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1 Přepisy rozhovorů 

1.1 Poloprofesionální hráči a komentátoři 
 

1.1.1 PRK 
L: Metagame? No, na tý vyšší hráčský úrovni to vždycky je o tý metagame, protože ty hráči už jsou jako 

výkonnostně srovnatelný... 

M: On je hlavně rozdíl mezi herní metagame - že je jako nějakej obsah tý hry a jak se ta hra hraje a jak se hraje 

proti člověku. Existuje nějaká metagame, třeba jak hrát bojovky, že vim, že je skvělej způsob, že omezim prostor 

kolem sebe - nemůžu dovolit na sebe skákat, ale pak můj oponent mi to taky zamezí a najednou oba máme tu 

metagame, jak se to má ta hra hrát. Pak je tam ale ta mindgame jakoby, potom jdou ty herní styly proti sobě, což 

je taky velkej rozdíl jako, že jedno je ta hra a jedno jsou ty hráči.  

OH: Takže by to mělo nějakou svou obecnou teorii bez ohledu na oponenta. 

L: Jak se má hrát bojovka. 

OH: Ano, jak se má hrát bojovka... a souvisí to vůbec s metagame. Nejde spíš o nějakou technickou znalost nebo 

vyspělost? 

M: No právě je to, podlě mě, ta metagame z toho důvodu, že technický znalosti jsou hrozně hezký, že v bojovkách 

jsou prostě nějaký komba - jsou tam nějaký technický věci, co musí člověk ovládat, ale je to všechno jenom v 

prstech. Ale všechno je to omezený jakoby tou teorií, pokud bych to měl nazvat. V podstatě jde o prostor, že oba 

hráči se neustále prostorově omezujou a snažej se najít tu skulinku, jak se jakoby dostat k němu, a přávě jakoby 

omezit možnosti toho druhýho. A to mi právě přijde jako ta metagame, že to právě neni ani tak technika, ale 

chápání geometrie, když to řeknu hodně jednoduše.  

OH: Aha, zajímavý. Takže, je to v podstatě nějakej prostorovej odhad? Správný vzdálenosti? 

M: Víceméně ano. Vono vzdálenost dokáže říct hrozně moc, že třeba bojovky jsou ještě typický v tom, že narozdíl 

od šachu maj oba hráči jiný možnosti. Třeba v šachách máme oba stejný figurky - oba můžeme táhnout stejně, ale 

podle toho, jakou mám já postavičku, mám vybráno, co já můžu dělat. Třeba když mám nějakou postavičku a on 

na mě skočí, tak já s tím nic nemůžu udělat, ale pak mám zase postavičku, s kterou když on skočí, tak s tim můžu 

udělat cokoliv, což taky působí tim, že jelikož maj odlišný pohyby, tak každá dominuje ten prostor jinak, takže já 

můžu být třeba o něco blíž kousek a najednou já mám hroznou výhodu, protože já ho můžu šikanovat těma 

pohybama a on nemůže nic. Pak se ale najednou vzdálim malinko a najednou on má tu výhodu. Tak to je taková 

ta metagame tý hry přímo. Ta vzdálenost určuje různý věci. 

L: A samozřejmě záleží, jakej máš ten charakter, protože ten oponent ví, jakej  máš charakter a jaký máš možnosti. 

S tím on taky kalkuluje. On prostě ví, že z toho skoku máš prostě nějaký brutální věci, že ho prostě můžeš šikanovat 

nějakym brutálnim způsobem, takže on se bude snažit, aby si skákal co nejmíň, nebo naopak, aby tě donutil, aby 

si skákal a on toho mohl využít - na základě špatný vzdálenosti, že skočíš blbě.  

M: To už je právě to zneuživání toho hráče a toho, jak to hraje.  

OH: My to tady asi budeme muset docela zúžit, protože tady se vynořuje hromada věcí. Tu metagame jsem 

pochopil jako takovou obecnou teorii, obecnou znalost hry, a když to trochu zúžíme, na ty dvě osoby, který u toho 

seděj, těch dvou hráčích, jejich herních stylech? Možná se ještě trochu vrátím zpět, protože jste se vrhli přímo na 

to téma, ale když už jsme vlastně u těch herních stylů - máte nějakou osobní kategorizaci herních stylů nebo víte 

o tom, že by se třeba používal nějakej takovej obecnej model toho, jaké hráče lze potkat? Jak je lze odhadnout 

podle toho, jak hrajou? Existuje něco takovýho, že byste to sami používali nebo víte, že se to používá? 
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M: Víceméně jo. Je to, když to řeknu jednoduše, tak vlastně existujou archetypy hráčů. Vlastně žádnej hráč, kterej 

je lepší, nezapadá uplně do jednoho, protože by ho pak každej přečetl, to je samozřejmý. Pořád tam ale ty archetypy 

jsou znát. Kdybych měl dát nejjednodušší dva, tak bych dal člověk, kterej je hrozně agresivní, člověka, kterej je 

naopak hrozně defenzivní. Ono se to dá dát 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. Takže úplně na začátku, kdybych to nějak rozeskupoval, by byli právě ti agresivní, anebo 

hrajou naopak podle pravidel tý hry, když to tak řeknu.  

OH: To sem asi pochopil blbě, že ten agresivní hraje trochu bezhlavě?  

M: Víceméně. Ono to neni... musí to mít hlavu, ale nebojí se těch pravidel. Necejtí se omezenej tim, že je v 

nevýhodě, tak to nebude dělat, že třeba když na něho někdo útočí, tak v bojovkách je pravidlo, že je v nevýhodě, 

protože on musí odhadovat, co ten druhej udělá, protože ten prostě útočí. Jemu to prostě bude jedno, prostě si 

řekne, že prostě bude tlačit, že sám se z toho bude snažit dostat, protože má ten pocit, že ho tim nějak vykolejí, že 

prostě musí bejt v ofenzívě. V těch lidech je to zažraný. 

L:  Já si myslim, že většina hráčů hraje spíš tu agresivní hru, alespoň na tý český scéně, že se spíš soustředí na to 

toho druhýho zničit a už se nesoustředí příliš na tu vlastní obranu, že počítaj s tim, že pokud budou dostatečně 

agresivní a dostatečně útočit a dost dobře, tak ten druhej to nedokáže vyblokovat ty mix-upy. Mix-up je v podstatě 

postavenej na situaci... 

OH: Já rozumim - že to může jít nahoru nebo dolu? 

L: Může to jít nahoru, může to jít dolu, můžu ho přehodit. Těch možností je tam pořád hodně a dá se to popsat 

tak, že v nějaký situaci máš určitej počet možností, co ten druhej může udělat. Řekněme tři možnosti základní, jo? 

Zaútočí nahoru, zaútočí dolu, anebo tě bude třeba chtít chytit. Pokud ten druhej hráč nemá dost solidní obranu a 

nedokáže tohle všechno vykrejt, tak je jasný, že ten agresivní styl bude fungovat. Pak nastává situace, že narazíš 

samozřejmě na člověka, kterej takovýhle levný herní styl dokáže nějakým způsobem přečíst a nenechá se tím 

překvapit, pak už ten druhej musí začít přemejšlet. Nejede si svoji rutinu, ale prostě má to naučený, že to funguje, 

ale musí bejt trochu kreativní u toho zápasu.  

M: Ono hlavně nejde jenom o tu ofenzívu nebo defenzívu, protože přece jenom v tý bojovce je ten cíl útočit. 

Člověk může být defenzivní jak chce, ale přecejenom musí v určitý chvíli zaútočit. Tam jde spíš o takovou tu 

pravidlovost, jak to ten člověk bere, protože já nechci chodit do technickejch hloubek, 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.  

OH: Třeba nějakej konkrétní příklad bys měl. Jako klidně zajdi do těch technickejch záležitostí. Chvíli jsem 

bojovky hrál, tak snad pochopim. Kdyžtak mi dovysvětlíte.  

M: Ono...kde bych to mohl říct. U Street Fighteru je to typický. Tam je to hlavně v tý obraně. Je pohyb Shoruy-

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.  

OH: Myslíš teda, že je to jakoby tou neuvědomělostí, nebo se dá počítat s tím, že to někdy člověk bere vědomě v 

potaz, že to je opravdu součást stylu.  
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M: Jsou velice úspěšní hráči, kteří zakládají styl na tom, že jsou nepředpověditělný, že dělaj třeba naschvál věci, 

který by byly špatný, ale protože jsou špatný, tak je automaticky ten dobrej hráč nečeká. Proč by to dělal? On nemá 

důvod něco takovýho dělat,  takže ten člověk to nepředpokládá, a on to přesto udělá. Na tý vysoký úrovni to 

funguje, protože tam se zase člověku zažijou ty nezapsaný pravidla, u kterých si řiká, že to tak musí bejt vždycky, 

protože je to nejlepší, ale on to ten člověk neudělá. Jeho to trošku mentálně sníží, protože:"Já prohrávám proti 

tomuhle. Jakto?"  

OH: Existujou nějaký slavní hráči, na kterejch bys to mohl ilustrovat? 

M: Poongko, to je Korejec. Ten je přímo riskantní hrou známej. Čas od času na to něco prohraje. 

OH: A to je Street Fighter nebo Tekken? 

M: Street Fighter. Čas od času na to něco prohraje, ale jinak je pořád strašně úspěšněj. Na Evu 2011 byl tušim 

třetí. Tam prakticky pořád jen riskoval. Tam bylo občas obviózní házení mincí. On se toho nebojí. On je klidně 

ochotnej jít do toho 50:50 a založit na tom hru.  

OH: A nějakej hráč toho defenzivního stylu - vyloženě staženýho? 

M: Vyloženě staženej styl? Justin Wong za doby Street Fighteru 3. On se teďka malinko změnil, ale tehdá byl 

hodně defenzivní. Potom, kdybych měl říct třeba takový to pravidlo, kdy člověk hraje s tim, že má pravidla v 

hlavě, že někdy má výhodu, někdy ne, a operuje s tim. Daigo třeba. Daigo ne, ten už je občas divnej.  

L: Daigo je divnej. (smích) 

OH: O něm jsem právě dost četl jako o příkladu člověka, kterej hraje mindgame hodně.  

M: Daigo je divnej občas. On právě taky rozděluje hráče. Přecejenom, on hraje už pár let, takže poznal už hodně 

lidí. Jelikož je v Japonsku, tak může v podstatě neustále hrát s někym jinym.  

OH: A on o tom někde třeba píše - o typech hráčů, s kterýma se setkává. Narážiš na něco konkrétního.  

M: Já mám pocit, že určitě něco psal. Minimálně psal nějakou knížku malinkou o sobě. Pak vim, že psal už 

konkrétně, jak rozděluje. On ještě do archetypů hráčskejch rozděloval Seth Killian. Ten taky rozděloval na způsob 

obdobnej, pak to ještě rozšiřoval. Rozšiřoval to taky na hráče, jako mentálně, že budou brát něco jako levný, že 

když to ten druhej udělá, tak je automaticky hroznej hlupák a tak. Že už to nebral jenom jak hrajou, ale jak se 

chovaj okolo tý hry.  

OH: Jo, i tohle mě zajímá. Máte nějakej nápad - tady už vlastně padl nějakejch agresivní styl, nějakej defenzivní. 

Nějakej, dejme tomu, styl založenej na nečitelnosti. Ještě něco, třeba i ve vašem okolí? Ono styl je docela široký 

téma. 

M: Je hodně vágní hlavně. 

OH: Ano.  

M: Ono je takový náročný to popsat, protože v těch bojovkách je přecijenom člověk omezenej výběrem tý postavy. 

Postava omezuje hráče v tom, co si může dovolit. Ne každá postavička mu umožňuje dělat všechno. Hlavně v těch 

2D bojovkách, ve 3D bojovkách jsou všechny takový relativně podobný. V těch 2D bojovkách je to opravdu vidět 

a cítit.  

L: Některý charaktery jsou více defenzivní. Ve finále je to zase spojený s tim, jakej máš ten herní styl.  

M: Právě ale i v tý defenzívě je ten styl třeba jinej. Jsou hráči, který jsou jakoby pasivně ofenzivní. Pomalinku a 

polehoučku tlačej, ale pořád se cítíš omezovanej. Nemůžeš skákat, nemůžeš nic, ale oni pořád jdou dopředu. Je to 

taky ofenzivní, ale neni to v tom způsobu, že by pořád běhal a tlačil na tebe. To je taky rozdíl - je to něco mezi 

defenzivní a ofenzivní hrou. Je to prakticky takovej ten ideál, kterej by se měl hrát papírově.  
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OH: Asi to zase stáhnem k tý mindgame. Teď už budu mít možná konkrétnější dotazy. Já se v té práci nezaměřuju 

ani na to, samožřejmě je to podstatná část, jaký styly existujou, ale spíš jak to probíhá. Jak se to dělá? Jak se herní 

styl druhých poznává. Jak ten zkušenej hráč testuje, jak se zkouší, teď to řeknu laicky, dostat do hlavy druhýho 

hráče nebo jak se snaží číst jeho záměry. Když se vy sami snažíte někoho takhle odhadnout - jakým způsobem se 

to vyvíjí? Máte na to nějaký návod, recept? 

L: Tak asi nejjednodušší je poznat, jestli ten člověk opakuje nějakou sérii pohybů, který má zautomatizovaný a 

dělá je někdy až besmyšlenkovitě, protože se někde naučil, že tohle se má dělat. Třeba se to naučil z nějakejch 

videí nebo fóra nebo nějakejch stránek, kde si lidi vyměňujou zkušenosti. Říká sI: ,,Hele, to je dobrý. To budu 

dělat." A vytvoří si nějaký takový schéma. Je to typický pro hráče, který nemaj takový zkušenosti, nevědej, co tam 

maj vymýšlet, tak hrajou dost jako roboticky. Hrajou prostě... 

M: Flowchart. 

L: Flowchart. Řekněme, máš pohyb, kterej se dá opakovat do nekonečna. Pokud ti to neni ten druhej schopnej 

vykrejt, tak nemáš důvod to nedělat. Nemáš potřebu se tomu druhýmu dostat do hlavy. U těch lepších hráčů, 

samozřejmě, ty různý schémata, jak se pohybujou, jsou taky, ale ty lepší hráči se snažej těhle zlejch zlozvyků 

vyvarovat. A každej máme nějaký zlozvyky, že panikaříš a děláš nějakej pohyb, kterej je zbrklej a ten druhej na 

to vyloženě čeká. Jak říkal Párek (Marek), ty ho nějak tlačíš a čekáš na to, až on udělá chybu, až nevydrží ten tlak 

a prostě využiješ toho, že on udělá nějakou blbost, což je v podstatě základní prvek tý bojovky. Využíváš chyb 

toho druhýho. Jsou hráči, který se snažej dělat co nejmíň chyb. Nedělaj nic riskantního. Čekaj, až ten druhej udělá 

chybu a pak ho potrestaj. Tak se to dá hrát velmi dobře. A třeba... na mě to funguje docela dobře, co? Protože já 

jsem v některejch těch bojovkách, řekněme, ne moc zkušenej, takže dělám věci, který by hodně zkušenej hráč 

prostě neudělal, protože se ví, že to je blbost. A udělám to znova a znova a znova a chvilku trvá, než se tady tohohle 

zbavíš. Takže... jak se tomu druhýmu dosta do hlavy? Asi základní způsob je pozorovat tu jeho hru. Pozorovat, 

jak on se hejbe. Pokud zjistíš, že o neni dostatečně agresivní a že máš dost prostoru, abys útočil, tak útočíš.  

