognitivních operací mezi 

soupeři. Druhá část studie předkládá výsledky zpracování obecného průběhu mindgames.  

Mindgames lze členit z hlediska jejich zaměření na určitou časovou fázi, v níž se mění jejich 

funkce. Významná část čtení herního stylu probíhá těsně před zápasem nebo v počátcích hry. 

Jejich účelem je definovat podmínky vítězství, připravit si vzorec přání a přesvědčení toho, 

čeho bude chtít druhý tým nebo hráč dosahovat. Mindgames v průběhu hry se zabývají spíše 

bojem o definování stavu hry, tedy soupeřením o zdroje, informace a prostor. V koncové 

etapě dochází k vyvrcholení psychologických výměn, protože jeden špatný tah může 

znamenat prohru. Po skončení kola se otevírá volný čas ke zpětnému rozboru chování 

oponenta, což může mít zvláštní důsledky. Lsti uzavírající minulou partii mohou začít 

v mezičase působit a silně ovlivnit novou hru. Celý proces se pak cyklicky opakuje.  

Pokud bych proces shrnul z jiného úhlu, mindgames se vždy odvíjejí od subjektivních 

podmínek vítězství, představy aktuálního stavu hry, mentální reprezentace očekávaného 

stavu hry, pokud se hráč nebo tým rozhodne jednat určitým způsobem. Tyto tři úvahy 

zahrnuje modus čtení mysli při vedení mindgames. Časově se jedná o odlišnost mezi tím: 

1. Co by hráč měl chtít dělat – podmínky vítězství stanovené v minulosti, výsledky 

předchozích mindgames. 

2. Co hráč bude chtít dělat – dynamický kontext hry determinovaný zdroji, vizí a 

prostorem.  

3. Jaký výsledek hráč předpokládá – očekávaný stav hry z hlediska psychologických a 

herních výhod nebo ztrát. 

Přestože každá z těchto otázek hraje během partie svou roli, některé fáze hry jsou pro danou 

složku typické. Propojení této úvahy s chronologickým členěním výše poskytuje základní 

strukturu. Vodítka pro odhad stylu, která byla uváděna informanty, v kombinaci 

s předchozími metagamingovými styly dávají dohromady model sestávající z fáze předehry, 

otevření, střední hry, koncovky a mezihry. 

 

3.2.1 Předehra 

Předehra určuje časové období před začátkem zápasu, v němž se studují dostupné informace 

o soupeři. Předzápasová příprava může probíhat s velkým předstihem za pomoci studování 

minulých záznamů hry, aktuálních streamů59, statistik a pozice v hodnocení výkonu. Kromě 

toho nese velkou váhu osobní zkušenost, věhlas hráče a další faktory, které se nijak výrazně 

neodlišují od jiných druhů sportu. Specifičnost progamingu se objevuje až u metagame, která 

se má tendenci u některých her proměňovat v řádu týdnů a měsíců. Metagame nastavuje 

podmínky vítězství, protože ovlivňuje chápání účinnosti některých stylů, čímž definuje 

standardní hru. Metagame nebo inovativní styl vyvinutý proti ní je třeba také umět kvalitně 

zahrát. Další distinktivní znak představuje přítomnost někdy i velmi komplexních her 

předcházejících začátku bodovaného zápasu. Tuto zvyklost je možné vidět i u tradičních her 

(hod mincí před zápasem), ale v případě digitálních variant se jedná o herní formy, v nichž 

je možné uplatnit strategické mindgames ovlivňující průběh následující partie. To se děje 

hlavně z toho důvodu, že hráči mají skoro u každého kompetitivního žánru možnost 

prostřednictvím této předehry prioritně zakazovat nebo vybírat, které prvky se dostanou do 

                                                 
59 Osobních online kanálů, na nichž hráči vysílají, jak hrají.  
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hlavní hry, třeba vyškrtnout nebo vybrat mapu60, na níž chtějí nebo nechtějí hrát. U některých 

soutěžních her je nutné i ukázat, jakou kompozici (sestavu) tým volí – kdo bude hrát co a na 

jakém postu. Z těchto důvodu se v této etapě začíná projevovat, jaký styl hry je preferován 

a jaký nikoli. Již zde se mohou objevovat různé pokusy o zastrašení, předstírání, překvapení 

nebo zastření vlastní čitelnosti. 

 

3.2.2 Otevření 

Absolvování předherní fáze s sebou nezřídka nese nutnost výběru základního stylu. Výběr 

championa (LoL), bojovníka (bojovky), rasy a buildu (SCII), zbraně (CoD4) či tanku (WoT) 

mění rovnováhu risků, výhod, momenta, otevírá nové možnosti a některým předchozím 

zamezuje. Proto je z těchto charakteristik možné někdy i docela přesně uhodnout, co by hráč 

měl chtít dělat, nutno podotknout, že dle aktuální metagame. Metagame však stále určuje jen 

obecný předpis, proto i její důležitost klesá s každou minutou rozvíjející se dynamiky mezi 

hráči a týmy.  

Základní styl hry ukazuje obecný intencionální model, který je třeba ověřit ve smyslu, 

jakými specifickými způsoby hráč svou instrumentální složku stylu bude rozehrávat. Styly 

otevření ukazují prvotní setkání dvou hráčů, v nichž se demonstruje, co bude každý z nich 

chtít dělat nebo se bude snažit působit, že chce dělat. Nyní začínají do procesu plně vstupovat 

různé kategorie stylu se svými intencionálními modely napovídajícími o obecné hráčské 

kvalitě, přístupu k vítězství, risku, rozhodování předem nebo za běhu, kontrolování zdrojů, 

učení se pokusem nebo transferem atd. Poloprofesionálové uváděli několik konkrétních 

postupů čtení stylu v prvotních momentech hry. SexAxZ a PRK akcentovali směr pohybu 

při ponechání iniciativy a provedení (rychlost, přesnost, načasování) mechanicky náročných 

úkonů. Demon a PRK dále uváděli pravidelnosti v chování, kdy jedna akce vede 

k opakované volbě další. Neuvědomované zvyklosti vůbec jsou často předmětem mapování, 

protože je těžké měnit nezáměrný aspekt intencionality a soupeř tak může být opakovaně 

kontrován. Obecně zmiňované vodítko, které je považováno jako jedno z nejdůležitějších, 

plynulo ze zpozorování schopnosti soupeře rychle akomodovat styl. Scénář, kdy se soupeř 

po uvedení do nevýhody znovu chyby nedopouští a příště dokonce takový pokus trestá, dává 

tušit hrozbě, že je schopen efektivních mindgames.  

Fáze otevření hry bývá při hře dvou hráčů, kteří se znají, odlišná. Headhunter poukazuje na 

to, že hráči si vytvářejí určité myšlenkové „zkratky“ spočívající na automatickém ignorování 

některých standardních složek metagame, které jejich soupeř nevyužívá. Je třeba zároveň 

poznamenat, že ve Starcraftu II není příliš možné měnit opening build během hry bez 

vystavení se ohromné nevýhodě, proto je třeba se na prvotní odhad stylu soupeře spoléhat.  

Headhunter: Na začátku hrajou třeba oba hráči standardní hru. Oni když zjistí, že hraješ standardní hru, když 

třeba proti někomu odehraješ sto standardních her a on proti tobě odehraje sto standardních her, tak si začneš 

dělat určité zkratky. Třeba víš, že když do tebe standardně prvních pět minut nikdo moc nepůjde, tak ty třeba 

začneš dělat expanze bez obrany. Začneš jít po té ekonomice a nebudeš dělat ty vojáky, protože víš, že 

standardně na tebe nepřijde. Teďka to i ten soupeř začne dělat. Takže vlastně, čím víc se hraje standard, tím 

víc se lidi snažej omezovat obranu a snažej se investovat do co největšího rozvoje ekonomiky a technologie. 

Jenže tim pádem se dostáváme v tom kruhu na vrchol a pak se to otáčí. Oni zjistí: „Hele, my vlastně už 

nehrajeme ten standard. Prvních pět minut nemáme ani jednoho vojáka.“ Co když já otevřu nějakou tu hru 

rushem a tim ho porazí třeba. Tak on si řekne: „Sakra, to jsme se dostali někam, kam jsme nechtěli.“ To se 

musim po tom koloběhu vrátit zpátky. Zase dělat tu obranu. A teďka ten druhej řekne: „Ty si udělal tu obranu 

                                                 
60 V tradičním výkladu se jedná vlastně o hřiště, která se ale liší velikostí, tvarem terénu, někdy i zvláštními 

pravidly.  
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v třetí minutě.“ To mu stačí k tomu, aby mi to ubránil. Já jsem udělal jednotky v druhé minutě, což znamená, 

že mám třeba o pět těžičů míň, tak to teda ne. To zase udělám jednotky později než ty a nebudu na tebe útočit, 

ale tim pádem budu já v pohodě a ty budeš pozadu. Takže oba zase zpátky budují ten standard a zase oba se 

stávají chamtivější, že zase přeskakují ty vojáky a zase budujou tu ekonomiku. Jedou to zase tak dlouho než 

si oba uvědomí, že na začátku zase nemaj tu obranu. A tak to funguje.  

Pokud se hráči neznají, stoupá nutnost pečlivě pozorovat soupeře, kterou reprezentuje práce 

s vizí a prostorem objevující se již v otevření. Nutnost ověřovat si polohu a informace o 

soupeři totiž odpadá v případě, že hráči intuitivně čtou vlastní hru na základě předchozí 

zkušenosti. Headhunter v rozhovorech opakovaně přikládal váhu skautování oponenta, 

pokud jej hráč dostatečně nezná nebo očekává změnu jeho stylu. Častěji se tedy od rané fáze 

hry musí budovat prostředky, na jejichž základě se mindgames hrají, ale které zároveň i 

slouží jako jejich příprava.   

 

3.2.3 Střední hra 

Odhadování podmínek vítězství a chápání aktuálního stavu hry začínají kulminovat 

ve střední fázi hry. Etapa otevření může být u některých titulů velmi krátká (několik sekund), 

proto je výraz „střední hra“ relativně zavádějící, protože může zahrnovat naprostou většinu 

jejího průběhu nebo být také přeskočena do koncovky, pokud jedna strana získá vysoké 

momentum. Odstartování střední hry z perspektivy mindgames vymezuji jako první 

konfrontaci o zdroje, u níž dochází ke sporu o definici stavu hry. Navzdory tomu, že jedna 

strana může z hlediska objektivních fakt vítězit, nic to nemění na tom, že druhá strana může 

mít vystavěnou celou řadu „skrytých výhod“. To je způsobeno kontrolou triády zdroje-vize-

prostor.  

Definování stavu hry patří k silně psychologické záležitosti reprezentující spíše míru souladu 

mezi tím, jak by hráč dle původní strategie měl hrát, jak chce hrát nyní, jaký výsledek z toho 

očekává a jaký vliv to má zpětně na vnímání aktuálního stavu hry. To vše je porovnáváno 

s ukazateli zdrojů, vize a prostoru a ve svém výsledku vede k volbě mezi harassment nebo 

counter-play stylem. Výsledky předehry a otevření většinou předcházejí složitým sekvencím 

monitorování mentálních procesů soupeře, k nimž je potřeba vybudovat podmínky. 

V kapitole o metagamingových stylech bylo již popsáno, čeho a jak se dvojice forem snaží 

dosáhnout. Nyní přichází čas přesněji vysvětlit, jak spolu vzájemně souvisí zdroje, 

informace a prostor pro psychologické napadení soupeře nebo jeho přečtení.  

Pro efektivní zacházení se zdroji je třeba nejprve vytvořit vizi a následně kontrolovat 

důležitý prostor. Vytvoření vize stojí zdroje, protože hráč musí na dané místo vyslat 

spoluhráče nebo jinak investovat do herního prvku, který zajistí informace. Někdy však toto 

pravidlo neplatí, když hráč třeba rovnou zaútočí na místo, kde čistě intuitivně očekává 

soupeře. Rozšíření nebo zamezení vize může soupeře vlákat do určitého prostoru nebo mu 

naopak zablokovat možnost bezpečného pohybu. Proto kvalitní vize znamená snížení 

zoningu a opačně. To zároveň indikuje souvislost s kontrolou důležitých oblastí. Hráč musí 

hrozit určitou silou, která potrestá jakýkoli pokus pohnout se do nezajištěného prostoru a 

získat zde informace nebo zdroje. Druhou možností je vybudovat si takový dohled, že soupeř 

může zoningem kontrolovat jen své bezprostřední okolí. Veškeré faktory dohromady 

ovlivňují dosahování herních cílů. Zdroje prvotně investované do vize se mohou 

několikanásobně navrátit v možnosti ukrást další zdroje soupeři nebo bezpečně udržet své 

vlastní. Ve výsledku se tedy rozehrávají řetězce blafování o to, jestli má nebo nemá jedna 

strana prostředky, informace nebo skutečný prostor k tomu, aby mohla určitý tah provést. 

Jinak řečeno, harassing mindgames mají větší šanci úspěchu na zatlačeného, 
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dezorientovaného a ekonomicky přiškrceného soupeře; counter-play lze zase snadněji 

provést, pokud má hráč dostatečné zdroje, možnost manévrovat a úplné informace o 

oponentovi. 

Mindgames střední hry se nesou na vlně boje o definování stavu hry, což posléze přechází 

k zajištění nějaké výhody. Každá ze stran volí mezi rozšířením vlastní vize, zdrojů a prostoru 

nebo omezením soupeře v těchto samých oblastech. Získání výhody v jednom nebo druhém 

umožňuje volit mezi skupinou herních forem vztahujících se k harassmentu nebo counter-

play. Tím se mění rovnováha sil, která může nebo nemusí vést k navázání sekvence 

mindgames různé úrovně, které budu detailně popisovat později. Pro tento moment stačí říct, 

že intencionální model harassment stylu obsahuje tendenci pokračovat v psychologickém 

nátlaku, zatímco counter-play usiluje o eliminaci všech dalších pokusů.  

 

3.2.4 Koncovka 

Přechod ze střední hry do koncové hry s sebou přináší změnu herních cílů. Testování 

mentálního modelu jednání soupeře se stává velice riskantním, protože jakákoli chyba často 

nevede jen ke ztrátě určitého zdroje, ale ke kompletní prohře. Riskantní chování se stává 

mnohem více zastrašujícím a zároveň i odvážným, proto je třeba opět přehodnotit poměr 

risk/odměna/momentum. Hodnocení vize, prostoru a stavu zdrojů probíhá obdobně jako ve 

střední hře, nyní však jedno efektivní přečtení soupeře může být fatální. Psychologický tlak 

v těchto situacích bývá nezměrný, proto je pro čtení metakognitivních operací soupeře nutné 

zachovat klid.  

Pozdní fáze hry sice mohou být vyrovnané, ale z hlediska použitého stylu a faktorů 

mindgames chápe jedna strana sama sebe ve výhodě. Profesionální hráči mají v těchto 

situacích dobře rozvinutý smysl pro to, jak si stojí a jak soupeř sám svoji pozici hodnotí. 

V těchto vyhrocených momentech se stav hry může obrátit v setinách vteřiny, v nichž jeden 

hráč provede lepší rozhodnutí, byť jen drobné. Domnívám se, že toto činí progaming 

výjimečným, jelikož jsou situace tak komplexní a zároveň je nutnost reagovat tak krátká, že 

se hráči nemohou spoléhat na plně reflektované kognitivní zpracování nebo rychlost 

postřehu. Z analýzy odpovědí na dispozice k vedení mindgames vychází, že nejdůležitější 

roli nese naučená intuice koordinující všechny úrovně kompetence hráče. Tréninkové režimy 

profesionálu, které běžně sestávají z 13 hodin drilu denně, umožňují herní rovinu skoro plně 

automatizovat, čímž se hráč může soustředit jen na zformování reprezentace budoucího 

stavu hry a zároveň i reprezentace soupeřovy reprezentace následujících událostí. Intuice se 

často spouští nezáměrně jako „šestý smysl“, jenž spíše znamená naučený instinkt alarmující 

při objevení se nebezpečné nebo nezvyklé situace.  

Horroren: (…) u soupeře vidim jenom dvě Gatewaye a Robo a těch 150 minerálů za ten jeden Gateway tam 

nevidím a zároveň soupeř těží o trošičku rychleji gas, tak tomu Protossovi samozřejmě dojde, že soupeř musel 

ty minerály utratit někde jinde, což znamená, že na mapě někde je Pylon s nějakym jinym techem - Dark 

Templáři nebo Stargate nebo něco. Tady přichází na řadu ta intuice. Já vím, že ten soupeř dělá něco divnýho, 

ale většina map je tak velká, že než bych to naskautoval Probama a našel to, tak je pozdě. To znamená, že si 

musím říct, co by z toho mohlo být? 

Headhunter: To každý vidí v té hře na tom povrchu, ale pak ta intuice třeba spočívá v tom, že já jdu na toho 

hráče spodem a vidím, že on je na vrchu. Moje intuice spočívá v tom, že „jo, teďka mám třeba slabší armádu, 

tak teď se v momentě rozhodnu, že já rychle prostě zaútočím“. Rychle tam třeba vpadnu, zaútočím a pak se 

stáhnu, protože já jsem ho viděl nahoře a vím, že dokážu utéct.  
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Horroren ve svém vyjádření o intuici naráží na zajímavý detail, že někdy není čas se opírat 

o vizi. Není sám, i další poloprofesionálové podotýkají, že občas provádějí některé herní 

akce bez dalších podpůrných vodítek.61 Koncovka tedy vyjadřuje fázi, u níž se rozhoduje o 

přesnosti intencionálního modelu soupeře v otázce, jaký výsledek hráč od konkrétního 

jednání předpokládá.  

SexAxZ: O zkušenostech i o tý intuici prostě, ale ta je trochu způsobená těma zkušenostma, protože prostě vim, 

jak se to chodí a hraju to už nějakej pátek, takže vim, kde se ten soupeř v tu dobu nachází i na tý mapě. Vim, 

jak se pohybuje. Samozřejmě každej to hraje trochu jinak, ale zase předpokládám, že tady může vyjít a já se 

vždycky nějakym způsobem pohybuju po tý mapě a zkoušim si ty místa kontrolovat, co nejvíc to jde. Takhle to 

je. Vždycky se snažim předpokládat, kde by mohl bejt. Když mám nejda (granát) na tu pozici, hodim mu tam 

nejd. Někdy to vim, že tam je. Zase, to je podle hráčů. Ani nemusí střílet a já vim, kde bude. Mám naučenýho 

nejda a hodim mu to na tu pozici. 

 

3.2.5 Mezihra 

Většina soutěžních videoher se hraje na více vítězných zápasů s jedním soupeřem, v podstatě 

na sety. Po skončení kola se otevírá prostor pro reflexi a plánování dalšího postupu. Na 

mezihru dále opět navazuje předehra, při níž je někdy možné upravit svůj výběr prvků, které 

nepustit do další hry, např. po zjištění, že si soupeř vede dobře na rozsáhlých mapách, 

protože hraje defenzivně a strategicky, může hráč tyto mapy vyškrtnout. Svůj dopad také 

přináší zpracování prohry nebo výhry pro budoucí mindgames. Nezřídka přichází v úvahu 

to, jakým způsobem hráč prohrál nebo vyhrál. PRK třeba uvedl hráče Tokida, který někdy 

první kolo záměrně prohraje, protože se věnuje výhradně čtení stylu soupeře a v dalších jej 

často výrazně poráží. Horroren předkládá svou analýzu Headhuntera, kterého i koučoval.  

Horroren: To znamená, když (soupeř) půjde nějakej typ all-inu, kterej Headhunter nemá rád. Headhunter 

nemá rád Zergy, tak když nějakej Zerg proti němu půjde Mutalisky nebo Banelingy, tak většinou jsou ty série 

na dvě nebo tři vítězství - Bo3 nebo Bo5, takže tam přijde na řadu hodně tahle psychologie, protože hlavně v 

tom Bo3, tak když ten soupeř tu první hru vyhraje tady timhle způsobem, tak Headhuntera to hodně rozhodí, 

protože on si to hodně bere. On si tu hru hodně zpětně analyzuje a hrozně zpětně přemýšlí nad těma hrama. 

Když ho porazím v první hře něčím, co on nemá rád, tak on nad tím bude hrozně viset a hrozně přemýšlet a 

bude naštvanej, že jsem ho tím porazil a zároveň na to bude myslet v té další hře. V té druhé hře já to nepůjdu, 

třeba to naznačím a půjdu normálně, půjdu standard. On začne reagovat tak, jak by normálně racionálně 

nereagoval, protože je rozhozenej z té první hry. 

Opět se ukazuje odlišnost fází hry z pohledu stylu harassment a counter-play, protože cílem 

prvního zmiňovaného je zakončením předchozí hry manipulovat analytické procesy 

v mezipauze. V případě counter-play bude převládat uvažování o tom, na co myslí druhý 

tým nebo hráč, že zvítězil či prohrál. Dalším krokem je volba budoucí strategie, kde opět 

dochází k mindgame, jestli volit standard nebo cheese nebo jestli jedno naznačit a zahrát 

druhé.  

 

3.2.6 Úrovně mindgames 

Předcházející text se věnoval vymezení mindgames podle chronologického průběhu hry. 

Kapitola o úrovních mindgames bude popisovat jednotlivé vrstvy vzájemného čtení stylu, 

čímž se pokusím o shrnutí odpovědi na otázku, jakou obecnou formu mindgames mají.   

                                                 
61 Někdy i zcela náhodně. 
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Shromážděná data týkající se konkrétních podob mindgames ukazují, že proces 

intersubjektivní predikce se řídí určitými logickými sekvencemi. Již pokud se vezme v potaz 

základní popis mindgame jako přemyšlení hráče o tom, co si soupeř myslí, že si hráč myslí, 

se objevují tři úrovně. Zaprvé hráč může přemýšlet o soupeři, který tak nečiní, zadruhé hráč 

může přemýšlet o soupeři a on také přemýšlí o něm, zatřetí hráč může přemýšlet o tom, o 

čem si myslí, že soupeř přemýšlí a naopak. Jelikož již teď se stává výklad trochu 

komplikovaným, rozhodl jsem se rozklíčovat proces způsobem uvedeným v tabulce 18 

s názvem Úrovně mindgames. Předně je třeba určit, kdo je aktérem, iniciátorem mindgame, 

který má prostor a snahu rozehrávat psychologickou bitvu. Jelikož tato role vyhovuje 

intencionalitě agresivního stylu, označuji hypotetickou osobu jako útočícího hráče a jeho 

tahy označuji písmenem A. V počáteční situaci, samozřejmě, nemůže chybět i bránicí hráč 

B, který vyčkává nebo je zatlačen do reaktivní defenzivy. Výchozí podmínky zároveň jasně 

odlišují metagamingový styl harassment (útočící hráč A) a counter-play (bránící hráč B). 

Další sloupec tabulky onačený jako úroveň číselně vyjadřuje sekvenci tahů a protitahů neboli 

úroveň čtení mysli, na níž povětšinou vítězí jeden nebo druhý styl. Výjimku tvoří vrcholová 

VI. úroveň, kde se oba styly dostávají do patu (s mírnou převahou counter-play). Model dále 

ukazuje trend pravidelného střídání harassment a counter-play, jenž také naznačuje přelévání 

výhody a nevýhody, momenta, stavu zdrojů, vize a prostoru mezi hráči. Vyšší úroveň rovněž 

vždy vyjadřuje přesnější reprezentaci intencionálního modelu soupeře. 

 

Tabulka 18. Úrovně mindgames: Model procesu čtení stylu 

ÚROVNĚ MINDGAMES  

 Útočící hráč (A) Bránící hráč (B)  Úroveň 

Harassment A1 0  I. 

 A1 B1 Counter-play II. 

Harassment A2 B1  III. 

 A2 B2 Counter-play IV. 

Harassment A1 B2  V. 

 A1/A2  B1/B2   VI. 

  0 0 Counter-play 

 

I. Úroveň (A1 → 0) 

Počáteční úrovně modelu pojímají přímočaré formy útoku nebo obrany. Na první úrovni 

útočící hráč umí realizovat silný tah (A1), který zapadá do aktuální metagame. Jedná se o 

herní techniku, která má vysokou odměnu a vysoký risk. Bránící hráč nezná metagame, proto 

neví, jak se útoku bránit (0) a netuší, že součástí intencionality hráče A je tah využívat co 

nejčastěji. Dochází k jednostranné nadvládě harassment stylu prostřednictvím all-in útoku, 

protože bez schopnosti kontrovat se stává A1 tah tak bezpečným, že není třeba provádět nic 

jiného a klidně na něj vsadit i osud celé hry. Žádná vyšší úroveň mentální hry se nerozvíjí, 

proto je A1 možné používat již v otevření a přebrat kompletně kontrolu nad partií. Na této a 

další úrovni ještě nelze mluvit o mindgame, protože zde převažuje metagame bez ohledu na 

konkrétní styl soupeře.  

 

II. Úroveň (A1 → B1) 

Na obou stranách se objevuje znalost metagame, proto hráč B zná příslušnou proceduru 

potrestání tahu A1, kterou budu nazývat B1. Přesto ještě nejde o mindgame, protože oba 
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hráči nevariují své chování, nic nepředstírají a neblafují. Hráč B často ani nemusí tušit, jaký 

styl hry útočící hráč používá, protože se mechanicky naučil vždy se prioritně chránit proti 

nejčastějšímu tahu s nejvyšší odměnou. V navrženém kategorizačním systému by herní 

filosofie hráče B odpovídala turtlingu/campingu. Na druhé úrovni vítězí counter-play styl. 