OH: Děje se to někdy třeba ani ne tak na základě pozorování, ale na základě nějakýho intinktu? Pocitu? Něčeho, 

co se dá špatně odvodit z toho, co se dá vidět. Protože tady jsou takový dvě možnosti, co se nabízej. Jedna je ta, 

že ten hráč má opravdu to oko. Má ty znalosti a dokáže tu hru dobře odpozorovat a díky tomu zjistit, co přijde. 

Pak je ale určitě i ta možnost, že má zkrátka tu intuici - že když porovnáme takovéto dvě situace, když udělá chybu, 

ten druhej nemusí vědět přesně, co to za blbinu bude, protože se mu tam vejde hromada věcí. Teď je ale třeba 

druhá situace, že je opravdu moment, kdy to může jít nahoru, nebo dolu. To se dá špatně odpozorovat, protože tam 

jsou dvě varianty, který můžou přijít a může to bejt na intuici. Tady kejvete hlavou? Zažíváte to někdy, že máte 

takový cítění, takovej pocit, kterej je jakoby nesmyslnej, ale může vám pomoct.  

M: 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 mužou 

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 jaky 

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 mi jedno, jestli je to kop, pěst nebo 

shoryu-ken, fireball nebo co to bude, protože to už se přizpůsobim tomu, co se teda stane. Nejdřív musim ale 

hnedka poznat, co bude ten hráč dělat.  

L: Když to zase stáhnem k tý metagame, tak se snažit poznat, jakou hru se ti snaží vnutit. Když na to bude hodně 

tlačit, tak je logický, že ty se budeš víc bránit, že nepujdeš proti tomu. 
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M: Anebo naopak půjdeš a budeš tlačit víc.  

L: Anebo naopak budeš tlačit víc než on, protože on na to sází, že prostě tě dostane do tlaku a v tom tlaku tě udrží 

a tím ten zápas rozhodne. Když ho z tohohle nějakym způsobem vyhodíš, tak můžeš ten zápas naprosto zvrátit.  

M: Ono pro ty riskantní a neriskantní hráče je typický to cítění. Ono to člověk musí fakt cítit, jestli to tak je, nebo 

není, protože každej ty riskantní věci někdy udělá bez ohledu na to, jak moc hraje podle pravidel, tak je musí 

udělat. Už jenom z toho důvodu, aby řekl:,,Já to přece jenom občas udělám. Nesázej na to, že si můžeš dělat, co 

chceš." Takže tam musí mít člověk to cítění a odhadovat. Tam nejde jenom o to, co přesně odkoukám.  

OH: Teď mluvíme hodně o tom momentu během samotný hry - metagame během hry. U těch zkušenejch hráčů 

jsem se dočetl, že někdy studujou herní styl z minulejch zápasů těch dotyčnejch lidí a vlastně neni to taktická 

záležitost, tzn. nějaká vytvářená během toho zápasu, ale je to strategie, kterými se více či méně řídí během zápasu. 

M: Herní plán. 

OH: Herní plán? 

M: 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. Že já budu třeba defenzivní, prostě si naschvál budu chodit dozadu. Budu naschvál 

vynucovat agresivitu toho druhýho, a pak když on udělá chybu, tak já získám to momentum a budu zakládat svůj 

herní plán a na tom momentu mu budu já dávat damage. Samozřejmě do toho pujdou technický stránky, jak já 

budu používat to momentum - jaký pohyby budu používat a  proč. 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 nebojí 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. Když on omezí prostor, že 

vyskočí nahoru a dá tam nohu, protože je obrovská - hrozně to má rád, tak já, když to na videu vidim, tak vim, že 

s tim musim něco udělat. Je to jedna z těch věcí, který on bude chtít dělat a já si budu muset vytvořit herní plán, 

jak se okolo toho dostat. Nebo naopak, jak z něj dostat tuhle situaci a jak ji zneužít.  

OH: A jakou roli hraje přímo ta strategie? Kdybyste to třeba měli odhadnout v nějakym poměru. Dá se třeba dost 

bezpečně připravit na danýho soupeře, když se to dost natrénuje. Jakej by tam byl ten poměr, jen tak orientačně? 

M: Dá i nedá. Ono...herní plán nesmí ztroskotat. Každej dobrej hráč souhlasí s tím, že herní plán nesmí spadnout. 

Člověk s ním musí jít - má mít naplánovaný odchylky, že třeba, co se má jinak stát, ale nesmí z něj spadnout a 

začít hrát jen intuitivně. Jsou intuitivní hráči, ale i oni maj nějakej plán vytvořenej, kterej může bejt jednodušší. 

Může bejt třeba založenej, že já budu na takovouhle vzdálenost a bude to fungovat, ale pořád si budu tu vzdálenost 

držet a budu si na tom zakládat hru. Opravdu se snažit vynucovat si situace, který oni chtěj. A tam je zase ta 

okoukanost, když má někdo zvyk, že pokaždý, když já skočim kousek před něj, tak on třeba něco zmáčkne. Já 

když najdu tenhle zvyk, tak já ho můžu najednou zneužívat - a  budu ho zneužívat dlouho, dokud on nezjistí, co já 

jsem vlastně našel.  

OH: Ty tady vlastně jmenuješ klíčový situace a momenty pro poznání toho stylu. Už si vlastně řikal. že to začíná 

okamžitě po začátku zápasu, jestli jde dopředu, dozadu. To byla jedna z těch věcí. Pak si jmenoval výrazný pohyby, 

jestli to tak můžu nazvat - nějaký charakteristický, který používá nebo jsou vidět z toho videa nebo pak i během 

hry. Jsou ještě nějaký další klíčový momenty, klíčový znaky, na který je opravdu dobrý mít koncentrovanou tu 

pozornost a hledat to tam, protože by to mohlo znamenat něco podstatnýho. 

L: Nejtěžší je koncovka v zápase. To je asi nejvíc stěžejní bod, protože to rozhodne, jestli ten zápas vyhraješ nebo 

prohraješ. Pokud máte oba dva málo zdraví, tak už je to opravdu o jedný chybě. Tam už si člověk většinou 

rozmyslí, jestli udělá něco riskantního, protože potom prohraje ten zápas. Tam je asi nejvíc vidět ta metagame, 

protože pokud je to důležitej zápas, tak ti hráči okolo sebe opravdu stepujou a čekaj na vhodnej okamžik, kdy 

zaútočej. Tam se nejvíc projeví, jestli ten hráč je opravdu hodně dobrej, nebo je to ten spammer, kterej sází na 
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nějaký levný věci, který bude zkoušet. Neřikám, že to nemůže vyjít, ale třeba když to vztáhnu na sebe, tak v  

Tekkenu, když jsem hrál s J-kobem, tak 90% našich zápasů končilo tak, že se hrálo na tři vítězný a oba dva jsme 

měli dva a on ten poslední zápas vždycky nějak ushitoval - vždycky ho vyhrál. A tohle udělal třeba desetkrát za 

sebou. Já jsem měl strašnej problém s tim cokoliv dělat. Doteď bych řekl, že asi mám. V tý koncovce je to opravdu 

jenom o tom, že on běhá okolo a najednou tě kopne dolu a konec. 

OH: Já tam teď budu asi něco implicitně vkládat, ale tohle se týká spíš Street Fighteru, ne? Ne takovejch her jako 

je Tekken Tag 2, kde ty comba - alespoň co jsem viděl na evu, v podstatě za tři čtvrtě. 

L: Tam ten krizovej okamžik je ale mnohem dřív. Neni to tak, že máš třeba už jen malinko života, ale třeba půlku 

života.  

OH: Že víš, že... 

L: Že víš, že jedna chyba a je to... 

OH: Takže je to v podstatě stejný, jen tak koncovka se posouvá blíž k tomu začátku.  

M: Tam je to třeba krásně vidět v King of Fighters XIII, tam ta koncovka neni úplně u málo životů, ale u tý třetí 

postavy, protože ta hra funguje na tom principu, že ty tři postavy se v podstatě doplňujou. První postava v podstatě 

nabíjí metr. Druhá z něho třeba malinko použije, ale taky ho nabíjí. Ta třetí postava může s tim metrem explodovat 

a dát combo za 100%. 

L: Prostě all-out. Ta poslední postava může cokoliv. 

M: A na tom Evu je to vidět. Podle toho, jaká je to postava, tak k tomu taky přistupujou a hrajou jinak. Najednou 

se totiž mění veškerej risk/odměna vůči tomu, co dělaj a budou dělat. V týhle hře je to právě nádherně vidět z 

tohohle důvodu. Hra prvních postav je úplně jiná, než hra třetích postav. Jedna je trpělivá, jedna je agresivní a 

snaží se dělat cokoliv. Třeba některym hráčům je i jedno, že ta první prohraje, protože je tady najednou druhá. Ta 

má metr a najednou může dělat, co chce. Takže taky je to úplně jinej přístup v tomhle ohledu.  

OH: Takže by to vlastně naznačovalo i větší proměnlivost toho stylu, že se s něčím může hrát i víc agresivně a 

otevřeně.  

L: Můžeš propásnout začátek, protože někdo je hodně agresivní a zbije ti dvě první postavy, ale to neznamená, že 

si prohrál. Tam ještě máš tu třetí.  

M: Takzvaná "kotva".  

L: Když to rozdělíš na nějaký body, tak v podstatě ten začátek zápasu je většinou takovej opatrnější. Ty hráči, 

pokud se neznaj, tak ošahávaj si tu půdu, zjišťujou si o tom druhym nějaký informace. Pak je nějaká střední hra, 

kde se prostě jede. Každej si dělá, co umí. Pak je ta koncovka. 

M: Hlavně hráči, když se neznaj, tak se snažej zjistit, jak moc si můžou dovolit respektovat toho druhýho. Jak on 

si může dovolit hrát podle pravidel, protože když vim, že hraju s člověkem, kterej nedokáže nic udělat s tim, že já 

skočim, bude vždycky, když já udělám nějakej malinkej block string a on mi udělá shoryu-ken hnedka, tak já 

najednou vidim, co můžu zneužívat. Můžu klidně tlačit a narespektovat ho. Budu to dělat. Pak když vim, že on ty 

věci ovládá a vidí je, tak tu hru musim změnit a přizpůsobit tomu. Ten druhej se taky přizpůsobuje tomu, že on 

taky musí zjistit, jak on může nejdřív hrát. To vídí už hnedka v prvním kole. Jsou hráči, který první kolo naschvál 

občas prohrajou jenom za tím učelem, aby zjistili, co se stane. Dělá to třeba Tokido. Tokido naschvál čas od času 

prohraje první kolo a je to vidět, že to je naschvál, protože hnedka ty druhý dvě kola všeho zneužije a skoro to jsou 

perfekty občas. Každej k tomu přistupuje jinak.  

OH: Takže vlastně experimentuje? 
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M: No, taky občas. Někdy může experimentovat, někdy jenom hledá. Ve chvíli, kdy experimentuje, může taky 

hledat neznalosti druhýho a jeho neschopnosti. Může dělat naschvál blbosti a najednou objeví něco úžasnýho, ale 

tam je taky rozdíl, když se hraje na tři vítězný a dvě vítězný hry, případně Japonci hrají na jednu vítěznou hru, což 

mi přijde úplně šílený podlě mě, ale hrajou. A tam je taky naprosto vidět, že tu jednu hru můžou vypustit jenom 

za tim účelem, aby zkoumali.  

OH: Když se vlastně znaj, tak se ani o nějaký věci nepokoušej, protože třeba když se potká profík s profíkem, tak 

věděj, že tam ani nemá cenu zkoušet nějaký levný pohyby, protože by to nedopadlo dobře nebo ty pohyby jsou 

prostě riskantní.  

M: Víceméně. Tam ale ani nejde o ten pohyb. Já už jsem vlastně říkal, že mně ani nepůjde o to, co je to za pohyb 

jako spíš o to, jestli tam ten pohyb bude. Protože jsou situace, kde nemá bejt a bude. To je najednou to zvláštní. 

OH: Jasně, rozumim. Jakej je ten mentální stav během té metagame? Jak to vnímáte? Jak by se to dalo popsat? 

Vim, že to je taková velmi abstraktní a obecná otázka, ale co je důležitý dělat nebo se děje během během týhle 

fáze čtení stylu? 

L: Asi bejt klidnej. Jsou hráči, který když se dostanou pod tlak, tak jakoby nezvládaj tu situaci a začnou dělat 

blbosti.  

M: Jsou taky hráči, který když něco podělaj, tak jsou z toho nešťastný, takže se to projeví na jejich následujícím 

chování. Najednou se prostě mentálně sesypou. 

OH: Že jsou jakoby víc u sebe, než u toho druhýho? Jestli to chápu...? 

M: No, víceméně. Víceméně jo.  

OH: Že spíš probíraj: „Ježiš, to jsem to podělal...“ 

M: Jsem strašnejm, jsem nejhorší.  

OH: V ten moment třeba nevnímaj, co se ten druhej snaží udělat.  

M: No, třeba. Člověk musí být klidnej a snažit se bejt přizpůsobivej. Ono existuje ten všeobecnej metagame, když 

se to tak řekne. Jak se ta hra má hrát. Takže když oba tohle následujou, což se u těch lepších hráčů dá očekávat, 

tak potom najednou začnou vyhledávat ty okamžiky, kdy ten druhej třeba bude chtít jít dopředu, kdy nebude. A 

už se bude snažit číst todle. Ale nejdřív ten hráč bude holt zjišťovat, jestli vůbec ten hráč je dobrej v podstatě.  

OH: Jestli ta metagame je vůbec nutná.    

L: Jestli je nutná, jestli to nestačí hrát úplně tupě a stejně vyhraješ. No dobře, budeme se ale bavit, že ty oba hráči 

jsou dobrý a jsou na vrcholový úrovni. 