Pokud hráč B zná odpověď na opakované pokusy hráče A, obránce může snadno realizovat 

protiútok. Obecně platí pravidlo, že v případě dominantní úrovně counter-play stylu je 

snadné přejít do protiofenzivy (prohození hráče B za A), v případě převahy harassment stylu 

lze dále získávat momentum nebo se stáhnout (převrácení A za B). První a druhá úroveň 

reprezentují herní formu typickou pro amatéry nebo naopak velmi silnou schopnostní 

převahu profesionála nad protihráčem. 

 

III. Úroveň (A2 → B1) 

Třetí úroveň modelu symbolizuje vznik abstraktní mindgame, teorie mysli. Útočící hráč si 

uvědomuje, že tah A1 je sice nejsilnější, ale použitím se vystavuje silnému vytrestání za 

pomoci B1. Hráč A z minulého použití A1 může zjistit, že soupeř se umí bránit, a proto by 

prioritní sledování tohoto tahu bylo kontraproduktivní. Z toho plyne, že hráč A si je vědom, 

že hráč B očekává, že použije A1. Výsledkem je využití tahu A2, který nenese takovou 

odměnu, ale je méně riskantní, protože mu nelze zamezit tahem B1. Riziko se snižuje ve 

prospěch permanentního tlaku skrz A2, protože bránící hráč bude používat méně efektivní 

B1. Na druhém stupni mindgame bude hra vypadat jako trpělivé vítězství stylem 

pressure/rushing – obránce bude udolán méně standardní hrou a udržováním kontroly. To 

také zapříčiňuje, že třetí úroveň již vyžaduje určité taktické cítění pro efektivní harassment 

tahem A2.  

 

IV. Úroveň (A2 → B2) 

Čtvrtá a pátá úroveň patří ke komplexnějším úrovním mindgames, kde hráč B uvažuje o tom, 

že jeho intencionální model kontrovat A1 za pomoci B1 byl hráčem A přečten. Řešením 

situace je reaktivně přizpůsobit styl a bránit se tahem B2, který ruší A2. V tento moment 

hráč A nepočítá s tak dalekosáhlým předvídáním budoucí hry a ze strachu před B1 volí A2, 

jenž je očekáváno tahem B2. Proces třetí a čtvrté úrovně se pozvolna začíná stávat 

náročnější, protože se řetězí předpoklady obou hráčů, k čemuž je potřeba předchozí 

zkušenost a čas – třetí až pátá úroveň často startuje až ve střední hře. Čtvrtá úroveň také 

stupňuje psychologický tlak, protože útočník se začíná domnívat, že soupeř vidí vždy o 

trochu dál a nelze jej psychologicky zlomit. Jedná se však o iluzi danou složitou 

metakognitivní nástavbou mentálních procesů. Hráč A třeba a priori vylučuje použití 

nejpřímější a nejjednoduššího kroku na začátku tohoto modelu jen kvůli tomu, že standardní 

hra zkušených hráčů se vyhýbá velkému riziku.  

 

V. Úroveň (A1 → B2) 

Předposlední úroveň je posledním případem, kdy se hráč A nebo B převážně upínají 

ke zvyklosti reagovat jedním způsobem. Intencionalita na tomto stupni směřuje ke snaze 

chtít provádět A1 vždy, pokud to není příliš zjevné. Jelikož v předchozí hře bylo zjištěno, že 

hráč B dokáže číst A1 i A2 (s preferenci B2 reakce), součástí plánu se stává jej zmást 

předstíráním A2, ale přechodem do A1. Tento trik sice může v několika případech zabrat, 
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ale mindgame se s největší pravděpodobností posune i na šestou úroveň, protože hráč B má 

v repertoáru vše potřebné (B1 i B2), přestože se jej povede nyní zmást. Pátá úroveň je 

zároveň tou poslední, kde jasně dominuje harassment styl.  

 

VI. Úroveň (A1/A2 → B1/B2 nebo 0 → 0) 

Vrchol procesuálního modelu by se dal nazvat jako úroveň pravé mindgame. Skládá se ze 

dvou variant, jež jsem zformuloval v souladu se dvěma příklady hráče PRK.  

PRK: A já si myslim, že on si myslí, že já si myslim. O tomhle to právě bude. Tam je to už takový, že člověk si 

hází kostkou. Je to kalkulovaný kámen-nůžky-papír. Tam jde hlavně o to, že často různý možnosti maj různou 

odměnu, a proto fungujou najednou jinak. On sice vždycky může zvolit jednu cestu, ale protože nedělá takovej 

damage, tak mu bude vycházet. Případně naopak, já budu očekávat, že on bude hrát timhle způsobem. (…) Je 

to kalkulovaný, to je právě ten rozdíl. Papír je silnější než kámen třikrát tolik. Kdybychom dávali kámen-nůžky-

papír, tak papír by sbalil kámen třikrát. 

On jako Seth Killian, komentátor, byl vždycky hrozně nadšenej, když se to na vysoký úrovni dělo. Jeden ležel 

na zemi, druhej byl u něj a on říká: „Co bude teďka za mix-up, co se stane? Double nothing!“ nikdo nic 

neudělal. Šli prostě do hloubky, ten jeden odhadoval, že se ten druhej snaží něco udělat a prostě ten druhej 

měl strach. V týhle situaci je to kalkulovanej kámen-nůžky-papír. Nic víc. Já taky můžu říct, že se toho chci 

vzdát - tak si klidně vstaň a budeme hrát neutrální hru, kde ani jeden z nás nemá momentovou výhodu. 

Uváděné přirovnání vrcholové formy mindgame ke kalkulované variantě hry kámen, nůžky, 

papír je trefnou metaforou hned z několika důvodů. Tradiční forma hry je chápána jako 

spravedlivá svou náhodností, proto i slouží k „rozstřelu“ sporných situací. 

Z psychologického hlediska však musí být hned jasné, že po několika opakování se ve hře 

začíná objevovat strategie odhadu, jakou ze tří variant soupeř zvolí. Kámen, nůžky, papír 

reprezentuje silně psychologickou hru, kde o volbě tahu rozhoduje motiv nestát se příliš 

čitelným a přelstít soupeře. Mindgames sice v oblasti hraní videoher mohou v něčem 

připomínat tuto hru, ale výsledek je předvídatelnější, protože nabídka tahů v každý daný 

moment hry je definována poměrem risku, odměny a momenta v kontextu zdrojů, vize a 

prostoru. Je třeba také nezapomínat na vliv minulé zkušenosti, fáze hry a podmínek vítězství. 

Těchto všech komponent intencionality se využívá na šesté úrovni, kde se hráč A i B 

dopracovali k flexibilně volitelnému repertoáru tahů A1 a A2 nebo B1 a B2. Zvolí bránící 

hráč B1, protože se domnívá, že hráč A si myslí, že bude bránit za pomoci B2? Nebo je tento 

předpoklad hráčem A jen předstírán? Výsledek v opravdové mindgame se nakonec musí 

řídit odhadem obsahu intencionality. Dále je nutné pro konečné rozhodnutí ovlivňovat stav 

hry z perspektivy herních mechanizmů, které jsou podstatné pro styl soupeře. Opět jde o 

neustále opakovanou kontrolu zdrojů, vize a prostoru. Kromě zmiňovaných podmínek je 

třeba neodhalit budoucí tah přílišným zdůrazněním přípravy ho provést. Protistrana totiž 

může daného okna využít pro přebrání iniciativy nebo prevenci jeho provedení čisté na 

základě jeho zdlouhavosti. 

Druhou podobou pravé mindgame je občasné kognitivní přetížení obou hráčů (0 → 0). 

Ruminace o předpokládaném jednání mohou obě strany tak paralyzovat, že v kritický 

moment neudělají nic, což je i tak mírnou výhodou pro counter-play styl. Dvojitě chybějící 

konativní složka poukazuje k velmi zajímavému fenoménu a náročnosti psychologických 

bitev stavějících na základní hře. Ke vzniku situace „double nothing“ může přispívat i to, že 

předcházející model silně zjednodušuje strategickou obsáhlost videoher na výběr mezi 

dvěma variantami jednání. V praxi je rozhodování mnohem složitější, protože potenciál 

chování soupeře je mnohem různorodější.   
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Tabulka 19 shrnuje aspekty jednotlivých úrovní z hlediska fáze hry, dominantního stylu a 

kvalitativní podoby. Porovnání s časovou etapou hry je velice přibližné – slouží spíše jako 

vyjádření myšlenky vývoje mindgame testováním charakteristik jednání soupeře, což 

potenciálně umožňují vytvářet stále složitější proces.  

 

Tabulka 19. Úrovně mindgames z hlediska dominance metagamingového stylu a fáze hry 

SHRNUTÍ PROCESUÁLNÍHO MODELU 

 Úroveň  Dominantní úroveň 

Otevření I., II. Harassment I., III., V. 

Střední hra III., IV. Counter-play II., IV., VI. 

Koncovka V., VI.   

Metagame I., II.   

Mindgame III., IV., V.   

Pravá mindgame VI.   

 

Dynamiku přechodu mezi úrovněmi ovlivňuje obecná orientace ve spektru stylů a umění 

mezi nimi přecházet. Předně je třeba vědět, jak je možné reagovat. Interakce se může ustálit 

na určité úrovni jen na základě neznalosti protitahu, nikoli slabé intuice. Ruku v ruce s tím 

se objevuje nutnost hrát metagamingovým stylem pro zužitkování psychologické výhody, 

což se ukazuje hlavně na poslední úrovni. Je třeba připomenout, že psychologické hry 

neprobíhají takto lineárně, ale často jedna strana po odvrácení útoku nebo jeho úspěšné 

realizaci přechází do komplementárního stylu, aby využila výhody. Dominantní úrovně 

jednoho stylu představují možnost se mezi úrovněmi dynamicky pohybovat, vracet se a 

prohazovat role. Navrhovaný procesuální model mindgames je velmi schematický a nepočítá 

příliš s kvalitou provedení. Váhavě zahraný standardní tah totiž může být mnohem méně 

silný, než sebevědomě realizovaná výstřednost. Do těchto aspektů opět vstupují další prvky 

metagamingových a jiných stylů. Z hlediska deseti kategorií stylu vykazuje model úzkou 

souvislost s agresivními vs. defenzivními a taktickými vs. strategickými styly, které 

majoritně určují činnostní a rozhodovací podobu hry. Do procesu však vstupují i další 

zástupci, o nichž se neobjevila zmínka. Důvodem jejich neuvedení je záměr sledovat 

intrapsychické procesy hráčů, u nichž je někdy složité hledat vztah k činnostní složce stylu, 

která je pouze předstíraná. V souhrnu procesuální model reprezentuje silnou teoretickou 

redukci snad nejsložitější součásti hry expertních hráčů. Funkci modelu pro interpretaci 

reálných případů se budu snažit ukázat v další kapitole, jejímiž prostředky se i pokusím celou 

teorii průběhu čtení mysli empiricky doložit. 
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3.3 Případová studie hry League of Legends 
League of Legends (LoL) patří k nehranějšímu titulu současnosti se svými 67 miliony 

příznivců, kteří se ve hře objeví alespoň jednou měsíčně, a 27 miliony hráčů denně.62 Tato 

hra se v první části ukázala jako reprezentant žánru MOBA, který dosahuje vysoké 

propracovanosti metagame a nabídky herních stylů. K těmto dvěma důvodům, dle mého 

osobního mínění, lze přidat ještě i rozsáhlé možnosti mindgames, které se budu snažit 

ilustrovat v této kapitole. Cílem následujícího textu bude předvést některé konkrétní formy 

a poté je interpretovat za pomoci procesuálního modelu a dvou metagamingových stylů.  

 

3.3.1 Základy pravidel a metagame 

 

 

Obrázek 4. Mapa Summoner‘s Rift 

 

LoL by se dalo principiálně přirovnat ke kombinaci šachu s americkým fotbalem. Soutěžní 

forma LoL se hraje na mapě Summoner’s Rift (obrázek 4), kde dva týmy o pěti hráčích 

                                                 
62 Riot Games (2014). League players reach new heights in 2014. Oficiální stránka Riot Games [online].  

Přístup dne 17. 6. 2015, z http://www.riotgames.com/articles/20140711/1322/league-players-reach-new-

heights-2014 
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začínají v jednom z protilehlých rohů a jejich cílem je zničit budovu s názvem Nexus (N), 

která se nachází v základně soupeře přesně na protější straně. Prvek amerického fotbalu tedy 

vyjadřuje snahu každého z týmů postupně zatlačit soupeře do jeho vlastní základny a zde 

mu zničit Nexus. Další důležitý mechanizmus hry spočívá v tom, že v určité frekvenci 

vychází z každé základny třemi směry počítačem ovládané vlny vojáků (minions, 

přerušovaná šipka), které postupují směrem do druhé báze, cestou se střetávají 

s nepřátelskými vojáky a vzájemně se ničí. Kdyby hráči obou týmu nezasahovali do tohoto 

koloběhu, postup obou stran by se vždy anuloval někde veprostřed mapy. Dále se hřiště 

skládá ze tří hlavních přístupových cest do základny – bottom („bot“), middle („mid“) a top 

lane („linka“). Na každé lince nebo lane se nachází tři věže (V)63 a jeden inhibitor (I) pro 

každou ze stran. Věže střílí po nepřátelské armádě a soupeřích, pokud se přiblíží do dosahu. 

Inhibitor je spíše cílem obranné hry, protože po jeho zničení získá útočící tým výhodu, že 

vlny vycházející z jeho základny začnou být silnější, tudíž i víc tlačit směrem k oponentovi. 

Mezi jednotlivými linkami nebo lanes se nachází jungle („džungle, les“) obývaná 

neutrálními potvorami, které útočí pouze, pokud na ně hráči zaútočí. Džungle umožňuje 

pohyb mezi linkami. Všechny nepřátelské potvory, vojáci, budovy na mapě a soupeři 

zprostředkovávají určitou míru zlata a zkušenostních bodů, pokud je hráč zabije. Zlato je 

také v minimálním obnosu vytvářeno s každou sekundou ubíhající hry. Hra probíhá 

v reálném čase, nelze ji kromě time outu zastavovat.  

Hráči si na začátku vybírají championy (postavy), kteří mají odlišné charakteristiky a 

celkově jich je 124. Každý champion má pět odlišných schopností, přičemž jednu má hned 

od začátku hry a další si musí odemykat kumulováním zkušenostních bodů a postupováním 

na nový level („úroveň“). Na šesté úrovni získává champion ultimátní schopnost, jež 

převyšuje ty předchozí. Schopnosti se řídí cooldown herní mechanikou – po jejich aktivaci 

mají určitou dobu účinek a pak se po nějakou chvíli nabíjejí, než je možné je použít znovu. 

Mnoho schopností zároveň spadá pod tzv. skillshoty. Efekt schopnosti vstoupí do hry pouze, 

pokud je skillshot nejprve namířen do prostoru, vystřelen a strefí cíl, jež se zde v době 

dopadu pohybuje. Dalším způsobem, jak posilovat vlastního championa je získávat zlato a 

za něj si vybavovat championa silnějšími předměty. Druh vybíraného championa je po vzoru 

metagame ovlivňován tím, na jaké pozici se bude hráč pohybovat. Posty se člení na topaře, 

junglera, midaře, ad carry a supporta. Topař hraje na horní lince, midař na střední, jungler 

v džungli, ad carry a support na spodní lince. Toto rozvržení je samozřejmě funkcionální, 

k čemuž se dostanu později. 

Herní dynamika LoL spočívá v strategické šachové partii se soupeřem založené na 

generování zdrojů (zlata, zkušenostních bodů) likvidací nepřátel, protihráčů, věží a následně 

i inhibitoru, což pak často vede k takovému tlaku neustávajících vln vojáků, že soupeř 

přestane být schopen bránit svůj Nexus. Smrt hráče nejenom poskytuje zlato soupeři, ale 

také jej přenese zpátky do báze a penalizuje jej časovou prodlevou, kdy se nemůže zapojit 

do hry. Ta se pohybuje v počátcích partie v řádech několika sekund, ale s přibývajícím časem 

se markantně zvyšuje. Ztráta věží je podobně negativní, protože tato budova se silně podílí 

na tom, že cizí armáda nepostoupí za její hranici. Vojáci se po zničení nepřátelské vlny 

přesunou ke věži a začnou na ní útočit, takže nepostupují dál směrem do báze, dokud ji 

nezničí. Věže také umožňují držet vizuální kontrolu nad okolním územím, protože hráči 

nevidí na to, co se děje všude na mapě. Lokace, kde se nenachází žádný objekt náležející 

týmu (hráčův champion, voják, věz apod.), je skrytá ve stínu známém jako fog of war. Hráči 

mohou vidět tvar terénu na daném místě, ale žádné objekty nepřítele ani neutrální potvory.  

                                                 
63 Dvě věže ještě chrání Nexus. 
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Kromě základních cílů hry existují i doprovodné. V džungli se nachází specifické potvory, 

které po zahubení poskytují časově omezené posílení týmu nebo championa (buff). Zejména 

dvě potvory jsou důležité – drak (D) a Baron Nashor (B). Tyto nestvůry je kvůli jejich síle 

potřeba zničit týmově. Objevují se v určitých fázích hry a po zničení a časové prodlevě se 

opět znovuzrodí. Drak poskytuje drobné výhody, ale po zabití pěti draků v jedné partii 

dostává tým velmi silný buff, který mu skoro garantuje výhru. Baron Nashor je nejsilnější 

potvorou, kterou je možné zabít až v pozdějších fázích hry. Poskytuje velice silný buff pro 

tým a zároveň i pro vlastní armádu, která tak snadno přetlačí tu soupeřovu.  

Ve výsledku základní pravidla hry vedou k tomu, že se hráči v počátečních částech hry 

rozdělí, dorazí na jednotlivé linky, kde v prvních minutách likvidují vojáky a jen drobně 

poškozují soupeře na lince, protože se každý může v případě nebezpečí schovat pod věž, 

která je zpočátku velmi silná a dobře brání před útočníky. Po získání několika úrovní a 

předmětů se jednotlivci snaží soupeře přímo zabít nebo mu pomalu ničit věž. Po získání 

dostatečné síly se začínají přeskupovat a objevují se první týmové boje o zdroje (věž, draka). 

Zničením nepřátelských věží začíná útočící strana získávat momentum a výhodu, čímž se 

stává hra dynamičtější. Začínají se objevovat šachové výměny jedné věže za druhou nebo 

draka, rozšiřování vize, kontrolování zdrojů soupeře atd. Koncová fáze hry se většinou 

objevuje, když tým prorazí poslední linii věží a zničí inhibitor, získá Barona nebo pět draků. 

Obvyklá délka partie zahrnuje u profesionálů 35 minut.  

V metagame LoL hraje extrémně důležitou roli kontrola toho, kam hráči vidí, tudíž i kam 

soupeře vmanévrují nebo o jaké herní cíle budou bojovat. Vytvoření vize spočívá 

v nakupování ward. Jedná se o objekty, jež je možné okamžitě postavit na určité místo, kde 

bude zajišťovat rozhled, i když hráčův champion není poblíž. Vizi je třeba budovat hlavně v 

džungli, protože tam žádné věže ani vojáci neukazují, co se děje, proto se soupeř může tímto 

prostorem tajně pohybovat. Další výjimku z vize poskytují křoví umístěná na linkách, 

v džungli a na řece rozdělující území soupeřících týmů. Když hráč vstoupí do křoví, jeho 

champion přestává být vidět, pokud v křoví není warda nebo do něj oponent přímo nevstoupí 

či nevystřelí skillshot. Křoví neboli brush je proto nebezpečná zóna. Pokládání ward 

nejenom rozšiřuje vizi, ale i zamezuje vizi soupeře, protože některé jejich typy umožňují 

vidět nepřátelské wardy. Problémem v ničení cizích ward je však to, že ten nejčastější typ se 

po sekundě zneviditelní, takže pokud tým neviděl jejich položení, musí budovat svou vizi 

dle očekávání, kde bude ta soupeřova, aby ji mohl zničit.  

Vize ovlivňuje prostor, protože pro hráče je nebezpečné se pohybovat osamoceně mimo 

dosah věží a vojáků, které je ochraňují. Džungle je proto prostorem, kde funguje jungler – 

hráč kontrolující toto pásmo, který zároveň hraje důmyslné mindgames se soupeřovým 

junglerem. Činí tak hlavně z toho důvodu, že může skoro v jakýkoli moment nestřeženě 

přečíslit vyrovnané počty hráčů na jedné z linek a oponenta/y zde zabít, čemuž se říká gank. 

Druhý jungler však může být také na podobném místě a dojde ke counter-ganku. Jungleři 

z toho důvodu bedlivě čtou herní styl svého rivala a pouze kalkulovaně narušují nepřátelskou 

džungli. Prostorový pohyb hráčů tedy zprvu silně ovlivňuje pozice cizího junglera a dosah 

věží. Později je pohyb determinován stavem hry z hlediska síly jednotlivých championů, 

protože každý z nich má tzv. power spike – na určité úrovni a za určitého stavu vybavení 

jeho síla nadprůměrně vystřelí, což mu umožňuje zoning. Prostor ve střední a pozdní fázi 

hry také určuje hrozba sebrání draka, Barona nebo inhibitoru. Pokud např. útočící strana 

začne tlačit čtyřmi hráči nepřátelskou věž na horní lince, když má odkrytý svůj vlastní spodní 

inhibitor, druhý tým může zareagovat jeho zničením, protože hráči se nestihnou vrátit zpátky 

do základny, aby jej bránili.       
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Po vysvětlení těchto základních mechanizmů se, doufám, stanou následující příklady 

mindgames v LoL srozumitelnějšími.  

 

3.3.2 Pick and ban mindgame 

V rozporu s výše zmíněným musím úvodem konstatovat, že předherní fáze LoL s názvem 

Pick and ban se svými pravidly zcela liší od zápasu samotného. Jedná se o komplexní formu 

draftu, v rámci nějž hráči bojují o zisk co nejužitečnějších championů pro svou týmovou 

kompozici. Druhý cíl spočívá v zabránění soupeři, aby se dostal zase ke svým plánovaným 

hrdinům. První nebo následný cíl převažuje podle toho, jak si stojí týmové styly proti sobě 

a jakých kvalit soupeř dosahuje. V profesionálních ligách se ukazuje, že i propuštění jednoho 

silného championa pro hráče soupeřova celku může znamenat prohru v budoucím zápase. 

Z toho plyne, že pick a ban fáze definuje podmínky vítězství pro jednu nebo druhou stranu, 

jelikož championi značně ovlivňují individuální i skupinový herní styl.  

 

 

Obrázek 5. Schéma procesu pick a ban fáze 

 

Pick a ban mindgame je možné přirovnat ke zvláštní formě šachové výměny. Championi by 

v takovém případě představovali typy šachových figurek jako pěšce, dámu, věž atd.64 

Novým prvkem by ale byla alternativa vyřazení konkrétní figurky již před začátkem partie 

pro obě strany. Šach by se, samozřejmě, za takových podmínek stal brzy nesmyslným a 

nehratelným. LoL je však na počet elementu komplexnější hrou, takže pick a ban fáze slouží 

vlastně jako hráči ovlivňovaný proces vyrovnávání systému.65 Pravidla pick a ban fáze 

stanovují, že každý tým může v úvodní ban fázi zakázat tři championy ve střídavém pořadí, 

které je ukázáno na spodní části obrázku 5 (sekvence 1,2…až 6). Začíná modrý tým vlevo 

                                                 
64 S výjimkou toho, že v LoL existuje typů championů několikanásobně víc. 
65 Z hlediska potenciálně příliš silných kombinací championů. 
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jedním zákazem, pak červený tým atd. Je třeba zdůraznit, že celá předehra se řídí pravidlem, 

že obě strany čerpají ze společné zásobárny championů (champion pool). Po vyřazení šesti 

championů začíná modrá strana pick fázi. V ní zahajuje výběrem jednoho championa. 

Následně červený tým volí dva. Postup střídavě pokračuje po dvou, až nakonec červený tým 

volí posledního hrdinu, jak ukazuje obrázek 5. Vybírající hráči nejsou svazováni za daného 

championa hrát – získávají jej pro tým, proto po skončení výběrové sekvence dojde 

k libovolnému přerovnání pořadí, takže třeba až ke konci se ukáže, kdo ze soupeřova týmu 

bude hrát za co. Pick a ban fáze je limitovaná časem. V ban fázi má tým 30 sekund, v pick 

fázi 60 sekund na rozhodnutí. Po skočení pick a ban fáze dochází k začátku hry s vybranými 

pětičlennými kompozicemi.   

Na první pohled se musí zdát, že předherní etapa LoL vlastně není příliš interakční. Každý 

tým by mohl zakázat něco pro něj nepříjemného a zvolit si preferovaných pět hrdinů. Jelikož 

jich hra obsahuje 124, nemuseli by se ani dostat do střetu zájmů. V praxi je však situace 

zcela jiná, protože metagame hry zahrnuje přibližně polovinu tohoto čísla, u profesionálů 

spíše třetinu, dále se také počet redukuje kvalitou synergie mezi hrdiny (týmovou kompozicí) 

a postem, na němž je možné championa hrát. Ve výsledku pick a ban fáze vytváří složitou 

psychologickou hru, v níž se hráči snaží vybanovat soupeřovy potenciální picky a navést ho 

do kompozice, která pro něj není příjemná (harassment), anebo jeho kompozici dopředu 

přečíst a kontrovat ji výběrem specifických championů (counter-play). Důmyslné zahrání 

pick a ban fáze se opírá o to, že týmy na sebe mohou svými tahy reagovat. S každým zákazem 

nebo výběrem se dotváří intencionální model stylu soupeře – jaké podmínky vítězství daná 

kompozice sleduje a jak jich bude chtít dosahovat. Pro pochopení pick and ban mindgame 

je třeba představit strategie jejího vedení v tabulce 20. 