OH: Ale tak to, co jste tady řikali, je jedna z, myslim taky podstatnejch, otázek - jakej je rozdíl mezi tim 

progamerem a, teď nás asi nebude zajímat, jestli je za to placenej nebo ne, a mezi laikem nebo průměrnym hráčem? 

Mezi tou špicí a davem lidí, co jsou dobrý roboticky nebo technicky. Maj ty znalosti, ale nemaj tu intuici? 

L: To je třeba Fist. To je třeba VRFist, kterej je technicky velmi zdatnej, řekněme. Má rychlý prsty, ale vůbec mi 

přijde, že o tý hře nepřemejšlí.  

M: No, přemejšlí, ale necejtí tu hru. Nemá pro ni ten cit. Člověk může znát věci, může je chápat a může se třeba 

na to dívat a chápat to, ale hrát najednou to nebude schopnej. Ten člověk musí mít ten cit, musí tu hru cejtit, když 

to tak řeknu. Ono, já můžu chápat, co tam ten člověk udělal špatně - můžu to chápat, ale dokud já nebudu vyciťovat, 

že něco špatnýho může přijít, nebo naopak s tim nebudu schopen nic udělat, tak je to jedno, protože já musim bejt 

schopnej tyhle věci dělat, když chci bejt dobrej. To už je přímo spíš o tom citu. Ten fakt dobrej hráč ty situace 
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vytváří automaticky. Že nepřemejšlí, co přesně se má stát, aby se staly, protože on ví, jaká cesta k tomu povede, 

ale co přesně na tý cestě bude dělat, co bude mačkat, to už se přizpůsobí nějak intuitivně.  

OH: Takže kdybych tady hodil takovej výrok, že hráči schopní toho vrcholového metagamingu nemusí být ani 

extrémně technicky vyspělí, že by měli nějaký rychlý reflexy nebo nějakou hlubokou znalost hry? Je to nějakym 

způsobem nutný k tomu metagamingu?  

M: Je i neni. Jsou hráči, u kterejch mám pocit, že už nejsou nejrychlejší. Maj dejme tomu rychlý prsty, protože 

hrajou už dlouho. Třeba Alex Valle, tomu už táhne na čtyřicítku skoro - pořád hraje, a už je vidět , že nemá ty 

nejrychlejší reflexy a tak, ale je intuitivní a vytváří všechno. On vlastně omezuje jednoduše prostor. On hraje 

jenom na to, že toho člověka omezí. Teďko nedávno vyhrál turnaj.  

OH: O něm jsem četl jako o příkladu útočnýho stylu a ještě tenkrát se v té knize psalo, že má ty bleskurychlý 

reflexy. 

M: Tenkrát měl. Teď už zestárnul, ale... 

L: Pořád je to kvalitní hráč. 

M: Pořád je to kvalitní hráč. Stejně tak je to takovej John Choi. Ten už taky hodně zestárnul, ale když hraje Street 

Fightera IV někde, tak je to taky vidět. On má sice naučený nějaký ty těžší comba, ale nezakládá na nich nic. On 

hraje taky čistej Street Fighter, kterej je založenej na tom, že omezuje svýho oponenta a vyhledává v něm ty špatný 

okamžiky.  

L: V těch bojovkách je to celkem specifický. Je to o tom dostat toho druhýho do tý nekomfortní situace.  

M: Ale každej k tomu jde jinak. Budou hráči, který právě naopak budou využívat reakcí, budou právě využívat 

toho, že uviděj ten malinkej whiff, kterej je třeba 20 framů. Jeden frame je jedna šedesátina vteřiny, neni to ani 

trošku hodně a stejně to potrestaj. A některý hráči to očekávaj a některý hráči to fakt viděj. Oba druhy těhle hráčů 

stejně vyhrávaj, ale každej na to jde jinou cestou. Jeden vidí a druhej predikuje.  

OH: Aha...jasně. Takže jeden by do tý metagame spadal a jeden ne, protože on to vlatně vidí. On nemusí vědět, 

nemusí odhadovat. On je zkrátka rychlej.  

M: Ale musí to očekávat. Reálně 20 framů není jeno 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. U těch whiffů je to typický.  

OH: Takže se to liší nějakou mírou jistoty nebo délkou? Že jeden, dejme tomu, ví: „A hele, combo začíná. za dvě 

a půl sekundy to přijde.“ A ten jinej tam musí ještě vidět, že tam ten druhej nastavil nějakej mix-up a až pak něco? 

Já vim, že je to asi složitě popsatelnej detail, ale může bejt docela zajímavej... 

M: No... ti hráči to musej brát jinak, protože všechno je to metagame a všechno je o tom stylu, protože já když 

vim, že můj oponent bude zneužívat těch reakcí, že je vidí, tak já fakt udělám něco kratšího, nereagovatelný. 

Hodim nějakej kraťoučkej pohyb, kterej bude trvat třeba jedenáct framů. On si řekne: „Výborně, tohle můžu 

counterovat.“ Tak on vyhodí něco a já ho zase potrestám. To je zase moje predikce. Takže ať už je on jakkoliv 

reaktivní, ta predikce tam musí bejt, protože pokud já mu ukážu, že toho můžu zneužít, tak on se k tomu zase musí 

hnedka přizpůsobit, protože jinak já nemusim dělat cokoliv jinýho.  

OH: Teď tady celkem kroužíme okolo toho - ale ta myšlenka mě celkem taky zajímala. Řekli jsme si, že 

mategaming je vlastně takovej herní styl, kterej se liší od určitejch způsobů hraní na té, nechci říct teďkonc, ale 

nižší úrovni. Existujou různý způsoby toho samotnýho metagamingu? Možná si počkám, co vás na to téma 

napadne. Existujou různý způsoby, jak tu hru číst? 
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M: Jsou. Každej má svůj recept. Každej tu hru cítí jinak, každej ji jinak vidí. Taky ji každej jinak hraje. Protože ji 

každej jinak hraje, tak bude hledat jiný věci. Hráč, kterej je dobrej v nějaký jedný části, třeba bude mít skvělý anti-

airy, bude je zvládat, se na ni bude snažit soustředit. Bude se snažit týhle situace využívat. Prostě vytvářet je a 

využívat, proto se bude snažit o jiný věci než hráč, kterej zase bude mít postavičku, která bude neustále skákat - 

bude mít airkicky, bude nustále mix-upovat. Oba hledají jiný věci.  

OH: Takže je tam furt ta provázanost s nějakym tim základnim, kmenovym, hernim stylem, kterej je zkrátka o 

těch zvyklostech, jak se to hraje. Třeba tou postavou.  

M: Je to už tim, že postava malinko vynucuje styl. 

OH: Je to nějakej nástroj. 

M: Přesně tak.  

OH: Mě napadly dvě takový větve toho, co jsem alespoň nastudoval. Jeden způsob je založenej na čtení. Spíš 

takovej ten receptní. Čekat si na to, co ten druhej udělá, a pokusit se být vlastně sám nečitelnej a jenom trestat. 

Ten druhej mi přišel, že je spíš o tom vnutit druhýmu nějakou myšlenku, nějaký vlastní záměr tomu druhýmu, aby 

se podle ní řídil. Pak s tim něco třeba provést.  

M: Dobrej hráč dělá obojí. Dobrej hráč se nesnaží dát svůj focus na jedno z toho. Třeba ví, že jedno z toho nevyjde, 

tak malinko na tom sleví, ale ví o obojim a má to v plánu nějakym způsobem zahrnutý. Má v plánu  něco takovýho 

udělat, protože já můžu vnutit, že já udělám nějakou blbost. Já můžu vnutit, že vždycky když budu v ofenzívě, tak 

to zakončim tim, že udělám hroznou unsafe blbost. Ten člověk to musí určitě zaregistrovat a řekne si, že toho 

zneužije. Udělám to jednou, on si řekne: „To se asi přemáčk.“ Udělám to podruhý a on si řekne: „To je asi dement.“ 

A potřetí to už neudělám. Toho já můžu zneužívat. Tohlencto dělaj víceméně všichni. Někdy to vyjde líp, někdy 

to vyjde míň, ale neni to focus. Neni to to, na co já se zaměřuju.  

L: Jakoby dělat pokaždý schválně ty chyby. 

M: No. 

L: Někdy se to ale může hodit.  

M: Někdy se to hodí. Právě ty situace se vytvářej různě. 

L: Nedá se to stáhnout na jeden zápas, ale musíš mít jich nahranejch třeba dva tisíce.  

M: Ta zkušenost dělá hodně.  

L: A každej ten zápas je jinej, takže neni možný říct, že by každej ten hráč hrál jeden ten styl a snažil se pořád 

dělat to samý. Asi nejdůležitější je naučit se přizpůsobit tý hře toho druhýho. Pokud prostě víš, že tohle nevychází, 

tak to musíš v tý chvíli změnitt tu hru. Změnit tu svoji metagame, nemůžeš jet pořád stejně. Snažit se dostat toho 

druhýho do situace, kterou nečeká. 

M: Ono to často vychází samotně - z tý hry samo. Krásně to třeba řekl James Chan o dvou věcech. Rekl, respektive 

našel v jenom z komentářů na youtube u videa o combech, že někdo řekl, že combo neni to, co se snažíte udělat, 

combo je jenom výsledek toho, že jste udělali něco správně. Druhá věc byla, že má rád bojovky z otho 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 ten 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.  

OH: Že nejde o nějakej výsledek čistě tý logický dedukce. Jako tady je jedno správný řešení, je nejefektivnější a 

já ho prostě udělám.  
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M: To je jedině v combech, že mám optimální, který dá největší damage, ale situaci musim vždycky nějakym 

způsobem vyřešit a to combo je teprve nějaká odměna, že jsem ji správně vyřešil.  

L: Řekněme, že ho dostaneš do comba. Dáš mu nějakej damage, ale můžeš se třeba rozhodnout, že to combo 

neuděláš celý, aby si ty situace mohl využít ve svůj prospěch. Je tam třeba jiná situace, že ten člověk třeba vstává. 

Vstává ze země, což je pro něj nevýhodná pozice a ty toho můžeš využít zase jinak. V podstatě jsou situace, že 

oba dva stojej, nebo jeden stojí a druhej leží. A to jsou dvě různý situace, protože když ten člověk leží, tak mnohem 

víc omezený možnosti, co může udělat.  

M: Ono jde jednoduše o to, že cokoliv zmáčkne, tak se stane pozdějc než ten druhej. Ten druhej je aktivní neustále, 

může cokoli kdykoli zmáčknout. Ten druhej může zmáčnout něco, až se teprve postaví, až tehdy se to začne dělat.  

OH: Jasně, je v nevýhodě.  

L: Ale můžeš toho využít opravdu tak, že pokračuješ v tom tlaku, nebo naopak neuděláš nic. Počkáš, až ten druhej 

vstane.  

M: 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. Budu se cítiv 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...Ono, pak jsou ještě hráči, co to 

mění. Na to mě napadá krásnej příklad - John Choi, ten mění všechno. On fakt mění všechno. Třeba ve Street 

Fighteru II má jeden zápas, kde opravdu jednu hru hraje šíleně defenzivně, a potom naopak to úplně přetočí o 180 

stupňů a hraje úplně jinak a funguje mu to. On každej dobrej hráč zná ty styly a ovládá je.  

OH: Je možné chápat čtení toho stylu jenom jako čtení nějakýho procesu, anebo se tam vytváří větší model 

rozhodování toho člověka jako takovýho? Tím myslim třeba model jeho osobnosti. Nejenom třeba, jak se chová 

při hře, ale jak se chová mimo ni?  

M: Ono je to taky hodně o tý úrovni, na který hráč hraje. Když jdeš víš a víš, ty lidi bejvaj chytřejší a rozumější, 

když to takhle řeknu. Bývaj vyrovnanější a chápavější a víc akceptujou věci. Hráč na nižší úrovni ti třeba bude 

pořád brečet nad postavou. Bude nad ní nadávat a bude řikat: „Tady tahle postava je otřesná.“ Dobrej hráč ti na to 

řekne: „Tak se s tim musim naučit něco dělat. Prostě se musim adapatovat a já ho porazim.“ Taky pak mi jeden 

kamarád říkal: „Žádná postava není nerespektuhodná. Jsou jenom hráči, kteří jsou nerespektuhodní. A to je 

všechno. Nezkušení hráči maj často ten pocit, že oni jsou hrozně dobrý a prohrávaj proti hovnu. Ten dobrej hráč 

si řekne: „Tak já s tim něco udělám. Tohlencto se znovu nesmí stát. Já vim, co se stalo a mám proti tomu řešení.“ 

Takže když ten druhej bude tohle dělat, tak já vim, že tohle už nehodlám dělat. Ta osobnost tam v tomhle ohledu 

právě je trošku cejtit i neni.  

L: Já asi vim, jak to myslíš.  

M: Je tam i z půlky i neni.  

L: Pokud hraješ, řekněme, s člověkem, o kterym víš, že i v normálním životě je takovej agresivnější, tak má třeba 

víc tendence dělat chyby. Pokud ty ho desetkrát kopneš na nějakej blbej pohyb, ale fakt blbej, a ještě se mu k tomu 

během toho zápasu vysměješ... 

OH: To je ta metagame - vysmát se mu.  

L: To je ta metagame. Ty mu prostě naznačuješ: „Ty prostě tu hru neovládáš. Jak tohle můžeš sežrat.“ A on začne 

ztrácet hlavu. Začne dělat víc chyb, který ty můžeš zase využít. Takže ty mu můžeš tu hru vnutit, že ho, řekněme, 
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během toho zápasu ponižuješ. To je taky ta metagame. Jsou hráči, který hrajou prostě seriózně a toho druhýho 

nemusej zničit za každou cenu, ale chtěj vyhrát nějak seriózně, nějak hezky.  

M: Jsou hráči, který prostě musej vyhrát se stylem. Třeba (jméno hráče) klidně prohraje a bude mu to jedno, 

protože udělal krásný a složitý combo. A všichni, co se dívaj, jsou nadšený. Všichni mu tleskaj. Sice prohrál, ale 

on je ten morální vítěz. Prostě hrál nádherně. 

OH: Že hraje pro díváky - do velký míry. 

M: Hezky, stylově. To je taky ten rozdíl, jestli chce hrát na výhru. U těch bojovek se fakt může stávat, že ty hry 

přilákávaj lidi, co chtěj ponižovat ostatní. Ono je to asi trošku v nátuře tý hry. Už to jenom umocní to, že ty hry 

mají sociální kontakt. Nejsou to hry, který by se hrály online. Jsou to hry, který se hrajou tak, že dva lidi seděj 

vedle sebe. To prostě přinese někdy hráče, kterej si chce vyléčit nějaký komplexy.  