 

Tabulka 20. Strategické prvky pick a ban fáze 

Strategie  
Targeted ban Cílený zákaz championa, na němž je konkrétní hráč vynikající. 

Comfort pick Výběr championa, s nímž má hráč velkou zkušenost a snadno se mu hraje 

Power pick Výběr championa, který svou silou dominuje současné metagame 

Priority pick Prioritní výběr určitého championa jako důležité části kompozice nebo 

strategie 

Pocket pick Netradiční champion, kterého je však schopen konkrétní hráč dobře zahrát 

Counter-pick Výběr championa, který je silný proti jinému již vybranému  

Blind pick Výběr championa bez informace o tom, kdo bude hrát proti němu na lince 

Flex pick Výběr championa, který může být hrán na více postech (třeba top i mid) 

Contested pick Pick, o který mají zájem obě strany 

First pick První výběr v sekvenci (modrý tým) 

Last pick Poslední výběr v sekvenci (červený tým) 

   

Ban fáze hry probíhá v duchu motivu vzájemného omezování mezi týmy. Dle procesuálního 

modelu by se jednalo o ohraničování budoucích tahů zákazy picků A1 (standard, metagame), 

někdy i A2 (mimo standard, cheese). Pro etapu je charakteristická snaha narušit rovnováhu 

individuálního článku soupeřova týmu, např. několikanásobnými bany top pozice. Jindy více 

counter-play založený tým usiluje o vynechání silného picku, aby ho soupeř později prioritně 

vybral a mohl být za to potrestán counter-pickem. Červený tým totiž ban fázi ukončuje a 

posléze začíná modrý tým pick část.    

Pick fáze se rozděluje na šest kroků: 
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1. Modrá strana otevírá first pickem. V závislosti na ban fázi může tým okamžitě volit 

power pick nebo priority pick. Jako první championi se volí ti, kteří mají velký dopad 

na celkový běh hry, zejména v otevření nebo koncovce. Jedná se také o hrdiny 

nacházející se v metagame, protože ty si bude chtít soupeř vzít hned v dalším kole. 

Ideálně se volí silný pick, který k tomu všemu ještě mnohé neříká o týmové 

kompozici. První výběr modrého týmu je vždy blind pick, jelikož soupeř ještě 

nevybral ani jednoho svého championa. V porovnání s procesuálním modelem se 

jedná o tahy A1 a B1. 

2. Červená strana bere dva hrdiny, kteří povětšinou také zapadají do metagame (A1 a 

B1). Zisk dvou někdy dokonce převyšuje výhodu first picku. Předchozí kolo příliš 

neovlivňuje výběr z důvodu nutnosti časně získat dobré championy, aby je nedostal 

soupeř. První ze strategií výběru v tento moment je vybrat championa identického 

postu jako byl first pick, čímž soupeř v dalším kole získá o něco méně informací. 

Z matematického hlediska zná červený tým pouze 20% sestavy modrého, ale 

v příštím tahu bude modrý znát 40% červeného. Pokud alespoň jeden z picků 

červeného týmu bude reakcí na první výběr modrého týmu, odkryje se jen jeden 

champion jiného postu, jehož by mohla modrá strana příště kontrovat. Druhá 

možnost vyplývá z časného obsazení championů na dvou odlišných postech, kteří 

dohromady dávají silné duo. Nabourání kompozice se totiž někdy skládá z banu nebo 

ukradení jednoho hrdiny, na němž stojí strategie celé pětky.  

3. Od třetího tahu pick fáze týmy začínají ukazovat přes 60% své týmové kompozice, 

čímž se objevuje více counter-picků. První dvě kola byla spíše ve znamení získávání 

možnosti hrát standardní způsoby útoku a obrany. Nyní přichází v potaz výběr 

championů, kteří narušují A1 a B1 styly hraní za dané championy. Potenciálně zde 

jsou již dva důležití championi červené strany, s čímž je třeba se vypořádat. Pokud 

tým ještě s jistotou neví, jakou kompozici bude mít soupeř, musí volit naslepo nebo 

kontrovat předchozí výběr soupeře. V pick a ban fázi hraje prim schopnost vidět co 

nejdále, co se týče budoucích voleb protihráče. První a druhé kolo paradoxně 

vyjadřuje nejvyšší míru spekulativních mindgames mezi týmy, protože s každým 

zvoleným championem se nejistota snižuje.  

4. Čtvrtý tah odhaluje již 80% sestavy červeného týmu. Na řadu přichází méně důležité 

posty a (comfort, pocket) picky. Obzvlášť v kontextu toho, že poslední pick červené 

strany (6) může kontrovat jakýkoli dopředu vybraný post, protože je známá celá 

sestava soupeře.  

5. Modrý tým prezentuje svou celou kompozici doplněním o poslední dva championy. 

Zvyklosti výběru jsou obdobné jako u předchozího kola s tím, že counter pickování 

championa schopného A2 a B2 může být častější. Někdy se i modrý tým snaží 

předpokládat last pick červeného týmu, pokud se situace ukazuje v tom světle, že by 

se soupeř mohl pokoušet o counter pick svým posledním výběrem. Sofistikovaným 

způsobem, jak toho dosáhnout, je volit v předchozích etapách flex pick znesnadňující 

identifikaci, na jakém postu bude některý již vybraný champion hrát.  

6. Last pick červeného týmu ukončuje pick a ban fázi. Rovněž se může jednat o silný 

counter pick namířený vůči klíčovému členu modré strany. V progamingových 

zápasech jsem se několikrát setkal s překvapující volbou na závěr, která kompletně 

převrátila naruby předchozí kompozici a šokovala soupeře nestandardní volbou.  

Pick and ban mindgame předkládá příklad složitého předvídání sekvence tahů soupeře. 

Interpretace procesuálním modelem zde spíše zdůrazňuje zvláštní aspekt LoL stojící na 

možnosti vyloučit některé herní styly před zápasem, jež by omezovaly prostor intencionalitě 

harassment a counter-play stylu. Obě formy se v pick and ban fázi projevují pospolu – zákaz 

nebo výběr championa znamená zúžení šířky jednání a v téže chvíli i otevření pole pro nové 
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varianty. Obě strany tu také nefigurují v roli agresora (A1, A2) nebo obránce (B1, B2), nýbrž 

si připravují nástroje (stylu) a priority sledované v budoucích mindgames během 

bodovaného zápasu.  

 

3.4.3 Lane swap mindgame 

Jak už bylo vysvětleno výše, pick a ban fáze naznačuje podmínky vítězství obou soupeřících 

stran, ale nejenom to. Styl otevření patří k dalším faktorům determinovaným předherní fází, 

protože různí championi jsou jinak silní v rané etapě hry. S tím už týmy kalkulují při výběru 

hrdiny a jeho porovnáváním s potenciálním nebo již zvoleným protivníkem na lince. Přínos 

pro tým u zvoleného picku může znatelně převažovat nad jeho slabosti vůči oponentovi 

hrajícímu na stejném postu. Fáze otevření hry však povětšinou probíhá v tzv. laning fázi 

neboli období, kdy proti sobě na linkách soupeří dva topaři, dva midaři, dvě ad carry a 

supporti.66 V metagame se během několika let vývoje utvořila strategie, která kompenzuje 

slabiny některých championů v otevření tím, že jsou na začátku hry převelení na jinou linku, 

aby nemuseli čelit soupěři na lince, který byl vybrán jako jejich counter pick. Snižuje se tím 

riziko, že svou linku jednostranně prohrají a dovolí soupeři získat nezastavitelné momentum. 

Z určitých důvodů je možné přehodit jen hráče spodní linky na horní, což vede k tomu, že 

soupeřův topař se musí potýkat se dvěma hráči (ad carry a supportem) nahoře a vlastní topař 

musí řešit obdobnou situaci dole. Tomuto manévru se říká lane swap a dle XSnapyho se 

jedná o nejhlubší formu mindgame v LoL. 

XSnapy: Tady začínaj jedny z největších mindgames z celýho zápasu a to je právě usoudit, jestli se bude lane 

swap nebo ne, popřípadě na něj reagovat nebo ne podle toho, jestli ti to vyhovuje nebo jestli to bude zapadat 

do tvý strategie. V případě, že ty seš Corki a Sona a víš, že proti tobě je Twitch s Nami, tak to prostě chceš 

hrát, protože tam ti stačí Q od Corkiho a Q od Sony a Twitch je okamžitě na polovině a nezabije si jediného 

creepa. Vrátim se k tomu, že Twitch je úplně brutálně slabej na začátku, nic moc v midgamu a brutální bestie 

v lategamu. V případě, že se nedostane přes tu early fázi s tim, že má nějakou solidní farmu a core itemy, tak 

už nebude nikdy použitelnej v té hře, pokud se nestane nějakej zázrak. Za tohohle předpokladu ty víš, že ten 

Twitch bude chtít s tou Nami ten lane swap. Jak na to zareaguješ krom toho, že máš pokrytou svou jungle 

wardama, abys viděl, že oni někam jdou společně. V případě, že je 1:40, víš, že to je 10-15 vteřin, než se potkaj 

creepové na midu a najednou je 5 hráčů v horní části, tak najednou už víš, že je to lane swap. Je to z toho 

důvodu, že ta bot lane přebehne na top, kde to má kousíček, takže to za těch 10-15 vteřin stihne a tam může 

v klidu farmit mezitim, co ten topař, kterej by měl být nachystanej dole, má teleport. Takže ten se tam dostane 

klidně později a vůbec ho to neštve. V případě, že se ale nikdo neukáže, což je pro tebe ten nejvíc strašidelnej 

scénář, tak v ten moment ty přemýšlíš – my víme, že oni jdou lane swap. Když lane swapnem, tak oni ví, že 

my víme, že jdou lane swap, což znamená, že oni zůstanou dole a my přerotujem úplně zbytečně. A teď se 

hrajou ty mindgames, kde se kdo ukáže na tý wardě, kdo co prozradí podle svýho itemu, kdo co má za picky a 

podle toho se usuzuje, jestli se do toho lane swapu půjde nebo ne, ale vzhledem k tomu, že když to hráči opravdu 

chtějí ukrýt na maximu, tak se na žádné wardě neukážou. Zůstane to prostě jenom v tom týmu. Pak bych prostě 

řekl, že to je loterie. Ty prostě roztočíš hvězdný kolo a buď jdou na top, nebo na bot, protože oba týmy ví, co 

je třeba pro tu bot lane Twitch/Nami, a mezitím, co tomu bude chtít tvůj tým zamezit, tak ten Twitch/Nami 

budou dělat úplně cokoli, aby byli na lince proti jednomu a ne proti té Corki/Sona. Takže tohle jsou asi ty 

největší mindgames, který můžou mít ohromnej vliv na celou tu hru, protože ten Twitch může vyhrát jeden 

team fight úplně sám v případě, že ta early fáze je pro něj.  

XSnapy nejdříve vysvětluje relativní sílu dua championů vůči sobě na lince z hlediska 

otevření. Tým, co má na své straně kompozici Corki/Sona, označím jako A, protože se jedná 

o stranu, které bude agresivní. Twitch/Nami zase usilují o counter-play skrz lane swap (B). 

V prvotních minutách (do 1:40-1:55) se musí týmy rozhodnout, jakou strategii přesunu zvolí 

soupeř. Obě strany ví, že B kompozice nechce čelit té A. Jak většinou probíhá vedení této 

                                                 
66 Jungleři zabíjejí potvory v džungli a připravují ganky (přepadnutí a přečíslení soupeře), o nichž padne slovo 

hned vzápětí.  
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mindgame? Běžně se děje to, že obě strany se snaží narušit džungli soupeře a položit wardy 

na linku, kam očekávají, že půjde nepřátelské duo ad carry a support, aby je případně 

zahlédli. Tomuto procesu se říká early invade a je velice nebezpečný, proto se ho tým často 

dopouští v kompletním počtu. Na začátku hry se tedy někdy stává, že oba týmy se „náhodně“ 

střetnou cestou, jeden celek druhý zažene a položí wardy. Pokud pohyb druhého týmu ten 

první odhadne, volí výměnu v tom, že se přesune do nepřátelské džungle, položí zde wardy 

a zároveň bedlivě sleduje, kam je pokládá soupeř. Tím získává výhodu, jelikož vlastní ad 

carry a support mohou špatně položenou soupeřovu wardu obejít, anebo dělat, že o ní neví 

– přejít po ní a pak za hranicí vize zamířit na zcela opačnou linku, což je však uvádí do 

nevýhody. Na základě vize nebo i bez opory se tým nakonec musí rozhodnout, jaké bude 

rozložení hráčů na botu a topu. Nyní shrnu všechny myšlenkové operace týmu A (za útočící 

stranu) v příkladu XSnapyho do procesuálního modelu: 

A1 = bot linka, A2 = top linka; B1 = top linka; B2 = bot linka. 