OH: Myslíte, že to tedy někdy začíná i předtim. Takovou to fází studování videozáznamů, pak je fáze začátku tý 

hry - o tom jsme už mluvili, a mezitim je nějaká ta doba, kdy se potkaj na tom turnaji. Něco si řeknou a pak přijdou 

k těm ovladačům.  

M: Taky můžou bejt lidi, který s tim člověkem, ze kterýho maj strach, budou chtít hrát sto her v kuse až potom jít 

do toho turnaje. Pak zase budou lidi, který si udělaj svůj plán. Udělaj si ho úplně bezprostředně, najdou si nějaký 

techniky specifický a nebudou ochotní s nim hrát až do toho turnaje. Po turnaji hrajme, jak chceme, ale do té doby 

ne. V tom chování mi to úplně tak nepřijde. Neni to tak ani o tý hře, ale o tom, jaký jsou ti lidi. Jestli ti člověk 

řekne: „Ty seš hlupák. Já se s tebou nehodlám bavit. Vypadni.“ Anebo to bude akceptovat a ten druhej si řekne: 

„Já tě budu šikanovat.“ Neni to tak o tý hře jako spíš o lidskym chování a o tom, jak ta skupina vůbec funguje.  

L: No, ale má to vliv na tu hru.  

M: Může to mít vliv na tu hru, ale jakej, to je nevypočítatelný, protože já můžu toho druhýho třeba ponižovat, ale 

nikam to nevede. Ti to dá pocit: „Já tě musim zabít. Já tě musim potrestat už jenom za to, cos mi udělal.“ Pak je 

asi druhej člověk, kterej se bude cítit poníženě a bude hrát špatně. To jako nemůže fungovat všeobecně takovejhle 

plán. Navíc teďka v těch bojovkách jsou všichni takoví ještě kamarádi dost. Když se člověk třeba podívá na EVO, 

tak ať jsou z jakejchkoliv zemí, tak se znaj, objímaj se, píšou si a jsou to v podstatě kamarádi. Už tam nefunguje 

úplně nějaká vražedná kompetice, že já tě nesnášim, musim tě zabít, ale prostě: „Pojďme si zahrát a pak jdem na 

pivo.“ Tak nějak to tam funguje už.  

OH: Takže myslíš, že to neni nějaký pozérství mezi nima? 

 

M: Neni to úplně tak silný jako neni silný to, jakym způsobem se k sobě ty dva lidi chovaj. Dobrej hráč s tim 

nějakym způsobem bude počítat a musí s tim kalkulovat a počítat. 

OH: Teď mám možná trochu zákeřnější dotaz. Je nějakej rozdíl mezi čtením protihráče a čtením spoluhráče? Já 

vim, že tady tahle záležitost neni třeba úplně běžná u bojovek, ale dejme tomu, když se hraje nějaký týmový 

bojovky.  

M: Já bych to spoluhráč spíš přehodil na tu úroveň, že třeba můj kamarád hraje na turnaji a já mu chci uprostřed 

hry poradit. Třeba skončí kolo a já mu chci poradit. To je spíš sledování. Když si všimnu nečeho, co by měl dělat 

a nedělá to. Hráč, kterej hraje, se o něco snaží a začne se na to focusovat. Začne na to mít ten svůj záběr a začne 

to chtít dělat a vyvolat tu situaci. Do toho mezitim ale bude třeba dostávat zbytečnej damage. Bude třeba dostávat 

zbytečný firebally, který třeba vůbec dostávat nemusel, ale on je nevnímá. Já za tim člověkem třeba budu stát a 

řeknu mu: „Uklidni se. Běž pomalu.“ To může bejt úplnej začátek toho, co já mu můžu říct. Jestli se má uklidnit, 

nebo to má naopak zesílit a jít víc dopředu a potom naopak může jít víc do tý techniky. To je spíš o tom, když já 

vidim, co on dělat může a nedělá to.  
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L: Přecejenom když nejseš v tom zápase, tak nemáš ten pohled zvenčí. Můžeš vidět věci, který ten člověk 

bezprostředně třeba nevidí.  

M: Pak je ale dobrý rozeznat, to už ale potřebuje dobrýho hráče nebo člověka, který tu hru fakt zná, co on třeba 

vidí, ale neumí s tim nic udělat. Třeba ta situace může mít řešení, který já mu můžu poradit, ale že je tak moc 

náročný to exekuovat, když já ho neznám, že mu to raději nebudu radit, že mu třeba spíš řeknu, ať se toho vyvaruje 

a neřeší to, což se taky může říct. Právě proto, když si maj lidi takhle radit, tak maj lidi, kterym řeknou, že jim 

můžou radit, protože toho člověka taky může iritovat, když mu řeknou, že si má dát na něco bacha a on si na to 

dává bacha třeba celý dvě hry. Tak on už je z toho třeba úplně iritovanej. Je to o tý znalosti. Já ho znám jako 

protihráče a vim, co jako protihráč umí a tak. Potom když ho sleduju, jak hraje, tak třeba vim, že něco ani udělat 

nemůže. Takhle tu hru nevidí třeba. Já ji vidim třeba tak, že si budu držet nějakej odstup, nějakej prostor a on ji 

třeba tak nebere vůbec, že vzdálenost pro něj znamená, že když tě můžu kopnout, tak tě kopnu. To neříkám, že je 

špatně. To je zase to, jak to vidí hráč. To zase dává mě právo mu malinko poradit. Protože já se dokážu vcítit do 

toho, jak on se to snaží vyřešit, a když mu potom dám najednou radu, která by vůbec nešla s tim, jak by to hrál, 

tak jsem poradce k ničemu.  

OH: Takže nějakym způsobem je tam aktivní jeho mentální model jako protihráče, kterej můžeš ale ty dobře 

doplnit jako divák,  protože víš asi, jak se cejtí jeho soupeř. 

M: To taky. To můžu občas cejtit, když se dívám na dva hráče, který třeba vůbec neznám, tak já přesně znám ty 

pocity, který maj. Prostě přesně, když jim něco nevychází, tak přesně vim, s čim se snažej vyrovnat a přes co se 

snažej dostat a vim, že to neni jenom tim, že tam je položená ta noha, ale chápu...proto právě hráč, kterej už 

tohlencto cejtí, může líp poradit než ten člověk, kterej to jen vidí. Člověk, kterej to zná a cejtí, to bude vidět 

najednou jinak.  

OH: Teď když vezmem opravdu tu specifickou situaci v tý hře. Z mí omezený zkušenosti v bojovkách se v tom 

Tagu stávalo, že vlastně ten hráč má tagovat, například, a netaguje a skončí to špatně. Je tam takovej moment, kdy 

krýt nebo tlačit. Protože tam už se ta objektivita, ta pozice diváka, musí vytrácet. 

L: Když hraješ s někym, je docela blbý dívat se na to, že hraje a ještě k tomu špatně. Já třeba v tom Tagu, když 

hraju s Jiřim, s Avatarem, tak prostě někdy mám tendenci si ten zápas vyhrát sám. Prostě ho tam zbytečně 

nepouštět, protože vim, že to je průser. Ho tam prostě pustim a akorát to prohraje. Někdy to dojde do tý fáze, že 

už tu hru nezvládám... 

M: Tak ho tam náhodně pošleš.  

L: Buď, nebo to prostě zapomenu vytagovat a prohrajem to kvůli tomu. On pak řiká: „Lojzo, ty si debil.“ Tak to 

mi moc nepomůže.  

OH: Tak to už je vlastně trochu vyjímečná situace, protože se znáte vlastně hrozně dlouho. A to, jak se znáte jako 

osobnosti je možná důležitější nebo to tam vstupuje mnohem víc než ta situace. 

M: Tak, tak. Taky do toho vstupuje to, jak moc tu hru ovládaj. Když je hráč fakt dobrej, tak ví, že ten druhej bude 

hrát taky dobře a bude s tím počítat a nebude to tak, že si Lojza řekně, že Avatar hraje hovno, a proto ho tam radši 

nebude dávat. To je potom úplně něco jinýho.  

L: To je pravda.  

M: To neni moc ta turnajová metagame.  

L: Turnajová metagame je taky jiná, protože některý hráči hrajou třeba přáteláky, tak jsou v takovym uvolněnym 

módu. Jsou vyrelaxovaný a hrajou.  

M: A nejenom tak. Ono jde taky o to, s kym hrajou. Třeba může hrát i s dobrym hráčem a bude hrát uvolněně 

nebo hrát se špatnym hráčem a bude hrát ještě uvolněnějc. Naopak někdo bude hrát vždycky přehnaně dobře. A 

někdo bude hrát třeba vždycky dobře, ale naschvál si omezí věci, který nebude ukazovat až do turnaje. Třeba má 
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nějaký naschvál schovaný techniky, ale neukáže je až do toho turnaje, protože by tim něco prozradil. Jinak ale 

bude hrát pořád skvěle. To je taky úplně něco jinýho. Takhle to hrajou lidi různě. 

OH: Ok, tak z tohohle možná až tolik nevykřesám, protože ty bojovky jsou takový malinko odlišný. Teď třeba 

rozdíl mezi těma úrovněma. Dejme tomu, že to asi pravděpodobně je jedna z takovejch vrcholovejch schopností - 

metagaming, Jak se liší taková ta špička, vlastně jména, který tady dneska padaly, pak nějakej, dejme tomu, dobrej 

hráč, průměrnej, a pak takovej začátečník. Tím myslím hráče, kterých je po světě miliony? Myslíte, že tak o tom 

přemejšlej nebo se i v tom lišej ty začátečníci třeba?  

M: Dneska máme internety a máme všechno. Technologie nám umožňujou přečíst si cokoli, co napíše někdo jinej. 

Že napíše článek, jak hrát neutrální hru a začátečník se to snaží kopírovat. A ten dobrej hráč, co už je jakože skoro 

úplně nahoře, ale ještě tam neni, tak něco si okopíruje a něco si vytvoří sám, ale ke všemu už má ten cit. Prostě už 

si našel ten cit. A ten fakt dobrej hráč, je podle mě až ten, co si tu hru inovoval pro sebe. Našel si ty věci, uchopil 

to sám podle sebe a neokopíroval. Třeba uviděl, že tamto je sice dobrý a malinko to dal do svý hry, ale sám 

pochopil, proč to bude dělat, a proč to bude využívat. Sám si to inovuje a adaptuje pro sebe. Ten fakt dobrej hráč, 

kterej je pod těma profesionálama, dejme tomu, bude ten, kterej si sice něco adoptuje, ale přecejenom bude 

potřebovat takový malý pošťouchnutí, proč to tak je. Ti zase úplně nahoře pro to maj ten cit - něco inovovat a 

dávat do svýho repertoáru. 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.  

L: Vyloženě to abusujou tu hru.  

M: 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 jen doplní. A to je taky ten rozdíl, že ten fakt 

dobrej hráč si tu hru vytváří, a když se fakt něco stane, tak toho využije. Jak jsem třeba říkal, že to combo neni 

něco, co já se snažim udělat, ale ten výsledek toho, že já jsem udělal něco dobře.  

OH: Nespoléhaj na ty nejsilnější pohyby, nejsilnější prvky, že by je zákonitě museli dělat nebo vytvářet? Hm... 

čím je daná tahle schopnost metagamingu? Teď už se ptám hodně obecně, když to vezmem z hlediska nějaký 

osobnosti nebo charakteru, nějakejch schopností. Je to něco, co si myslíte, že je v tom člověku vrozený, nebo se 

to učí, nebo jak to je? 

M: Já si myslim, že to má člověk vrozený a nedokážu vysvětlit, co přesně má mít člověk vrozený. Je to ta intuice, 

jednoduše. 

OH: Takže musí mít nějakou dispozici k intuici? 

M: No. Ale taky k tý intuici, že bude hrát tu hru dobře. Já můžu bejt  sice intuitivní, ale neznamená to, že budu 

hrát tuhle hru dobře.  

L: Nebo že budeš hrát hry dobře obecně.  

M: Tak. Ono je spousta lidí, co ty hry dobře chápe, a v Čechách takový jsou, ale neuměj je vyťukávat.  

L: Jsou dobrý teoretici.  

OH: Tak ale teorie je ještě něco jinýho než intuice, ne? 

M: No, právě proto. To je to, že ten intuitivní hráč to chápe a dokáže to dát do svýho repertoáru na místě, že cítí, 

že je to zrovna to dobrý. Ten teoretik si třeba deset vteřin potom uvědomí, že to bylo fakt dobrý. Nemá to jako 

intuitivní výsledek, ale buďto to, že si pevně zakóduje to, že to je prostě to nejlepší, anebo to, že když něco uvidí, 

tak si zapíše, že tohle je to správný. 
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OH: A může se stát, že ten člověk, kterej má cit - je intutivní, zkrátka ví, kdy to nastane, a tenhle může bát zkrátka 

jen pomalej? 

M: Jo.  

OH: Že třeba neví, co se tam z repertoáru pohybů vejde. Nevim, hráči se třeba učej, kolik má kterej pohyb framů.  

M: Jsou hráči, který třeba vyhrávaj a vůbec frame data neznaj. Třeba Mike Ross byl čtvrtej na EVU 2010. Teďka 

se ho někdo ptal: „Miku, učí se frame data? Ne,“ ještě se u toho zasmál. Všichni mu ještě tleskali. Všichni byli 

nadšení a hraje na to. 

OH: Co tam teda dělá ten hráč? Co tam volí za pohyby? Tam jde asi pak jen o tu možnost naučení.  

M: Tam jde pak samozřejmě o to, že někdo se naučí, co tam prostě může narvat, a neřeší proč.  

OH: Že někdo se praxí naučí, že se tam vejde tohle a někdo se nadrtí, že? 

M: Ale u něho jde spíš o to, že tomu přizpůsobí hru. Zase si vytvoří takovej defenzivní styl, kterej bude využívat 

chyb toho druhýho ne v tom, že on mi to dá do bloku, ale spíš, že to whiffne. Podle toho si utvoří hru a bude tak 

hrát, což zase vede k tomu, že intuitivně bude chápat a zase to uvede do svýho repertoáru a adoptuje si ty věci, což 

je zase ten styl. Když já vim, že mi něco nejde a naopak něco jde, tak je logický, že se budu soustředit na to, co mi 

jde a budu se soustředit na to, aby se můj oponent vůbec nedostal k tomu, co mi vůbec nejde.  

OH: Myslíte, že to má nějakou souvislost s obecně životníma záležitostma mimo to samotný hraní, že by byl 

někdo zkrátka i intuitivní v reálnym životě? Byl schopnej vcítit se do druhých a přenášelo se to do hry, nebo 

naopak se to v tý hře ztrácí nebo tu schopnost si tam rozvinul a používá ji jinde? 