A1 → B1: My nevíme, že oni jdou lane swap. Úspěšná counter-play pro B; tým A 

nepředpokládá lane swap a zůstává na bot lince, tým B rotuje a dostává své duo na top a 

topaře na bot.  

A2 → B1: My víme, že oni jdou lane swap, čehož si oni nejsou vědomi. Úspěšný harassment 

pro tým A. Obě dua hráčů se střetávají na topu. 

A2 → B2: Když lane swapnem, tak oni ví, že my víme, že jdou lane swap, což znamená, že 

oni zůstanou dole a my přerotujem úplně zbytečně. Úspěšná counter-play pro B; tým A si je 

vědom, že B chce jít lane swap, ale neví, že B zpětně čte záměr tomu zabránit. Tým B tedy 

směřuje na bot, kde se normálně hraje, ale pomoci mindgame přehrává soupeře, který si 

myslí, že bude na topu.  

A1 → B2: My víme, že oni ví, že my víme, že jdou lane swap, proto budeme předpokládat, 

že jej nepůjdou. Úspěšný harassment pro tým A. Obě dua se potkávají na botu. Jde vlastně 

o přesné čtení „obrácené psychologie“ týmu B, který se bude snažit dělat něco, co je pro něj, 

pokud se nezapočítá předpoklad mindgame, veliký risk (v základu se nechtějí dostat na 

spodní linku). Důležité je zde poznamenat, že situace se na povrch podobá situaci 0 → 0, 

protože úplně standardně se dvojice hráčů střetávají na botu. Pro diváka to může vypadat, že 

se žádný boj o lane swap nekonal, ale ve skutečnosti se standard zpětně vybudoval 

z předpokladu nestandardní hry, na což upozorňoval Headhunter v kapitole týkající se fáze 

otevření.  

 

3.4.4 Gank vs. counter-gank mindgame 

Další psychologická hra probíhá v přípravě a realizaci ganku a counter-ganku. Oba jungleři 

provádí mechanicky nenáročné úkony – likvidují potvory v džungli, sbírají buffy a 

přemýšlejí, na kterou z linek se vydají provést přečíslení – obdobu hokejové přesilovky, kdy 

gólem by bylo zabití soupeřova championa/ů v situaci 2 vs. 1 (mid a top) nebo 3 vs. 2 (bot). 

Zároveň uvažují také o tom, jestli je druhý jungler nepřečetl a nebude se do ganku snažit 

intervenovat (counter-gank), což často končí výměnou jednoho za jednoho nebo dokonce 
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smrtí všech útočníků.67 Úvodní fáze LoL tedy spočívá na čtení herního stylu oponenta na 

lince, ale zároveň plíživého pohybu junglera, který se nachází mimo dosah vize.  

Více než výsledky ganku je pro tuto studii podstatnější příprava, s níž seznamuje XSnapy, 

který v minulosti zastával post junglera.  

XSnapy: Jo, to jsou už zase mindgames. Protože ty můžeš začít pushovat, tvářit se, že tam máš junglera. Oni 

se stáhnou a botlinku, kterou bys neměl vyhrát, vyhraješ. Oni se bojej, že tam je jungler, přitom tam nikdo 

nemusí bejt. Ti špičkoví jugleři tohle ale uměj číst. Jak přirovnat pozici jungle, prostě šachy zase. Hraješ zase 

šachy. (…) ty máš hromadu času, když stupidně mlátíš do těch campů a nikdo tě neohrožuje, že zkontroluješ 

všechny linky, které se zdaj být pro tebe výhodné na gank, kde se dá něco udělat. Hlavně si však všímáš toho, 

co může právě teď udělat ten enemy jungler. Dělá ten stejnej camp, přecejenom je na opačné straně? Má 

v plánu jít na top lane, protože ji maj pushnutou? Má v plánu jít na mid lane. Od toho máš ty trinkety a ty 

wardy, abys tohle kontroloval, ale pořád máš v hlavě a nahlas týmu hlásíš, kde si myslíš, že je enemy jungler. 

Těch cest je, samozřejmě, několik. Začíná to klasicky, že zabíjíš první buff. Řekneš, že enemy jungler teď 

domlátil první buff. Jdeš na Wraithy. Zabiješ wraithy. Jdeš na druhej buff. To samý musí podniknout i druhej 

jungler. Řekneš, že enemy jungler právě zabil druhej buff a má dvě možnosti na gank - mid lane, top lane. Na 

topu bude za 12 vteřin, když půjde rovnou, na midu bude za 7 vteřin. Midařovi řekneš, ať si položí wardu. Z ty 

wardy zjistíš, že enemy jungler jde na top lane. V ten moment si ale i on uvědomí, že je přečtenej, tak zase 

začne uvažovat, kam půjdeš ty. Takže ta největší mindgame se koná mezi junglerama, který mezi sebou hrajou 

jenom šachy a snažej se být zase o krok napřed před svým oponentem. Protože oba dva jsou na týhle úrovni 

natolik zkušení a natolik inteligentní, že ví, co by si měl dělat a už čtou tu situaci a už to hlásí tomu týmu. 

Jungler symbolizuje dynamický faktor, který může ovlivnit dosavadní prostor a zdroje. 

XSnapy uvádí, že při čtení stylu oponenta svůj postup džunglí časově přirovnává k pohybu 

druhého junglera. Sleduje, jak dlouho jemu samotnému trvá zabití nestvůr v různých 

lokacích džungle a kam dál by se mohl jeho oponent pohybovat. Tento postup dává smysl 

hlavně z toho důvodu, že obě strany džungle jsou křížově obrácené, ale jinak identické. 

Teorii mysli zároveň dotváří dodatečné informace z položených ward a úsudků dalších členů 

týmu, zejména midaře, který kontroluje a vytváří vizi v prostřední části mapy. Fatálním se 

může stát objevení pozice agresivního junglera, pokud si neuvědomí, že je sledován (A1 → 

B1) a nezmění destinaci svého pohybu (A2 → B1). Druhý jungler je pak ve výhodě a může 

podstoupit bezpečný gank na druhé straně mapy nebo nalákat oponenta do counter-ganku.  

Nedostatek informací o junglerovi rozehrává mindgames o tom, jestli číhá poblíž za hranicí 

vize nebo nikoli. Jelikož se jungleři snaží pomáhat ostatním linkám, ta která aktuálně 

výrazně prohrává, se pravděpodobněji stane terčem ganku, aby se stabilizovala situace. 

Demon hrající na postu supporta vysvětluje, jak lze takové situace zneužít.  

Demon: Jo, určitě, protože jak si tady uváděl ten druhej příklad, tak to určitě funguje, ať už bych uvedl příklad 

na botu. Když pushujeme a snažíme se dohnat oponenty co nejdál pod věž, protože pod věží se jim budou těžko 

brát ty creepy a špatně se jim bude z toho farmit a špatně se jim budou z toho získávat goldy. To znamená, že 

na ně vytváříme pressure, jim se špatně farmí a oni budou chtít junglera na botu. Pokud tam dáme wardu 

nebo pokud víme, že maj něco, co má stuny nebo ccčka a začne se to najednou vytahovat, tak to znamená, že 

ten jungler tu už je. Tím pádem to pro nás znamená: „Ok, Pinky (jejich jungler) pojď sem - 3v3 jsme silnější. 

Během půl minuty sem přijde jungler, protože neskutečně pushujeme a oni ztrácej, tak si sem zavolaj junglera. 

Dáme tam wardu a počkáme, až přijde. Ty tu počkáš a až na nás přijdou, tak se stáhneme a zkusíme to na ně 

3v3 a momentálně jsme silnější, takže to vyhrajem.“ Takže to bych uvedl, že si je vlastně taháme do tý svojí 

klece. I když si oni myslí, že nás teďka přečíslí a že budou silnější, tak my si je taháme do tý naší hry a jsme na 

to připravený. 

                                                 
67 Provedení ganku vůči kvalitnímu soupeři totiž často zahrnuje tzv. tower dive, kdy jungler se svým 

partnerem/y musí narušit dosah nepřátelské věže, pod níž se oběť stahuje, takže dochází k velkému poškození 

agresorů. Gank se proto musí provést rychle a důmyslně.  
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Příklad vyjadřuje counter-gank sekvenci A2 → B1 (harassment) z pohledu útočícího týmu. 

Soupeř se snaží provést standardní counter-gank A1 → B1 vůči agresivně vytaženému 

soupeři, který je mimo dosah své vlastní věže. Jelikož tým A tlačí a zároveň omezuje vizi 

okolo prostoru, kde se skrývá jejich jungler, může jen pouze čekat, kdy se cizí jungler objeví. 

Tento příklad také zdůrazňuje, jak se může stát jungler čitelným prostřednictvím chování 

svých spoluhráčů, kteří najednou začínají obracet do útoku, i když jsou ještě v menším počtu. 

Někdy tento trik ale útočící tým donutí ke stáhnutí, protože oni sami nemají podporu 

v oblasti. Do všeho se zároveň může vložit topař, který má schopnost se jednou za čas 

teleportovat k přátelské věži nebo vojákovi, čímž může zasáhnout do situace. Ve výsledku 

proces z pohledu týmu A vypadá takto: 

A1 = dva silnější hráči, A2 = dva + jungler, A3 = dva hráči + jungler + topař; B1 = dva + 

jungler, B2 = dva + jungler + topař. 

A1 → B1: Očekáváme odpor dvou hráčů a nepředpokládáme přítomnost cizího junglera. 

Situace 2 vs. 3, protože se do situace vloží neočekáváně jungler. Pro A tým nevýhodné. 

Výsledkem je counter-play – úspěšný gank.  

A2 → B1: Očekáváme junglera a dva hráče, přičemž soupeř očekává jen dva útočníky. 

Situace 3 vs. 3 ve prospěch týmu A. Výsledkem je harassment – úspěšný counter-gank. 

A2 → B2: Očekáváme junglera a dva hráče, přičemž soupeř očekává dva hráče a junglera. 

Situace 3 vs. 4, jelikož bránící tým přečetl hru a po nalákání týmu A do útoku jim vpadává 

do zad ještě teleportující se topař. Výsledkem je counter-play týmu B. 

A1/A3 → B2 nebo 0 → 0: Očekáváme junglera a dva hráče, přičemž víme, že soupeř ví o 

naší pasti a chystá si teleport topaře. Zde se jedná o moment, kdy tým A může dorovnat 

počty (A3) a využít momentu překvapení teleportem vlastního topaře (4 vs. 4) nebo stáhnout 

vlastního junglera a provést výměnu jednoho či dvou vlastních hráčů za, nejčastěji, jednoho 

soupeře v konfrontaci 2 vs. 4. Tím soupeř investuje zdroje v poměru 2 vs. 4 na jedno místo, 

což znamená, že dva až tři hráči mohou ovládnout zdroje v jiné části mapy. Poslední z reakcí 

může být „dvojité nic“ z obou stran, kdy tým A se bude držet v bezpečné vzdálenosti a tým 

B bude lákat ke své věži.    

Příklad ukazuje, jak se v praxi mindgames začínají větvit do více možností, pokud je oběma 

stranám ponechán prostor.  

 

3.4.5 Vision war mindgame  

Nezanedbatelná část minulého textu zdůrazňovala roli zdrojů, informací a prostoru. Práce 

s vizí v LoL vystihuje a zároveň se stala inspirací pro rozvíjení úvah o podmínkách 

mindgames. Úvodní představení pravidel nadhodilo téma vize za pomoci konceptu ward. 

Pro pochopení základů boje o vizi je třeba nejprve pochopit, jaké nástroje popírání a 

budování vize jsou k dispozici.  

XSnapy: Je to Pink ward a Vision ward. Nebo Pink ward, jak se to vlastně jmenuje – to je jedno, budeme řikat 

„růžová“ a „zelená“. Zelená, jakmile ji položíš, tak po vteřině spadne to stealthu a odhaluje určitou část mapy. 