M: Podle mě to neni ani v tom citu jako spíš o tom, že ono to je v tom životě asi vidět. Třeba jeden kluk v český 

komunitě, pokud se nemýlim, tak studoval na jaderce. Vim, že byl ČVUT, buď na FELu nebo na jaderce. Na něm 

je fakt vidět, jak řeší technickou stránku. On hraje o něco hůř něž 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. Já zase 

naopak jsem ten intuitivní člověk, kterej sice trošku frame data zná, ale je mit o jedno. Pro mě jde zase o to hrát 

svojí hru a na tom to založit. Když si třeba najdu, budu mít nějakej save jump, že vždycky budu útořit takhle, 

protože on bude muset blokovat, jinak nic, tak já to samozřejmě budu adoptovat a využívat. Nebudu ale vyhledávat 

ty technologie, kdy co funguje a kdy ne, protože mě to nezajímá a já ani nejsem ten hráč, co by tak chtěl hrát.  

OH: A jak to takhle rozvíjíš třeba? Tuhle svojí schopnost intuice? Trénuješ ji nějakym způsobem? 

M: Ano i ne. Většinou, to jde zase k tomu čtení, když člověk prohraje kolo nebo vyhraje, to už je v podstatě jedno, 

tak vždycky přijde taková ta chvíle zamyšlení, protože něco se v tom kole stalo. Člověk si sedne začne přemejšlet, 

protože, dejme tomu, že oba jsou dobrý, relativně vyrovnaný a podobně, tak jemu začne běžet v hlavě, co ten 

druhej může najednou změnit. Jak může zneužít toho, co teď udělal. Najednou začne mít pochyby a musí si 

uvědomit, že zase musí udělat něco jinýho a uvědomí si, proč jsem dostal damage, co já jsem udělal špatně, že 

jsem dostal damage, na co já jsem mu dal damage. Na co pravděpodobně si uvědomil, že dostal damage. Nebo 

musí zase pravděpodobně nějakym způsobem přepnout. To je prostě to, co já trošku udělám na místě a to, co si já 

naplánuju. Když já si budu uvědomovat, že dneska jsem hrál deset her a víceméně, když jsem dostal damaga, tak 

to bylo z tohohle důvodu, tak já pak můžu třeba půl hodiny sedět a uvědomovat si v hlavě, co jsem udělal špatně. 

Kdybych měl fakt dobrýho oponenta a fakt bych ho respektoval a fakt bych chtěl hodně vyhrát, tak si klidně vezmu 

papír a začnu si psát ty situace, který by mohly vyvstávat a co by mohlo být řešení. Pak jsou ale lidi, který kdyby 

si to takhle psali, tak to právě adoptujou jako celej plán, kdežto pro mě je to jenom „teď se to stalo, tak to udělám“. 

Nebudu řešit, že se to prostě má stát a že to musim udělat. Ta intuice právě vychází z toho, že už v tom člověku 

nějakym způsobem je, a pak ji jenom rozvíjíš, že máš v hlavě nějaký nápady, když nehraješ, a pak je budeš 

vytvářet. Pak to, co vznikne v tý hře, můžou bejt úplně nový věci. Ono já jsem se pak občas v nějakejch situacích 

dozvěděl o sobě věci, který jsem nevěděl, že dokážu. Třeba když jsem hrál s Kronem, tak jsem třeba vůbec něvěděl, 
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že dokážu takovym způsobem vyhledat zvyk nějakýmu soupeři. Já jsem vlastně našel, že vždycky když jdu o 

vzdálenost dopředu, takže on udělá určitej pohyb. Já jsem to viděl jednou. Říkám sI: „V pořádku, to jako může.“ 

Udělal jsem to podruhý a najednou jsem si uvědomil, že on to zase udělal. Tak si říkám: „Já jsem tuhle situaci v 

životě neviděl. Já ji musim vyřešit a musim na ní kapitalizovat.“ A najednou mi v hlavě vyběhly otazníčky, jaký 

by mohly bejt řešení. Tak prostě hrajem, já si řikam: „Teďka to zkusim takhle a zatim budu hrát normálně.“ Prostě 

hraju, a když ta situace vyleze, tak zkusim jednu z možností. A postupně jsem došel k tomu, že když udělám focus, 

tak můžu udělat focus ultra, tak všichni explodovali, protože jsem udělal focus ultra a všichni byli nadšený. Já taky 

vnitřně. A to je právě taky ten rozdíl, jestli já tu situaci budu chtít hrozně vynuceně vytvářet, anebo já si jenom 

řeknu: „Když tam bude, tak já ji udělám.“ 

OH: Lojzo, ty už před nějakou dobou jsi chtěl něco říct? 

L: Ne, ne. Jak řikal Párek, ona ta intuice se asi jako špatně trénuje. Je to asi do značný míry o těch zkušenostech, 

a potom jak rychle dokážeš zhodnotit tu situaci. Vem si, že ty zápasy jsou v rámci minuty, minuty a půl a ty během 

toho muší přijít na to řešení. Ty můžeš intuitivně tušit, že ten hráč bude hrát nějakym způsobem, ale asi je to spíš 

o tom umět se přizpůsobit.  

M: Hlavně to, co se zrovna stane, využít.  

L: Hlavně to, co se zrovna stane a v podstatě ten zápas nevnímat jako celek, ale opravdu jako dílčí části, kdy prostě 

musíš umět reagovat na tu situaci. Na tu danou v tu chvíli. Ta intuice tam hraje velkou roli no. Nevim, jestli se to 

jako dá uplně dobře jako pěstovat.  

M: A oni jsou taky hráči, který nejsou intuitivní, jako tady například, jak jsem řikal - Poongko, tak jeho styl by 

nešel hrát, pokud by člověk nebyl intuitivní. Já nemůžu gamblovat a odhadovat, když nebudu cejtit, co ten druhej 

bude chtít dělat, to nemůžu udělat. Pokaď jsem naopak hráč, kterej bude na příklade technologickej nebo bude hrát 

podle pravidel, tak tak já nemůžu hrát, protože já naschvál musim cejtit, co ten druhej bude dělat, protože jinak to 

nemůže fungovat. Pak zase budou hráči, který... to, že nemá silnou intuici ještě neznamená, že je horší. To by byla 

lež, jsou různý druhy hráčů. A někdo má něco silnějšího, tak to bude využívat. U americkejch hráčů je fakt nejvíc 

vidět, jak jsou schopný si dávat záležet na tý technický části. Latif mě teďka napadá nebo Wolfcrom, prostě lidi, 

co nebudou ani tak řešit tu neutrální hru jako spíš tu technologickou stránku. A taky vyhrávaj.  

OH: Takže jsou zkrátka rychlý? Maj najetý comba, a tím se vykompenzuje to, že ten druhej je přečte, ale ten 

druhej je třeba ještě schopnej reagovat? 

M: Případně u těch, ono my tomu říkáme technologie, protože to nejsou jenom technický věci, jakože já umim 

comba, ale třeba i nějaký glitche v těch bojovkách, který tam nemaj bejt. Ve Street Fighteru ty unblockably, který 

tam jsou, nemaj bejt, ale jsou tam. Jsou těžký udělat. Třeba když já ho hodim a on vstává zádama ke mně a točí se 

ke mně, tak je tam třeba jeden frame, kdy ho kopnu zezadu i zepředu zároveň. Tam jsou specifický časování, co 

se musej ovládat. To jsou ty věci, na který hráči zesílej svoji hru - nejenom unblockably, ale i jiný ambigózní věci, 

co sou neodhadnutelný. To je zase něco, co intuitivní hráč nebude dělat, protože on na tom nechce nebo nedokáže 

zakládat hru.  

OH: Neboli, to je ta cesta toho brutálního tréninku, kterej oni musej mít, aby to stihli, aby se to naučili. A pak ta 

cesta tý intuice, která je, jak řikáte, o těch zkušenostech? 

M: Oni ti lidi budou určitě trénovat jinak. Třeba intuitivní hráč občas nebude potřebovat ani hrát, ale sledovat. 

Třeba se dá do toho režimu, že sleduje lidi. Já si třeba teďka budu řikat, co bych udělal. Prostě se zkusim vcejtit 

do toho jednoho hráče a říkat si, co já budu zrovna dělat, kdybych to dělal. A najednou třeba vidim, že by to vyšlo 

a vim asi proč a najednou to můžu adoptovat nějakym způsobem. A ten technologickej hráč naopak musí do toho 

trainingu a nastavit, aby ta postavička vždycky dělala tohle a najednou s tim začít pracovat a dělat tohle. Ten 

intuitivní hráč zase naopak nebude řešit, co se zmáčkne, ale prostě to z toho vyplyne.  

OH: Takže jakej by byl ten vzájemnej vztah metagamingovejch stylů a toho stylu technickýho? Jsou tak naroveň 

nebo jeden na tý špici dominuje a ten druhej? 
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L: Tam jde právě o to, že na tý špici už maj ty lidi tu techniku i... 

OH: Že maj oboje? 

M: Ne, jak kdy. Oni jsou lidi, který to neovládaj, třeba Micros. Ten už teď nevyhrává, protože to víceméně přestal 

hrát. A vždycky je čtvrtej nebo tak něco a nikdy snad ani nebyl třetí. Poslední dva roky vždycky čtvrtej. Ono Shien 

Tsu, teďko vyhrál EVO, tak našel takovej balanc. On si taky vybral postavičku, která má dost technologií a 

takovýhle věcí, ale Alex Valle je takovej typickej člověk, který žádný takový technologie nemá a stejně funguje. 

Zase lidi, který je jenom maj. Třeba Shien má ten balance. Například Tokido je zase ten hráč, kterej ty technologie 

vytváří už od začátku Street Fighteru IV a fungujou mu a taky s tim pracuje, ale jinak je na něm vidět, jak se 

přizpůsobuje hráči a podle toho vybírá věci. Třeba Shien, on s ním hrál TR Sheva, kterej je Němec, kterej tady 

nedávno žil. A on s nim hrál v Holandsku, na jaře to myslim bylo. Shien teďka vyhrál EVO a TR Sheva povídal, 

že spolu hráli hrozně vyrovnaně - videa z toho jsou. A on řikal, že vůbec neměl pocit, že by hrál dobře, ale že měl 

prostě zvládlý všechny ty technologie a on prostě nevěděl, co s tim. Nevěděl prostě - blokovat pravá, levá, nahoru. 

Nevěděl a byl zmatenej. A já s tim souhlasim, protože když se podívám, jak dřív hrál Shien, tak jsem vždycky měl 

pocit, že na tom se snaží založit věci. A když se na něj dívám, jak hraje teď, takže najednou k tomu přidal úplně 

novej prvek, posílil tu svoji neutrální hru a pravdepodobně je to trochu pravda, protože on si prej zanalyzoval 

jednoho japonskýho hráče - Sakonoka, a ten má zase hodně silnou neutrální hru, tak pravděpodobně od něj zase 

on dochytal tyhle manýry.  

OH: Takže si reprodukoval, nebo tys vlastně řikal, že tyhle hráči si něco adaptujou, půjčí a přizpůsobí? 

M: Ano, přizpůsobí svýmu stylu.  

L: Protože ono přijít s nečim novym je taky težký.  

M: 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. Potom naopak ten lepší hráč ještě přijde a uvědomí si, že 

ona je to jenom prodloužená ruka, že když já budu kousek od něj, abych nezasahoval rukou a vyhodim to, tak jakej 

je rozdíl mezi tim fireballem a mojí rukou. Žádnej. Prostě funguje to úplně stejně, ale to je zase, že ten fakt dobrej 

hráč si to adoptuje pro sebe. Si uvědomí, že ten fireball je možný používat i jinak než jenom tak, že ti zabránim 

chodit dopředu.  

(pauza) 

OH: Možná takhle, napadá tě, co je podstatný pro pochopení jádra, podstaty metagamingu v bojovkách? 

M: Ono je to možná ovlivněný tim, jakym způsobem já hraju, ale já často limituju ten prostor, ta vzdálenost pro 

ty dva hráče deklaruje všechno, ale taky mě tady napadlo, že důležitý je říct, že každá bojovka má jiný 

mechanizmy, upřednostňuje jiný způsob hry, upřednostňuje úplně jiný věci prostě. Třeba King of Fihgters bude 

upřednostňovat agresivní hru úplně automaticky. A bude jedno, za jakou postavu budu hrát. Až na jednu nebo dvě 

výjimky bude upřednostňovat, abych já tlačil. Když chce hráč bejt dobrej, tak většinou hrál každou tu bojovku, 

protože každá ta bojovka mu něco dala, nějakej novej vstup, a třeba protože upřednostňuje nějakej styl se setká s 

něčim, co nikdy neviděl, ale pomůže mu to v tý, co chce hrát normálně. Třeba nedávno jsem viděl, že někdo vytáhl 

zálohu starýho IRC kanálu americký scény z devadesátejch let a všichni jsou známí tim, že hrajou Street Fightera, 

prostě nikdo je nezná, že by hráli něco jinýho. A najednou tam psalI: „Já teď zkoušim King of Fighters a Virtua 

Fighter a jestli si chcete někdo zahrát tohle, tak mi zavolejte na tohle číslo a hrozně rád si zahraju.“ Prostě je vidět, 

jak jim každá hra něco dala. Nový věci a už je to, že ta hra má jiný mechanizmy, tak taky najednou vytvoří úplně 

jiný chování. Třeba ve Street Fighteru já prakticky nikdy neměl, až do toho novýho, jsem nikdy neměl přístup k 

tomu, že bych udělal nějakej pohyb do bloku a ještě ho vycanceloval pořádně a já mohl bejt aktivní a nechat ho se 

s tim vypořádat a dál tlačil. Pak si najednou zahraju Guilty Gear nebo Melty Blood a tam tuhle metodu používám 

skoro jenom k tomu, abych si otevřel situaci a víc tlačil, což mně najednou zase dá novej přístup k tomu, že já 
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jsem viděl něco novýho a můžu to adoptovat v tý mojí hře - v tý hlavní. A jak říkám, pro mě je nepodstatný, jak 

ten pohyb vypadá, ale že existuje a že to vytvoří. To zase asi rozeznává toho hráče, kterej je opravdu dobrej a toho, 

kdo je nižší, jestli ten pohyb bere, že on skočí a to je důležitý, že skočí a prostě skočí a to něco znamená. A ten 

druhej to bere, že ten pohyb se stal a hotovo a že okolo toho bude fungovat. Automaticky ví, co s tim a co to 

znamená.  

OH: Co by třeba bylo na to pro začátečníky - mám to, dejme tomu, v sobě tu intuici, ale ještě nemám tolik 

zkušeností. Co by bylo na takový tý nejjednodušší úrovni, co ten člověk vzládá, a co by bylo na těch složitějších 

až třeba na tý top úrovni, kde ještě nejseš? 

M: Člověk v podstatě musí uchopit a chápat dvě věci podle mě. Jedna je to prostorový chápání, že tam existuje 

nějaká geometrie, která něco deklaruje - vzdálenost, ne že ho teďka můžu zasáhnout nebo nemůžu, ale že mi se 

nějakym způsobem zvýhodňujem a nezvýhodňujem. Druhá ta věc je, jak fungujou ty mix-upy a jak fungujou. V 

podstatě všechno v mix-upu je teoreticky vidět, že pokaždý je ta hra vybalancovaná. 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, případně je rozdíl mezi 2D throwama, který tam jsou kvůli tomu, aby člověk nemusel neustále držet dozadu, 

ale ta logika je neustále, že když má něco dát damage, tak by to mělo bejt vidět a člověk se s tim může vypořádat. 

V tu chvíli musí ten člověk chápat, proč ty mix-upy fungujou a jak fungujou a jak je může adoptovat, že nemůže 

zrovna zmáčknout nahoru a ono to vyjde. Je tam takový to, když to tak řeknu, počítačový chápání, jak si já můžu 

otevřít druhýho, že mám třeba výhodu, protože když dám jab (?) a ten je plus dva, tak můžu dát overhead, protože 

je to frame trap. 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. Hra, která je na tom přímo založená, je Marvel vs Capcom. Tam ten druhej musí 

vytvořit tu situaci tim způsobem, že ho zmix-upuje, že když on si ho dostane na zem, a třeba ještě neni v combu 

nebo nemá výhodu, tak si tam pošle ten assisst a teleport za něj. A ten assist ho zasahuje jakože zepředu - on jak 

se teleportuje, tak samozřejmě musí blokovat tu postavu, která je ve hře - nemůže blokovat na obě strany zároveň, 

ale ta postava je za nim a on musí odhadnout, jestli se vůbec teleportuje nebo u nějakejch postav i stranu, na kterou 

se bude teleportovat. To už je najednou ta situace, kterou on si vytvoří mix-upově. On sice musí chápat nějaký 

prostorový, že na tuhle vzdálenost musim hrát tak a tak, ale pořád tam pujde o to, jakym způsobem ho zmix-

upovat.  

OH: To zmix-upovat by tedy mohlo bejt, jakym způsobem ho rozhodit, aby tam zaváhal - v podstatě to neviděl? 

Udělat to tak, aby ten pohyb nebyl vidět?  

M: Spíš neviděl než zaváhal.  

OH: Já to teda chápu tak, že za normální situace, když je v klidu, tak ten hráč to vidí, což znamená, že žádnej mix-

up by neměl cenu. 

M: Víceméně.  

OH: Ale když hraješ tu metagame, tak ho na krátkou chvíli rozhodíš, aby se nad tim třeba jen zamyslel.  

M: Ono taky občas jde o ty vizuály. Občas člověk na tý obrazovce naschvál udělá bordel, že tam nic nebude vidět. 

V Marvelovi neni ten framerate jen o tom, že já si ohlídám vlastnosti těch pohybů, ale že když já si hodim pohyb, 

kterej bude všude dělat bordel, tak on mě třeba pořádně neuvidí a fakt neuvidí. Na tom se taky daj dělat věci - fakt 

jakože zakládat. Neni to ani tak o tom rozhození, že on často ví, že ten mix-up přijde, ale fakt už musí hádat 

levá/pravá. Jakmile si vytvořil tu situaci levá/pravá, tak už je to fifty - fifty.  

OH: Je to taková klasika - tak dvakrát to udělal dolu, tak udělá to potřetí nebo dvakrát blafoval.  

M: 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. Jako... je to kalkulovaný kámen-nůžky-papír, že to neni úplně... 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 
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protože nedělá takovej damage, tak mmu bude vycházet. Případně naopak, já budu očekávat, že on bude hrát 

timhle způsobem. Mix-upy proto budou fungovat na různý lidi různě a v různejch hrách různě.  

OH: Takže myslíš, že se tam daj dát nějaký tři pohyby, přičemž jeden dává hodně, druhej dává středně a třetí dává 

málo, tak často bude hráč blokovat ten nejsilnější s tim, že se smíří s tou cenou, že dostane ten střed nebo nižší? 

M: Přesně tak. Případně bude očekávat, že ten druhej se nebude pokoušet o ten silnej právě, protože on si bude 

myslet, že tak a tak. Prostě kámen-nůžky-papír. 

OH: V tom případě ale na tý váze rozhodnutí ale ani nezáleží, jestli jsou rovnocenný nebo ne? Jestli je to opravdu 

kámen-nůžky-papíř, nebo ten kámen je silnější.  

M: 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. 

OH: Takže to tam vytváří nějaký větší váhání nebo prostor, nad čim přemejšlet.  

M:  A ono to funguje přesně z toho důvodu, že tam funguje nějáká neutrální hra. My se snažíme obe si tuhle situaci 

vybojovat, abychom byli vždycky my v tom kámen-nůžky-papír ve výhodě. Protože když já ho shodim, tak sice 

hrajeme kámen-nůžky-papír, ale já jsem ten ve výhodě. Vždycky. Samožřejmě kdybych to řekl jednoduše, tak... 

OH: Když si ale udržíš klid, tak je to výhodná pozice, ne? 

M: Právě proto jsem předtim řikal, že jsou lidi, který to takhle ani nechtěj hrát, ale když maj fakt silnou neutrální 

hru, tak na ní založej hru a bude to fungovat, protože si třeba nebudou jistý nebo to ani nebudou chtít, protože se 

už ujistili, že v neutrální hře dominujou, tak proč by dělali něco jinýho.  

OH: Takže se nechtěj dostat do výhody? 

M: Ona ta výhoda. Jak ji chápat? 

OH: Teď trochu nerozumim tomu, že jestli on je na zemi a já stojim, je taková výhoda nebo mi tam hrozí nějaký 

velký potrestání? 

M: Když vstává, tak v každý hře je nějakej reverzal, kterej má prioritu a přebije ho. Většinou ty reverzaly fungujou 

tak, že maj vysokej risk a vysokou odměnu. Když já ho odhadnu, tak ho můžu potrestat za hodně moc, ale proto 

někdo odejde, protože se s timhle nebude chtít vyrovnávat a řešit to. Ale spíš než o chápání tý výhody tam jde o 

to, že některý hry fakt to momentum nechtěj tolik brát. Třeba Tekken je hodně momentová hra. Jak jeden chytí 

momentum, tak bude tlačit, bude tlačit, bude tlačit. Ve Street Fighteru některý ty postavy ani to momentum nemaj. 

Případně maj, ale hodně slabý. Třeba takovej Ryu to momentum chytí na dvě vteřiny, ale pak už ho nemá a zase 

hraje neutrální hru. A je to vynucený tou postavičkou. Ten člověk s tim musí počítat a hrát podle toho nějak.  

L: Nebo hraje jinej charakter.  

M: Nebo hraje ten, co se mu hodí víc. To je zase to, že když já vim, že takhle nechci hrát, tak nehraju za tuhle 

postavičku.  

OH: Možná je to můj pocit, ale tak, jak to líčiš, tak to vypadá, že ty metagameři by měli víc upřednosňovat tu 

neutrální hru nebo ne, že by měli, ale často to dělaj. Dá se sledovat nějakej takovejhle trend? 

M: Dělá to málo hráčů. 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 
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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.  

OH: Takže nejhorší je spíš taková náhoda, ne? Ve smyslu, teďko nebyl můj záměr ho dostat na zem. On se tam 

dostal. Co teď? 

M: Spíš ta náhoda, když člověk špatně odhadne kámen-nůžky-papír, protože přecejenom i já, když jsem ve 

výhodě, můžu dostat ten damage. To člověka dokáže často shodit právě.  

OH: Ale jak řikáš, když ta hra ti tu situaci dala, když sis ji tam vytvořil, tak asi počítáš s tim, že do toho nějakym 

způsobem jdeš, ne? 

M: Přesně tak. Ale jak zase řikám, v tom kámen-nůžky-papír je i to, že já nic neudělám, taky jedna z voleb, který 

můžou fungovat.  

OH: Jasně. Ono je to všechno složitější - vždycky je tam nějaká výjimka. 

M: Přesně tak. Ono se to takhle nedá zjednodušit. To, že já si v neutrální hře vytvořim tu výhodu, že můžu jít 

dopředu, je všeobecně výhoda a nejenom to, že hrajeme kámen-nůžky-papír, ale všeobecně to, že já ho přiblížil k 

rohu, že já si vytvořil pozici, že já mu dal damage. Hnedka mi to zlepšuje pozici, ve který já sem.  

OH: Ale někdy to vede k tomu psychologickýmu tlaku - teď já ho tlačim, teď bych měl bejt agresivní a hrozí, že 

se ta hra zvrhne do rizika zbytečnýho.  

M: Ale zase tam jsou ty postavičky, který to právě umocňujou nebo umírňujou.  

OH: Ale je to asi jedna věc, s kterou počítat, protože se to dá i efektivně zneužívat.  

M: Je to velká část tý hry, která tam platí prostě.  

OH: Tak jo... kdyby se teda udělal nějakej model toho zápasu, tak by tam byl určitej začátek. Tys řikal, že už první 

sekundy toho zápasu mohou bejt dost podstatný už jen díky sledování toho pohybu a práce se prostorem. Tam už 

se může objevit ta... 

M: Tendence.  

OH: Tendence k neutrální nebo otevřené hře.  

M: Tendence a kvalita hráče je tam hned vidět. Třeba v Tekkenu je už od začátku vidět, kdo je dobrej hráč a kdo 

je špatnej hráč, už jen na základě toho, jak se pohybuje. V tom Tekkenu je vidět, jak tam jeden sidestepuje a lítá a 

ten druhej je takovej pomalejší a těžkopádnej. To je tam prostě vidět hnedka.  

OH: Pak tam přijde takovej ten moment, alespoň ze zápasů, co jsem sledoval, ten moment, kdy přijdou ty juggly 

a někdo hodně ztratí a někdo hodně získá. Ve Street Fighteru tedy nevim, jestli je to podobně.  

M: Víceméně, ale ta hra umožnuje víc chyb, když to tak řeknu. Ale zase člověk musí řešit víc situací v jednom 

kole.  

OH: Tím pádem je ale složitější toho druhýho ubít. Neni to záležitost jednoho... a pak by byla po tomhle bodu, 

jak řiká Lojza, ta určitá koncovka a může bejt daná tim... 

M: Dejme tomu.  

OH: Že on má hodně málo a já mám hodně, ale může mě to vést k tomu bejt najednou až moc v klidu a ke zvratu.  

M: To má různý efekty na různý lidi.  

OH: To zdůraznění by si teda z hlediska stylu zasloužil ten začátek, kdy toho dotyčnýho neznáš? 
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M: Jdu do toho s tim, že ho neznám a bude dobrej a budu zvyšovat nebo snižovat očekávání. Nepudu do toho 

nikdy s tim, že si řeknu, že hraje špatně, ale vždycky teda zjistim, jak hraje. Podle toho budu nějak vytvářet tu hru.  

OH: Takže ho i pak testuješ. Nejenom, že ho pozoruješ, ale i experimentuješ a zkoušíš? 

M: Přesně tak. Víceméně.  

OH: A to má jaký pořadí? 

M: To pořadí závisí na tom, co se děje. To nejde vytvořit jednoduše papírově.  

OH: Ale nějakym způsobem to navazuje na tohle. Na nějakou tu první fázi? 

M: Já bych řekl, že to v ní začíná a pak to pokračuje neustále, protože já až do konce nevim, co ten druhej může 

udělat. Přecejenom i v poslednim kole může vytáhnout něco neočekávanýho. Něco novýho, co má naplánovanýho 

jen proto, že je to poslední kolo.  

OH: Ale asi i ty hry by měly mít různý modely, ne? Jak ty řikáš, že jsou různý i podle těch kol - že některý hráči 

preferujou bejt vyloženě stažený nebo v druhý partii bejt vyloženě ofenzivní a koukat se, co druhej udělá. A pro 

tu metagame by měla být charakteristická hra, která by neměla bejt úplně jasná a zřejmá, ne? Pokud teda mluvíme 

o dvou profících. Nebo to může bejt i tak, že jeden tam pořád útočí a druhej blokuje jak divej, ale uvnitř dochází 

k metagame, která ani nemusí moc souviset s tim, co se tam děje na obrazovce? 

M: 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.  

OH: To je zajímavý, protože takový zápasy jsou i nejsložitěji uchopitelný k interpretaci.  

M: Přesně tak. Tam zase jde o ten prostor - jak jsou oba vzdálený... 

 

1.1.2 SeXaxZ 
OH: Co chápeš za svoje největší úspěchy z hlediska tvý hráčský kariéry? 

F: Úspěch? Tak nějaký ty zahraniční LANky, kde jsem se umístil do top 3 - třeba LANka v Chorvatsku a Itálii, 

kde jsme byli třetí. Pak asi hráč roku 2013. A za rok 2012 jsem byl v Evropě třetí nadcházející hvězda, nováček 

jakoby - skokan, co se najednou vyšvih.  

OH: To jsem se chtěl zeptat - pozice v rámci týmu, kterou hraješ? 

F: To dlouhý AKčko. Abych to tak definoval, já jsem hrozně variabilní hráč, protože můžu hrát jak na dálku, tak 

na blízko. Kdežto ten sniper jen na dlouhou vzdálenost a ty krátký AKčka maj, prakticky, dostřel jen pár metrů. 

To je prostě jen na tu krátkou vzdálenost. Já mám teda největší šance v tý hře, bych řekl.  

OH: Tim chceš říct, že když hraješ pravidelně s tim AKčkem, tak to sedí určitym způsobem tvýmu stylu, kterej 

může být na dálku, na blízko - variabilní? 

F: Jo, jo, to mi sedí, že nejsem omezovanej tou vzdáleností.  

OH: Já se tě ale možná budu víc ptát na herní styly ostatních hráčů, protože o to mi hlavně jde. Taková asi základní 

otázka, na kterou bych se chtěl zeptat, je, jestli v rámci Call of Duty existuje nějaký členění hráčů nebo herních 

stylů, který potkáš. Nějaký zažitý členění, který se tam využívá, nebo máš dokonce nějaký osobní schéma? 

F: Já bych řekl, že existuje členění na to, co hráč hraje nebo koukám na to, jestli hráč hraje snipu - jestli to je 

sniper, nebo jestli to je AKčko nebo to je to SMG, ta hra na malou vzdálenost. Tak takhle na ně pohlížim já. Pak 
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samozřejmě rozlišuju, kdo je dobrej a kdo je špatnej hráč v mých očích. A to je takový základní rozdělení. Vůbec 

kdo co hraje. Pak samozřejmě každej má trochu jinej styl toho, co dělá. Někdo vlastně furt sedí, někdo hraje víc 

agresivně a chodí prostě víc dopředu, ale zas to pak neni prostě dobrý pro ten tým, protože jakmile chodí dopředu 

a nejde mu to, tak ho prostě zabijou a je o hráče míň. Takhle stačí? 