Zničit se dá dvěma způsobama – Sweeper, což je trinket, který si hráč může koupit. Ten použije a tím se začne 

odhalovat nějaká určitá část, kde to použije. Tam pak vidí i neviditelný jednotky, což znamená i wardy. V ten 

moment je může zničit, ale wardu tam položíš znova a on má dvě minuty cooldown na Sweeperu nebo minutu 

a půl. Další možnost je ta Pink ward, kterou ty položíš. Ta má o něco víc životů, takže toho přežije víc, ale už 

není ve stealthu, takže někdo půjde okolo a může jí rozbít případně, když ji nebudeš bránit. Ta je na neomezenou 

dobu, ne na 3 minuty jako ta ve stealthu, a odhaluje všechno okolo – neviditelný jednotky, wardy a podobně. 
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Takže, co je tvým cílem? Tvým cílem je položit na strategický místo Pink ward. Třeba u důležitýho keře (brush) 

tak, aby ti odhalovala vizi okolo midu, jestli tam nepřítel má wardy nebo nemá. Sám ještě na kraje položíš 

wardy, abys viděl, jestli se někdo přiblíží k tý Pink wardě, protože ta Pink ward je relativně drahá a zároveň 

tam chceš udržovat tu vizi. Chceš tam mít tu agresi, aby se báli chodit do tý jungle, aby se báli po tý řece 

ganknout botlane. 

Když si citát XSnapyho shrneme, jedná se o Sweeper, Vision ward („zelená“) a Pink ward 

(„růžová“). LoL dále ještě obsahuje další předměty a mechaniky, které umožňují vizi. Jedním 

z důležitějších je Scrying stone, který vytvoří efekt vize na dvě sekundy na jakémkoli místě 

v určité vzdálenosti (relativně daleké). Efekt nelze zničit jako v případě ward. Všechny tyto 

nástroje vize je třeba kupovat v podobě předmětů za zlato. Vytváření vize stojí zdroje, které 

by jinak mohly být investovány do přímého zesílení championa skrz nákup bojového 

vybavení. Wardy a další prostředky vize patří k prediktivním mechanikám, protože nutí 

uvažovat o budoucím stavu hry, v němž se mohou několikanásobně zhodnotit. Utváření vize 

má sice drobná pravidla, ale spíše je závislé na intuitivním odhadu pokračujícího scénáře 

hry.  

XSnapy: Pravidla asi vyloženě ne. Prostě polož to tam, kde uznáš za vhodný, ale vždycky s mozkem. To 

znamená, nebudeš pokládat někam wardu, kde víš, že nikoho neuvidíš, protože tam prostě nikdo nepůjde. 

Wardy se pokládaj do strategickejch míst, kde by sis přál prostě vidět z nějakýho důvodu. Ať už z toho důvodu, 

že pushuješ a chceš vidět, kde je nepřátelskej jungler. Nebo chceš vidět, když nepřátelé jdou draka a vy byste 

chtěli dát Barona, nebo proto, když oni dávaj draka a chtěl bys jim to přerušit. Jediný strategický místo, který 

má pravidla, kam pokládat, je mid lane a okolo tý řeky. To je z toho důvodu, že ty ovlivňujou vstupy do jungle 

a vstupy k těm buffům, o který se pak bojuje a hlavně v případě, že tam jsou buffy a vize, tak ty ovládáš tu 

řeku. Ty jdeš prostě po řece a víš, že tam nikoho nepotkáš. Víš, že tam seš v bezpečí. Zároveň můžeš jako midař 

gankovat top lane, bot lane jako jungler, protože víš, že nevlezeš do keře a čekaj tam nepřátele. Proto se tam 

bojuje o vizi s pink wardama, který zamezujou tu vizi nepříteli, a tim ti dávaj tu unikátní možnost roamovat po 

mapě a zamezovat prezenci (zoningu) a invadovat ty buffy a zároveň i pushovat midlane, protože vidíš, když 

někdo přichází z toho midu na tebe. Takže těch důvodů je tam několik.  

Odstavec popisuje, na co všechno má vliv vize. Z textu je patrný vliv na pohyb hráčů po 

mapě, kontrolu nestvůr s buffy, draka, Barona a v neposlední řadě i prostor džungle. Z toho 

důvodu se o vizi stará hlavně jungler a posléze support, kteří buďto obestavují vlastní část 

džungle (defenzivní warding) nebo nepřátelskou (ofenzivní warding). Vizi na středu mapy 

má na starosti midař. Princip LoL vychází z toho, že vlastní vize znamená rozšíření prostoru 

pro pohyb. Pokud by se ale pohyb měl konat do teritoria druhého týmu, je třeba zničit vizi 

bránící tento prostor. Principy harassment (útok) a counter-play (obrana) stylu zde jdou ruku 

v ruce. Vize vytváří základ pro bezpečný pohyb (roaming, juking) a následně i vytlačování 

soupeře (zoning) hlouběji směrem k jeho základně. Tím se otevírá možnost zničit wardy 

v jeho džungli, čímž se prostor obsazuje a následně umožňuje zabírání zdrojů – draků a 

Barona, buffů, ničení věží atd.  

Mezí příklady mindgames vytvořených na nedostatku informací by se daly zařadit taktiky 

obcházení ward, pokud je jejich poloha jednomu týmu známá, nebo průchod mezi nimi 

s předstíráním, že si jich hráč nevšiml. K dalším známým momentům patří schovávání se do 

křoví a vyčkávání na přiblížení hráče. Krom toho existují i komplexnější formy mindgames 

jako použití Scrying orbu na odhalení pozice druhého týmu (B2), i když všichni jeho členové 

stojí na wardě (B1). Druhý tým je tak sveden ze stopy, jelikož se domnívá, že nebyli nalezeni 

na základě wardy, a proto se ji nebudou snažit hledat a zničit (A1). Zde se třeba ukazuje, že 

rozdíl mezi použitím B1 nebo B2 nemusí být z okolností zřejmý a tým danou manipulaci 

musí nejprve odhalit, než bude schopen adekvátně reagovat.  
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3.4.6 Baron dance mindgame 

Koncovou fázi LoL ovlivňuje fakt, že časová penalizace za smrt championa se zvýší natolik, 

že i vyřazení jednoho hráče vytváří znatelnou silovou nerovnováhu. Cílem této fáze je tedy 

využít zamezení vize nebo její současné struktury k tomu, aby jeden tým zvítězil v týmové 

konfrontaci. Většinou se tento finální boj vede v blízkosti klíčového zdroje, který nejčastěji 

zahrnuje inhibitor, Barona nebo pátého draka. Obzvláště Baron je nástrojem tlaku, protože 

se nachází veprostřed mapy, takže prohrávající tým zatlačený do základny zde v určitých 

intervalech nemůže zůstávat a musí se vydat zabránit druhému týmu v jeho získání. Proto 

oba celky už s předstihem bojují o vizi okolo něj. Jeden tým doráží na místo dříve a zonuje 

prostor, což vede k vytvoření vize, kterou se zase ten druhý snaží zrušit. V této vyhrocené 

situaci označované jako Baron dance zastává mindgame dva cíle. První možnost je zmást 

soupeře tak, že se bude bát proces v kritický moment narušit. Druhá alternativa spočívá 

v nalákání týmu do nebezpečného prostoru okolo Barona a vítězství v boji 5 vs. 5 nebo zabití 

jejich junglera. Jungleři obecně hrají v tomto procesu důležitou roli, protože disponují 

schopnosti Smite, která uděluje vysoké poškození potvorám. Pro porozumění je třeba uvést, 

že buff z Barona získává ten tým, jehož hráč mu zasadil poslední ránu, takže často dochází 

k boji mezi oběma junglery, kdo ji zasadí ve vhodnější moment. Mindgame se ještě dále 

zesložiťuje doprovodnými strategiemi. Tým, který obsadil prostor okolo Barona je ve 

výhodě. Jeho slabinou však je masivní investování do zisku tohoto zdroje – pěti hráčů a zlata 

za wardy. Druhý tým může v návaznosti zareagovat posláním svého topaře někam jinam na 

mapě, aby zonoval protistranu tím, že ohrožuje jejich věže a hlavně inhibitor. Topař tak 

může činit, protože má schopnost se teleportovat k vlastnímu týmu, pokud jej bude 

potřebovat. Oba týmy pak zvažují, co bude dělat druhá strana, protože: 

0 → B1: Pokud bude útočící tým sečkávat a „tančit“ okolo Barona, topař bránícího týmu jim 

zničí inhibitor a získá další zdroje jinde. 

A1 → B1: Pokud se útočící tým pokusí o Barona a nechá soupeře manévrovat okolo, vystaví 

se možnosti být potrestán vpadnutím do zad a ztrátou mnoha členů týmu, což vede nejčastěji 

k tomu, že druhý tým pak okamžitě začne Barona a získá jej nebo dokonce během boje týmu 

A se nepřátelský jungler přiblíží a za pomoci poslední rány Barona ukradne bez jakýchkoli 

ztrát. 

A2 → B2: Pokud útočící tým iniciuje na soupeře bez vyčkání na narušení vlastního prostoru, 

vzdává se agresor své výhody a může se i dostat do nevýhody. Bránící celek se může 

stáhnout, ale nechat svého topaře dál zabírat zdroje jinde. 

0 → 0: Pokud útočící tým vyšle vlastního topaře, aby zastavil toho druhého, celý proces se 

zdržuje. Teleportace navíc nějakou dobu trvá, proto má menší výhodu ten tým, který má už 

svého topaře na místě.  

Na druhou stranu existuje minimálně stejný počet variant jednání, které vedou k zisku 

Barona na straně útočníka: 

A1 → 0 nebo B2: Útočící tým zničí vizi a začne Barona. Bránicí celek se bude bát narušit 

prostor, nebude nic dělat a ztratí Barona. 

A2 → B1: Útočící tým zničí vizi a bude předstírat, že začal Barona. Bránící tým zpanikaří a 

naběhne do taktické pasti, prohraje boj a ztratí Barona. 

Limitaci uváděné mindgame poskytuje další kontext – někteří championi mají schopnosti, 

které silně omezují okolní prostor nebo vytváří plošné ztráty soupeři, čímž usnadňují zoning. 
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Jiní zase dokážou rychle překonat vzdálenost a zasadit poslední ránu, takže je třeba se o ně 

prioritně postarat. Vliv má také celkový stav hry, protože o Barona se nezřídka soupeří 

s jedním zničeným inhibitorem na bránící straně, protože to otevírá cestu k těmto 

mindgames. Vojáci pronikají do základny týmu, je třeba rychle jednat. Jeden špatný krok a 

ztráta jednoho člena můžou prohrát celou hru. Obě strany ve výsledku přemýšlejí na šesté 

úrovni procesuálního modelu o tom, z jakého repertoáru tahů je možné vybírat a jak se 

soupeř z hlediska podmínek vítězství zachová. Co by pravděpodobně měl chtít dělat, co bude 

chtít dělat a co nakonec provede.  

 

3.4 Diskuse procesuálního modelu 
Nyní se nabízí otázka, co navržený procesuální model znamená pro kategorizaci v první části 

této práce a koncepci stylu jako intencionálního modelu? 

Kategorizace deseti herních stylů vymezuje různé podoby akce, jichž je možné při hraní 

videoher využívat. Ve smyslu psychologické roviny hry jde o okruh potencialit chování, 

s nímž mohou expertní hráči manipulovat a napodobovat jej. Dvojice harassment a counter-

play stylů patří k dynamickým formám, které uspořádávají ostatní styly dohromady. Jak již 

několikrát padlo, čím hlouběji hráč rozumí metaherní povaze stylu, tím plynuleji a 

efektivněji je schopen mezi styly přecházet nebo zhodnotit adekvátnost jejich využití – 

přecházet na vyšší úrovně mindgames. Procesuální model mindgames tedy představuje 

fungování herních stylů teoreticky, posléze v případové studii League of Legends i prakticky.  

Model procesu čtení stylu ve videoherních kontextu přináší určitá, dle mého mínění relativně 

zajímavá, doplnění existující teorie. Struktura úrovni mindgames se v mnohém podobá 

koncepcím teorie her, které za pomoci elementárních her dvou hráčů a omezených počtů 

tahů usilují o popis utváření teorie mysli. Výhodou analýzy mindgames profesionálních 

hráčů je zahrnutí širšího pole kontextuálních proměnných a psychologických vlivů, které 

ukazují proces předvídání v praxi. Úrovně mindgames prezentované v tomto výzkumu patří 

ke složitějším a podrobnějším modelům než příklady v teoretické části (Hedden & Zhang, 

2002; Goodie, Doshi, & Young, 2012). V procesuálním modelu mindgames je zachycen 

aspekt toho, že hráči se rozhodují oba najednou a dle určitého stylu, který nezřídka operuje 

mimo logiku racionálního hráče. Mindgames v prostředí progamingu nejsou situace, kde by 

bylo mnoho času na rozhodování, proto může jedna strana převzít iniciativu (změnit pořadí 

tahů), může dojít k chybnému provedení nebo k oboustrannému patu a nečinnosti – opět 

teoreticky často přehlížené aspekty. V porovnání s modelem yomi Davida Sirlina (2005), 

úrovně mindgames rozpracovávají i přechodové úrovně, kdy jeden hráč nezná nebo 

nedokáže odpovědět na tah soupeře. Asi nejzásadnějším přínosem je vnesení proměnné stylu 

do modelu, na základě něhož jsou hráči schopni předvídat. Podobně je také málo zmiňováno, 

že model mysli soupeře emerguje na základě minulé zkušenosti a konkrétní fáze partie. 