OH: Jasně. Tim se vlastně odlišuje ten turtling a agresivní rushing? Klidně používej ty termíny, kdyžtak mi ho 

vysvětlíš, když nepochopim.  

F: Tak normálně soupeř kempí. Jde o to, že prostě fakt seděj, jsou zalezlý, ležej někde a koukaj na jednu pozici 

třeba 40 vteřin nebo minutu. Nic se neděje, prostě nudná hra. Oni maj jít dopředu, jsou za attack, a maj plantovat 

- položit bombu. A oni prostě seděj. Nic se neděje a pak jim třeba ani nezbyde čas, aby to položili, protože než se 

dostanou na ten plant, tak vyprší čas a maj smůlu. Nebo obecně prostě, když někdo kempí, tak někde leží a pixlí 

si... 

OH: Pixlí? 

F: No, jakože kouká na pixel jakoby. Je třeba vykloněnej a má tam fakt jenom mezírku, kterou kouká a na kterou 

míří a to je všechno. Pak je to prostě hrozně nudná hra, protože se nic neděje vlastně. Minutu se někde sedí a nic 

se neděje. Když si vezmeš, že máš za jednu mapu 24 kol, tak 24 minut jenom sedíš a čumíš do blba, protože se nic 

neděje.  

OH: Takže to neni ani defenzíva nebo bránění, ale pasivita.  

F: To je vyloženě pasivní hra. Jako já neřikám, někdy je potřeba sedět - na těch turnajích nebo LANkách, kde jde 

vyloženě o nějaký desetitisíce eur, to už tady sice dlouho nebylo, taková LANka, ale tam je prostě zřejmý, že se 

to bude hrát trochu jinak než v zápasech, v kterejch nepujde prakticky o nic. Neni to jakoby slušný, když to tak 

řeknu, ale je to jejich věc, když to tak řeknu. 

OH: Oni na to prohrajou, chceš říct? Nebo to může bejt efektivní? 

F: Může to bejt hodně efektivní, ale záleží na tom, jak se k tomu postaví soupeř. Jestli, jak jsem řikal, taky nebude 

nic dělat. Nebo spíš záleří na tom, za jakou budou stranu. Jestli ten soupeř bude za attacky, bude muset útočit a 

obrana bude kempit, tak je to takovejch 50 na 50, protože můžou bejt dobrý a vystřílet je, ale pokud ten tým bude 

sedět za attack, obrana bude taky sedět, tak vyhraje obrana, protože attack vlastně ani nepoloží bombu. Nezbyde 

jim ten čas prostě.  

OH: Takže ten herní styl tady je vynucovanej vlastně nejenom tou zbraní, ale i tim, jaký jsou zrovna objectives 

toho kola - jestli se brání nebo útočí? 

F: Jo, určitě. Je to ale zápas od zápasu. Tým od týmu. Každej tým to hraje jinak a my taky prostě víme, který týmy 

seděj a který spíš rushujou. Normálně to bejvá tak, že občas rushujou, občas jsou zalezlejší. Většina soupeřů se 

přizpůsobuje nebo se snaží přizpůsobit soupeři. Zkoušej, co vychází a co nevychází. Zkoušej tuhle taktiku - 

nevyjde jim, tak zkoušej jinou. Nějaká jim vychází, tak ji jdou tři kola po sobě. Soupeř na to třeba nějak odpoví, 

zareaguje, změní se to. Tak se to furt prolíná. Střídá se to.  

OH: Já se tě teď zeptám na některý pojmy a situace, který se tam během turnaje objevovaly, který jsem tam z toho 

vyčetl, protože ono ti to možná i pomůže si víc vybavit, o čem je řeč, protože chápu, že je to složitý nějakym 

způsobem reflektovat - to odhadování, co bude druhej dělat? 

F: Je to težký, protože nevíš, jestli bude fejkovat, protože může něco nafejkovat, že někam naběhne a pak se vrátí. 

OH: Pak jsem slyšel fake-plant? 

F: Fake-plant, to je prostě, že jde na plant a začne jakoby pokládat. Ono to udělá zvuk, ale nepokládá a odběhne 

od plantu. Děláme to proto, protože ten druhej tým prostřeluje ten plant, snaží se toho plantera zabít, a hážou tzv. 

anti-planty, což jsou prostě granáty na plant, aby zabili toho plantera. Takže proto se fejkuje. Když se fejkne, ten 
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soupeř musí nějakym způsobem vylízt, začne střílet a dá o sobě vědět. My zase víme, kde jsou  a ta hra se podle 

toho řídí. 

OH: A oni tam můžou přesunout lidi, ne? Si myslej, že třeba jdete na to áčko? 

F: Jasně, to už je o tom, co zase my jdem. To zase ovlivňujem smokama. Můžem prostě hodit tři smoky na béčko 

a můžem jít áčko a opačně a někdy soupeř neví.  

OH: Protože smoke tak nějak ukazuje tak, kam chcete jít? 

F: Smoke ukazuje tam, kam chcem projít, aby nás ten soupeř neviděl, protože to bývá, že většinou tam, kam jdem, 

tak tam prostě kouká sniper a vyndal by nás. Takže si tam hodíme smoky a něvědí o nás. Neví, jestli tam jdem 

nebo nejdem.  

OH: Takže ten smoke granát má funkci krycí a označovací, by se dalo říct? 

F: Fejkovací. To taky občas děláme, že přestane něco vycházet, tak třeba naházíme pár smoků na áčko. Hodíme 

tam nějaký granáty, třeba i flash a přitom jdem na béčko. A to je tak, že ten tým se stáhne celej na áčko, protože 

si myslí, že je to rychlej push na áčko, a přitom my jdem na béčko. Ten druhej plant.  

OH: Jak je to vlastně ještě s tou bombou. Když ji položíš, tak ji musíš do konce kola bránit, aby ji nedefusovali? 

F: Jo, máš na to nějakej čas. Je to minuta myslim.  

OH: Takže to může to kolo zkrátit? 

F: Může to kolo zkrátit. V momentě, kdy se položí bomba, tak se v podstatě nuluje čas a je to minuta. Vždycky. 

V momentě ale, kdy se vystřílej týmy nebo soupeř jde defusovat, tak defuse trvá 6.9 vteřiny, takže může kolo 

skončit hned potom, co to defusne.  

OH: Takže úspěšněj defuse ukončuje hru? 

F: Jo, jo.  

OH: Aha.  

F: Ale klidně můžou všichni hrát. Můžou jim to defusnout a je to bod pro ty, co to defusnuli.  

OH: Takže on je to do velký míry i risk. Když už se pokládá, tak se to musí ubránit.  

F: Jo, musí, ale to je součást hry prostě. To je taky v Counter-Striku. 

OH: Já jsem si všiml, že funkce těch granátů je vůbec docela zajímavá, protože když mluvím o určitym předjímání 

tahů soupeře, tak právě to vyhazování granátů - všiml jsem si, že to tam má takovej rytmus na začátku kola... 

F: No jasně, protože máme načasovaný místa kde kdo bude v určitej čas, když prostě vybíhá z toho respu. V 

momentě, když jdeme třeba na áčko - na nějakej plant, tak tam hodíme co nejvíc granátů, abysme tam prostě 

někoho zabili a bylo tam o hráče míň. Ty nejdy (grenades) maj jednak funkci tuhlenctu, že buď někoho zabiješ - 

máš kill, supr, o hráče míň, ale jednak jsou zpomalovací opatření, Pak už ty hráči na ty nady čekaj a jsou tam třeba 

pomalejc někde na určitejch pozicích. Házej se třeba takový rychlý nejdy třeba na auta nebo různě a občas tim 

taky zabiješ, ale ty hráči to prostě čekaj, že takový nejdy jsou a čekaj na ten nejd a v momentě, kdy to vybouchne 

až běží. Počkaj si ale a ty se už dostaneš na nějakou pozici. Tys ho tim zdržel, takže tam seš dřív než on třeba. 

OH: Jasně. Máš vyhodnější pozici? 

F: Máš vyhodnější pozici a ty pak udáváš to tempo hry v momentě, kdy je takhle zpomalíš.  
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OH: Já jsem načetl nějaký další typologie hráčů nebo rolí v rámci týmu v FPSkách, akorát tam byly právě role 

týmový - leader, kterej udává nějakej určitej plán, já jsem si všiml, že do toho chatu... 

F: Paradox píše... 

OH: Paradox píše TURTLE a Janny tam píše SPLIT jako druhej. Tyhle dva lidi tam většinou psali.  

F: Většinou v týmu bývá nějakej hráč, co to vede, co řídí prostě ty taktiky, ale my to, když to tak řeknu, řídíme 

tak nějak všichni navzájem. Řeknem, že jdem tohle a jeden to tam nabinduje. Nabinduje...víš, co je bind? 

OH: No, jasně.  

F: Jo, takže to prostě hodí do toho chatu, aby to všichni viděli. To je zase přehlednější, nikdo si to nemůže zplíst 

a ví se, co se jde to kolo. Pak ještě na LANkách, aby to neslyšel soupeř - když se slyšíme, když hrajem vedle sebe, 

tak se to jenom nabinduje do toho chatu a vídíme, co jdem a neni se o čem bavit. Vždycky se to hodí na začátku 

kola a řeknem sI: „Jdem tohle?“ Jo, ne, tohle vychází a odsouhlasíme si to.  

OH: Jsem tam vlastně i viděl, že to je do jistý míry herní styl toho kola.  

F: No jasně, to určitě.  

OH: Slyšel jsem tam split, turtle, béčko nebo áčko a ještě něco se takhle dává.  

F: Jako takhle, každej tým má určitě svou taktiku, ale ty standartní, co se choděj, tak to je prostě buďto rychlý 

pushe na nějaký planty, anebo je to nějakym způsobem pomalá hra. Pomalou hru my hrajem tak, že to jdem 

rozděleně. To je ten split. Prostě jdem split pomalu a zkoušíme kdekoli na mapě někoho sundat. Tam, kde sundáme 

nějakýho hráče a jdem na ten plant, kde jsme někoho zabili, protože očekáváme, že soupeř je nějak rovnoměrně 

rozmístěnej po mapě. Že třeba na béčku, protože je to jednodušší krejt, tak tam bude jeden nebo tam budou dva. 

Záleží, co to je za mapu, ale prostě víme, jak se ta hra obecně hraje. Kde obecně ty hráči bývaj.  

OH: To je ta metagame, jak se říká - obecný pravidla toho, jak se hra hraje.  

F: Jsou samozřejmě výjimky v tom, jak se hráči přesouvaj, ale nebejvá to často prostě.  

OH: Právě v týhle souvislosti jsem si všiml na další prvky, o kterých jste tam mluvili. Třeba anti-rush. Anti-rush 

je už asi vyloženě předjímání rushe... 

F: To je právě to zbrždění nebo zabití toho hráče, když jde prostě rush - jde rychle. Rush a push to je, že jdou 

rychle.  

OH: Takže už očekáváte, že pujdou na nějakou... 

F: Buďto očekáváme, nebo tomu chceme zabránit.  

OH: Takže když vám někoho složej, tak se tam přesouváte, protože očekáváte, že tam pujdou? 

F: Anti-rush se hází na začátku kola. Prakticky hned, jak se vychází z respu, tak se hodí někam nějakej nejd.  

OH: Anti-rush je granát? 

F: To je granát. Promiň, to jsem neřek. Anti-rush je granát, když se to řekne takhle u nás. Pak je třeba anti-plant, 

to je taky granát na ten plant. Prostě si to pojistíš, abys byl na tý pozici dřív.  

OH: To je zajímavý, takže tady do jistý míry fungujou ty granáty jako prvek, kterej je v podstatě prevence. 

Předjímá ty situace nebo dává killy, když máš dobrej odhad a načasování a víš, kde kdo bude. A druhá věc je, jak 

oni tomu tam řikali, wall bangy? Prostřelování těch zdí a střílení do smoků naslepo nebo střílení do chodby, aniž 

by tam někdo vycházel. 
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F: To je zase všechno o tom, že počítám, kde by ten hráč mohl bejt. Buď střílim do smoku na proběh. Stačí, že ho 

hitnu. Tim AKčkem střílim do smoku třicet nábojů, hitnu ho a jdu za tim. Předpokládám, že bude běžet zleva 

doprava někde. Hitnu ho a posouvám postupně ten aim a snažim se ho zabít. Nevidim ho a zkoušim to. Občas ho 

zabiju prostě. Prostřeluju různý pozice. Potom wall bangy. To v tom smoku, to je prostě o náhodě...čistě o náhodě. 

Wall bangujem vlastně nějaký místa, spoty, kde ty hráči bejvaj nejvíc. Na mapě jsou takový oblíbený místa, kde 

hráči bejvaj, tak se někdo naučí nějakej průstřel a střílí se tam. Nebo se wall banguje nějakej plant. Zničíš nějakej 

plant, udělá to nějakej zvuk. A třeba na tom cross-firu, jestli si uvědomuješ, co je to za mapu. 

OH: To je taková ta vaše domovská mapa? 

F: Jo, to je taková česká mapa, kterou jsme si vybírali těma nožema. Tu jsme škrtali a pak si vybírali. Tam se z 

určitý pozice ten plant prostřeluje, takže se to prostřeluje přes zeď. Pak je tam smoke, takže já to třeba prostřeluju 

přes smoke a jeden hráč přes zeď a snažíme se furt navzájem nějakym způsobem krejt.  

OH: Přičemž ne všechny zdi jsou prostřelitelný, ale to už je otázka znalosti.  

F: Jo, ano.  

OH: Teď bych se asi zákeřně zeptal, na základě čeho volíte to prostřelování zdí. V který situaci? 

F: V situaci, kdy vim, že tam ten hráč je. Nebo když se nic neděje - jsou to ty dlouhý kola, tak zkoušim to. V 

momentě, kdy začnu střílet, tak se ukážu na radaru jako červená tečka, ale to platí i pro soupeře. V momentě, kdy 

on začne někde střílet, tak se ukáže jako červená tečka na radaru, takže já vim, kde přibližně je. Tam začnu prostě, 

dejme tomu, nějakym způsobem sřílet. Ale ty wall bangy dělá spíš sniper. On je jedinej člověk, co tě může dát na 

jednu ránu. V momentě, kdy já má to AKčko, tak potřebuju aspoň pět ran. Záleží, co je to za zeď,  pokud je to 

nějaká silnější zeď. Já ho hitnu a on se přemístí a nevim kam. Kdežto když ho ten sniper hitne, tak hned umře.  