Přesto je teorie úrovní mindgames jen schematickou předlohou zobrazující jen fragment 

složitosti mindgames hráčů videoher. 

V předchozím textu nebylo diskutováno, jak je v prostředí tak vysoké komplexity předvídání 

chování vůbec možné a jak přesné nakonec je. MDA, v herním designu obecně rozšířený 

strukturální model, rozděluje hru na tři části – mechaniku (naprogramované algoritmy hry, 

možnosti akce), dynamiku (hráčovo zacházení s mechanikami) a estetiku (výsledný 

prožitek). Na základě výpovědí informantů je možné soudit, že předvídání, jakou konkrétní 

herní mechaniku soupeř zvolí, není možné odvodit. Predikce intencionálního modelu se však 

zhodnocuje na úrovni herní dynamiky a estetiky. V minulých pasážích této studie již bylo 

zmiňováno, že tvorba intencionálního modelu je vedena otázkami, co se bude hráč chtít 
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snažit dělat, co by měl dělat a jaký výsledek své akci přisuzuje. Hráči tedy jsou schopni 

odhadnout přání a přesvědčení soupeře, což usnadňuje anticipaci použití určitého typu 

mechaniky. Za příklad může sloužit odhalení, že soupeř bude chtít hrát riskantní a agresivní 

hru, k čemuž si vybere mechaniky s největší odměnou, proti kterým je ale možné se plošně 

zabezpečit. Tato metoda připomíná strategii zpětné indukce v teorii her (Hedden & Zhang, 

2002), jejímž principem je stanovení cílového stavu, kterého chce hráč dosáhnout. Následně 

se proces zakládá na zpětném odvození tahů obou hráčů, jak se k danému řešení dostat. 

Procesu čtení stylu soupeře ve videohrách napomáhají jednak pomocné mechaniky týkající 

se informací, zdrojů a prostoru, tak i sdílená znalost metagame označující efektivní strategie. 

To, co naopak činí proces hraní méně algoritmický a více psychologický, vyvěrá ze struktury 

soutěžních her. Většina z nich by totiž spadala pod tzv. hry neúplné informace (Salen & 

Zimmerman, 2003) omezující přístup hráčů k některým poznatkům o stavu hry. To navíc 

zesiluje fakt, že soupeř je často anonymně reprezentován, není lokálně přítomný.   

Na výše nastíněný znak videoher navazuje, že část herního systému je ovládána umělou 

inteligencí, naprogramovanými skripty a zbytek rozehrává svými rozhodnutími hráč. 

Algoritmy počítače lze, samo sebou, po čase snadno předvídat. Specifickou stránkou 

videoher však je, že relativně robustní programy v prostředí koexistují s lidskými hráči. Úzce 

se zde stýkají systémy s navrženou intencionalitou a systémy s reflexí intencionálních stavů 

(Dennett, 2004). Hráč tak někdy musí do svého usuzování započítat nejenom 

nevypočitatelného oponenta, ale i zvláštní situace, které může jeho jednání v kombinaci 

s „inteligentními“ algoritmy vytvořit. Někdy je dokonce složité odhadnout, jestli ovládá 

danou reprezentaci hráče program nebo člověk, což může hráče vést k neadekvátní teorii 

mysli.  

Pokud se oklikou vrátím k úrovním mindgames, toto schéma odpovídá i na otázku, od kdy 

můžeme mluvit o rekurzivní teorii mysli a kdy se jedná o reaktivní hru bez hlubší reflexe. 

Tyto klíčové momenty jsou zachyceny přechodem na třetí a vyšší úroveň, kde se strojovost 

postupů metagame začíná odtrhávat od aktuálně pozorovatelného chování k mentální hře, 

v níž se nejprve objevuje jeden hráč a následně jej dorovnává i druhý, pokud je toho schopen. 

Rovina jednání bez reflexe je zde nahrazena metakognicí. Šestá úroveň mindgames označuje 

stav rovnocenného a vzájemného čtení mysli. Ve videohrách se čtení mysli stává někdy 

nutností, protože daný tah soupeře je tak rychlý, že je třeba jej předvídat, jinak není 

v lidských možnostech reagovat v setinách sekund na problém s několika řešeními. V tomto 

hrají důležitou roli myšlenkové „zkratky“, což představuje nastavení metagamingového 

stylu na určitou úroveň mindgames, hráči např. od začátku nepoužívají nejúčinnější a 

nejpřímější způsoby (A1 a B1), protože předpokládají soupeřovu schopnost tento postup 

trestat.  

Ve výpovědích profesionálních hráčů je dále patrné otevření rozporuplného tématu intuice 

vs. kognice během utváření teorie mysli. Profesionální hráči metagamingových stylů údajně 

disponují naučenou intuicí, smyslem varujícím před nebezpečím nebo před podezřelými 

změnami v průběhu hry. Zároveň by se ale našla i dostatečná datová podpora pro 

myšlenkově nákladné uvažování. Zdá se, že funkcí intuice je aktivovat reprezentaci scénáře 

budoucích událostí, čímž se uvolňuje kapacita pro kognitivní a metakognitivní procesy. To 

by zároveň vysvětlovalo, proč v odhalování stylu dominují hráči podpůrných rolí (support, 

jungler) – jejich herní aktivita je často méně náročná na mechanickou zdatnost a rychlost 

reflexů. 

Celkově procesuální model mindgames předkládá jednoduché schéma utváření teorie mysli 

dvou hráčů nebo týmů v situacích omezených na počet možností jednat. Jak ukázala 
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případové studie League of Legends, model umožňuje interpretovat empiricky 

pozorovatelné mindgames z hlediska navržených metagamingových stylů i průběhu před, 

během a mezi partiemi.  
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Závěr 
V poslední části práce se pokusím o obecné shrnutí toho, co je potenciálním obohacením 

této studie pro výzkum herního stylu a některé další disciplíny.    

Na začátku disertační práce Herní styl jako intencionální model stanovuji otázky, jaké 

modely herního stylu si hráči videoher vytvářejí o druhých hráčích a jaké průběhové podoby 

mindgames znalost modelů intencionality vytváří. Zpracování první části výzkumného 

záměru zajišťuje návrh kategorizace deseti stylů, druhou část obstarává především model 

procesu čtení stylu identifikující šest úrovní mindgames. Cíl tohoto výzkumu je možné 

s určitými výhradami chápat jako splněný. Jelikož se studie zabývá tématy, pro něž 

v kontextu výzkumu digitálního hraní existuje malá nebo dokonce žádná opora, jedná se 

spíše o práci explorativní hodnoty. Tato disertační práce, alespoň dle mého vědomí, patří 

k prvotním textům v oboru herních studií, který se zaměřuje na prediktivní schopnosti hráčů 

videoher, a k jedné z mála publikací úzce se specializující na herní styl.  

Hlavní příspěvek práce spočívá v představení komplexnosti procesu hraní videoher. Stovky 

herních forem, z nichž jsou v této studii vybrány ty nejvýznamnější skupiny, poukazuje 

k rozvíjejícím se možnostem akce. Videohry jako forma navazující na tradiční hry 

překračuje své předchůdce ve schopnosti umožňovat plejádu odlišných herních stylů. 

Problém současné linie výzkumu tkvěl v nedostatečném popsání některých stylů a malé 

provázanosti mezi hráčskou perspektivou stylu a odbornými klasifikacemi. Kategorizace 

obsažená v této studii markantně využívá hráčského pojmosloví a snaží se identifikovat jeho 

vztah k abstraktnější intencionální rovině. Model deseti herních stylů by rovněž měl 

disponovat relativně vysokou interpretativní užitečností v zařazování nových herních forem, 

proto je možné i žádoucí jej v budoucnu rozšířit. Slabiny kategorizace zahrnují menší 

popisnost u málo zastoupených herních forem, občasné splývání typu a stylu a užší zaměření 

na herní projevy stylu. Na stranu druhou, tematizace intencionality za jednáním od sebe 

umožňuje rozlišovat styly s podobnými projevy chování. Kategorizace by mohla najít 

praktické užití ve výzkumech motivace hráčů videoher, méně pak v herním vývoji, jelikož 

je pro tyto účely příliš abstraktní a méně popisuje interakci různých herních forem mezi 

sebou.  

Pojetí stylu jako intencionálního modelu se dostává plného rozvedení ve formulaci 

metagamingových stylů a úrovní mindgames. Přínos pro dosavadní poznání zde spočívá 

zejména v představení metakognitivních operací profesionálních hráčů videoher. 

Mindgames se nepochybně vyskytují i u řady dalších her (např. pokeru), ale specifická 

struktura a dynamika videoher utváří komplexní prostor podporující utváření rekurzivní 

teorie mysli. Koexistence intencionálních systémů hráčů a navržené intencionality umělé 

inteligence, tlak rychlého vyhodnocení situace, časté měnění pořadí tahů, široké možnosti 

akce a propracované mechaniky zacházení s informacemi (vize), prostorovou navigací a 

kontrolou zdrojů, to vše má vliv na bohatost mindgames v prostředí videoher. Proces čtení 

herního stylu je určen dle fází hry (předehra, otevření, střední hra, koncovka a mezihra) a 

úrovně, na níž oba hráči nebo týmy operují. Silné stránky procesuálního modelu mindgames 

plynou z propojení tématu se dvěma styly intencionality, které ovlivňují čtení mysli. 

Harassment a counter-play styly, které jsou definované na základě užívání a předstírání 

jiných herních forem, určují strategii jednání v mindgame a zároveň i implikují vyšší roviny 

zacházení se stylem jako s metareprezentací celkového intencionálního modelu. Úrovně 

mindgames zasazují fungování těchto dvou stylů do průběhové sekvence, na jejímž podkladě 

se utváří model mysli protihráče. V procesu psychologických výměn mezi hráči dále hraje 

důležitou roli naučená intuice umožňující rychlé vybavení výsledného stavu hry, pokud se 

hráč rozhodne pro určitý tah. Motiv předestřít obecný model teorie mysli se povedlo velice 
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schematickým způsobem, který i tak dosahuje určitého kontextuálního zakotvení díky 

propojení s metagamingovými styly. Ilustrace a inspirace čerpaná z prostředí progamingové 

videohry League of Legends v tomto ohledu nabízí empirický příklad různých podob 

psychologických her. Potenciální váha procesuálního modelu pro dosavadní výzkumné 

snahy spočívá v předvedení možnosti pozorovat utváření teorie mysli mimo laboratorní 

prostředí. Některé herní situace vyloženě vybízí k porovnání reflexe situace ze strany obou 

hráčů, a tudíž i budoucím výzkumným snahám.  

Výsledky studie by díky obecné povaze navržených intencionálních modelů a průběhu jejich 

predikování, mohly ovlivnit i jiné než herní kontexty, např. podmínky konkurenčního boje, 

konfliktních situací. Herní styly uvedené v této práci ze své povahy reprezentují různé formy 

zaměřenosti jednání – k pasivitě a aktivitě, vítězství, poznání, expresi, zisku, prožitku, 

společnosti nebo proti ní atd. Podobně i jednání druhých mimo hru je možné vymezit 

z perspektivy výchozích podmínek, aktuálního stavu zdrojů, informací, možností a 

předpokládaného výsledku. Herní prostředí se však zásadně liší od situací reálného života, 

proto nadměrná generalizace není smysluplná. Přesto by se koncept stylu v teoretických 

souvislostech hry a intencionality mohl stát zdrojem inspirace pro přístupy s mnohaletou 

tradicí studia teorie mysli, metakognice či teorií jednání a rozhodování. 

Kontext kompetitivního hraní videoher, podle mého mínění, upozorňuje na zajímavou oblast 

činnosti převážně dospělých hráčů, kde se zřetelně objevují mentální fenomény, o něž se 

řada psychologických a filosofických směrů dlouhodobě zajímá. Objevuje se zde možnost 

tyto situace pozorovat v přirozeném prostředí zkoumaných osob za hrou omezených 

podmínek. Poznatky týkající se zachycení spektra herních stylů a jejich intencionálních 

modelů přináší doplnění hráčských typologií o charakteristické způsoby herní akce, přání, 

přesvědčení a záměrů, mezi nimiž mohou různí hráči volit, napodobovat je a snažit se o 

jejich odhalení u svých soupeřů. Pojem herní styl se, alespoň v této práci, ukázal jako 

užitečný pojem pro předvedení různých oblastí činnosti hráčů a vysvětlení fenoménu 

mindgame. Hlavní i vedlejší témata práce by zasluhovala detailnější průzkum, jelikož mají 

potenciál přinést četné inspirace pro psychologické bádání i pro výzkum digitálního hraní.  
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Přílohy 
Přílohy disertační práce, které se skládají z kompletního seznamu všech typologických textů 

a přepisu provedených rozhovorů, se kvůli svému rozsahů nacházejí v samostatných deskách 

nebo v podobě souboru vloženého do SiS.  
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