OH: Tys vlastně řikal, že se orientuješ podle tý červený tečky. To je to, že víš, že tam je nebo tušíš, že je někde 

poblíž. 

F: 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. 

OH: Takže je to vlastně nějaká, jak to mám říct, kalkulace... 

F: Kalkulace to je, když je poblíž... 

OH: Já chápu, jak se to pak provádí, že si řekneš „tady by mohl bejt“. To už si vysvětloval. Ale to, že se ten tvůhj 

cíl pohybuje nějakym tim prostorem, to zjistíš na základě čeho, když po tobě nestřílí? 

F: Když po tobě nestřílí? Jednak to můžu zkusit prostřelovat. To taky občas prostřeluju. Prostřeluju pozice, kde 

předpokládám, že ten hráč bude. Zase, víme, jak se to obecně chodí. Předpokládám, že tam prostě někde bude. 

Někde v tom okolí bude a já prostřeluju ty spoty, kde by s největší pravděpodobností mohl bejt, protože se prostě 

nic neděje a já nemám, co jinýho bych jakoby dělal, když to tak řeknu, tak zkoušim někoho vyndat.  

OH: A naopak? Přemýšlel si, že ten druhej přemýšlí, kde tam seš? 

F: Když začnu někde prostřelovat, tak si uvědomuju, že o mně ví a snažim se přemístit někam jinam. Třeba 

prostřeluju někde a dám jenom pár ran a vim, že tam neni, tak radši uteču, protože čekám, že se mi to hned vrátí z 

nějakejch pozic různě. Jinak je to ale celkově o tom přemisťování. Nevidíš prostě přes zeď a můžeš to jen zkusit, 

a s tim AKčkem jenom hituješ, když to takhle řeknu. Musel bys ho fakt trefit stojícího za tou zdí, aby se 

nepohyboval, že nevíš, kam půjde a co udělá za pohyb a skrčí se. Takže je to pak i o štěstí všude.  

OH: Mně přijde zajímavý, jak ty o tom hernim stylu mluvíš - jakoby, jak je to týmový hra, tak mluvíš o stylu toho 

týmu, jak funguje v nějaký strategii a nemluvíš jakoby o těch jednotlivcích. 
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F: Tak tahle hra je týmový hra. Tady to nemůže hrát jen jeden člověk prostě, a když to řeknu, tak je to o tom, jak 

se ten tým navzájem kryje, že to nebudu hrát jen na sebe, že si nebudu ležet tady na nějaký pozici a čekat, až mi 

tam někdo vyjde, ale budem se třeba krejt do kříže. Já mu pokreju tohle, on mi pokreje tohle, a tim pádem máme 

pokrytou třeba půlku mapy. Prostě víme, že tam nikdo nemůže bejt. Ostatní hráči se pak orientujou na jiný místa 

a jsme pokrytý všichni, víceméně. Ale to se potom zase vyndavá těma granátama. Já zase očekávám, že mi tam 

přilítne nějakej nejd a jsem na to připravenej rychle zareagovat a utýct, protože ten nejd cvakne o zem, udělá to 

nějakej zvuk a je ještě nějakej čas, než to vybouchne. Ale prostě se snažíme pokrejt.  

OH: A když přejdem k tý takzvaný „mindgame“. Já tě k tomu možná tak jakoby navedu, že jeden FPSkař - zrovna 

hráč Countera, to popisoval jako úroveň, na kterou se často hodně hráčů vůbec nedostane. Popisoval to tak, že 

vlastně když ty naznačíš, že jdeš určitym směrem, že ty tam pujdeš, nebo když oni naznačej, že pujdou někam, tak 

že ty si opravdu myslíš, že oni tam pujdou, a přitom ty už dávno víš, že oni tam půjdou.  

F: To je predikce, že ty budeš předpokládat, co on udělá. Nikdy nevíš, co ten soupeř přesně udělá. Jestli to třeba 

bude hloupej soupeř, udělá to třeba omylem - fakt demenci, co nikdo nečeká. Vyskočí třeba jen tak na střed nebo 

já nevim, cokoli. Ale pak tu jsou soupeři, který když hoděj smoke a on se jim nepovede a hoděj ho někam na 

střechu nebo na nějakej plant, tak víš, že je to jasnej fake. Zase on si může říct tohle, že to hodí na střechu, aby si 

oni mysleli, že je to ten fake a můžou bejt na tom plantu. To je zase, co budeš očekávat. Je to spíš padesát na 

padesát, si myslim. Protože jako u některejch hráčů vim, co dělaj, znám je, ale prostě u týmů, proti kterym sem 

nikdy nehrál, budu proti němu hrát první kolo, tak nevim, co půjde. Můžu předpokládat, že je to dobrej hráč, že 

bude mít něco v hlavě a že bude mít pojem o tý hře a bude prostě vědět, co dělá, a pak je to těžký, protože mě 

může prostě fakeovat, anebo to může tak dělat. To je těžký si vybrat. Já se potom samozřejmě snažim - to záleží 

na tom, jestli jsme pokrytý. Je to třeba situace jeden na jednoho. Já mám nejd a flash, můžu bejt na nějaký pozici, 

kde můžu hodit nejda jak na plant a, tak na plant b. Jo, abych to měl nějakym způsobem pokrytý nebo se chci 

dostat na nějakou pozici, z který chci vidět oba planty 

OH: Děláte někdy nesmyslný kroky za tim účelem, abyste toho soupeře třeba rozhodili? 

F: Jo, děláme to často. Dneska jsem to taky použil v situaci 1v2. Nafakeoval jsem, že jdu pod plant. Vrátil jsem 

se a dal ho nahoře. Rychle jsem se prostě sebral a běžel jsem, co to jde, pod plant a hned jsem se vrátil a dal jsem 

ho. Soupeř to nečekal, protože přesně koukal pod ten plant, že na něj vykouknu.  

OH: A jak to tak začíná? Kdybys měl vymezit tu hru fakeů, když používáš to slovo. Kdy to tak začíná a končí? Já 

jsem si všimnul, že tohle blafování může začít už tim výběrem mapy - docela brzo. Ve smyslu, že když už si soupeř 

vybere nějakou mapu, tak máte určitý očekávání, jak to budou hrát. 

F: Máme očekávání, protože my se známe. Máme očekávání většinou, takže víme, co soupeř bude dělat. Víme, 

jestlu je na týhle mapě dobrej nebo špatnej. Jeden tým má třeba najetou jenom jednu mapu a na ostatních prohrává 

nebo na všech vyhrává a na jedný prohrává. Ježiš... jak zněla otázka? 

OH: Jakoby kdy to začíná a kdy to končí? 

F: Jasně. Ten tým se snaží získat co nejlepší mapy, aby jim vyhovovali. Každej tým, pokud se to hraje na to BO3 

(battle of three) -  na ty tři vítězný mapy, tak se snaží občas nafakeovat soupeře nějakym tim chatem, že jim tahle 

mapa nejde. To je ale blbej fake, protože my se už prostě známe a už řeknu i, že jsme v tomhle seriózní, že se 

prostě takhle nějak nefakeujem. Je to prostě jejich věc, co si vyberou. My si vyberem svoje, ale jakoby dá se, když 

škrtneš tuhle mapu, což oni nečekali, tak je rozhodíš. 

OH: Že to může začít vlastně už před tim zápasem? 

F:Může jako. Todle my neděláme, abych pravdu řek. To je takový.  

OH: Ty druhý se o to ale pokoušeli. 

F: Jo, je to možný. Jde to, pokud seš nějakej schopnej manipulátor to uhrát. Nemůžeš to napsat blbě: „Tahle mapa 

nám nejde.“ Tak budeš očekávat, že si ji ten soupeř dá. My se podle toho vůbec prostě neorientujem. Samozřejmě 
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ty soupeře známe a buď si dáme mapu, co jim nejde, anebo když je neznáme nebo když jsou těžší, tak si dáme 

mapu, co nám jde a zase škrtnem mapu, co nám nejde. Podle toho se vůbec neorientujem, co se pak píše v chatu.  

OH: Když si vezmem ten průběh. Jsem si tady tak jenom zapsal průběh tý hry. Ten začátek, pak tam přijde nějaká 

ta strategie - nějaký ty povely, jak se to půjde tohle kolo. Pak se rozběhnete, pak se tam hážou granáty na nějaký 

body, pak vlastně běžíte a obsazujete nějaký ty pozice. Pak dojde k nějaký ty konfrontaci, něco se stane a vy na to 

zareagujete atd. Kdy se ta mindgame nebo metagame stupňuje? Mně tak jakoby přišlo, že se to děje v situaci, kdy 

potřebuješ nějakou výhodu, že se to docela i děje, když jsou třeba tři nebo je jich velká přesila a ty už tam seš sám 

a oni tě hledaj, aby tě dostali?  

F: (souhlasná vyjádření k sumarizaci hry). No, to záleží jakoby, jestli je to situace 1v5, to se normálně nedává 

jako. Občas to dáš samozřejmě, ale když ten soupeř o tobě ví, tak seš v prdeli, protože nemáš šanci dát pět hráčů, 

když do tebe pujde pět hráčů a každej z jiný strany. Občas se to teda stane, protože všichni rushujou jednoho do 

jedněch dveří a on tam dá tři za sebou nebo čtyři vyndá za sebou rychle, pak zůstane jeden na jednoho a to už je 

otázka, jestli pujde áčko nebo béčko. Když to ale řeknu, že budeš třeba v oslabení jeden na dva, tak ty předpokládáš, 

že jeden bude krejt jeden plant, ten druhej druhej plant, že jo. Takže to víš, předpokládáš to. Nebudeš předpokládat, 

že budou dva na jednom plantu, což se ale taky stává, takže ty máš celou mapu, až na ty planty, volnou. Můžeš si, 

víceméně, přijít z kterýkoliv strany a snažíš se přijít ze strany, kde to on nebude čekat. A zase - máš smoke, nemáš 

smoke, máš granát?  A můžeš s tim zase fakeovat, s tim si můžeš zase hrát hodně a zkoušíš mu tam prostě, i mu 

tam někdy dupneš, aby tě slyšel, aby si třeba myslel, žes dupnul omylem a přesuneš se zase na druhej plant potichu. 

S těma hráčema si prostě můžeš manipulovat, ale nevíš, co on si bude myslet, jestli je to třeba fake, nebo jestli tam 

jdeš. V momentě, když zařveš, že tam seš, tak zase můžeš očekávat, že ten druhej hráč se bude stahovat, ale nemusí 

- může tam sedět natvrdo. 

OH: Hmm...takže tu sou určitý znaky, podle kterých se ten herní styl dá poznat. Teď se bavíme třeba o tom, že ty 

ty hráče znáš. Jakym způsobem probíhá ten proces mapování toho stylu? Jak se pozná, že hrajou nějakym 

charakteristickym stylem? 

F: Normálně když hrajem zápas, tak první kola chodíme tak, abychom poznali, co soupeř chodí - prostě jak hraje. 

Co dělá a tak? Jaký má granáty? Vlastně chodíme na jistotu, když to tak řeknu a snažíme se nejdřív oťukávat, co 

vůbec od něj máme očekávat, protože sami to nevíme. V momentě, kdy to víme... 

OH:  A jak právě probíhá to oťukávání? 

F: No, že hrajem na jistotu. Nehrajem agresivně. 

OH: A čekáte, jak on zareaguje? 

F: Čekáme, jak on vůbec hraje i ta reakce. Čekáme, jaký maj granáty - jestli maj granáty dlouhý, krátký, rychlý, 

pomalý. Třeba jak sme hráli ten Backlot (mapa) proti těm Cyborg Factory, jak hráli vedle nás, jak sem ti řikal, že 

to sou ti rivalové naši. Jestli sis všim, tak neměli vůbec rychlý granáty na to áčko, ale pak prostě najednou dvacet 

vteřin po začátku tam přilítly čtyři nejdy, ale chodili to furt a my už sme to věděli a oni to nezměnili, což je jejich 

hloupost. My sme sice očekávali, že sice přijde nějakej rychlej nejd, ale nepřišel. Jejich hloupost.  

OH: Takže tam zase figurujou ty granáty. 

F: No, ne. Máš zase některý mapy, kde se častějc chodí nějakej plant a asi budeš i předpokládat, že ty hráči budou 

chodit ten plant. Většinou to bývá zasmokeovaný, a pokud seš teda defense, tak potřebuješ vědět, kam jdou. 

Protože když seš attack, tak většinou ty hráči někde seděj. Takže když seš za tu stranu defense, tak chceš vědět, 

kam jdou tak se chodí klasicky jeden plant a druhej se nechodí. Nějaký průběhy se daj pokrejt těma nejdama, ale 

ten soupeř si tam bude házet smoky. Buďto ho můžem jen prostřelovat, i když sme ho třeba jen hitli, tak víme, že 

tam někdo přošel, že tam někdo je. Zase je to o tom, že my předpokládáme, že se to hraje nějak obecně - dva 

choděj to a dva choděj to a snipa si běhá, kde chce. Je to teda hodně o tom, že my předpokládáme, že to tak bude 

každý kolo, že ty hráči budou hrát to, co se hraje normálně - to, co je standard, když to takhle řeknu.  
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OH: To, co je efektivní?  

F: Efektivní? Jak u koho, ale jako jo.  

OH: Jako v tom smyslu, jo logicky, že jedna je bližší nebo se líp brání... 

F: Jo. 

OH: Přemýšlíš někdy o tom - protože mně přijde, že tahle mindgame je hodně o znalosti tý mapy, kudy se tam dá 

přesunout, kde jsou ty cesty. 

F: Je to hodně o tý znalosti. 

OH: Na to chci teď navázat, jestli si někdy představuješ, kudy se pohybuje ten tvůj cíl. 

F: 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 - tudy může jít, tudy může 

jít, tady nemůže jít, tady je to pokrytý nebo má tolik a tolik času a na tenhle plan by to nestihl, pujde tohle. Jako 

můžu to předpokládat. Snažim se nějakym způsobem vžít se do něj a nějakym způsobem zjistit, co pude. Když 

ono je to takový vtipný, že si pak řeknu: „Tady by moh bejt.“ A on tam je. Prostě hustý. Nebo najednou si řikám: 

„Tady by moh 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.  

OH: Přesně o tyhle momenty mi jde. Myslíš, že to je záležitost nějakýho racionálního kalkulu - řekněme předchozí 

znalosti toho týmu a jeho herního stylu, nebo je to taky záležitost intuice, nějakýho tušení? 

F: 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. Samozřejmě každej to hraješ 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 

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.  

OH: Takže jsou tam přávě nějaký momenty, kdy se ten herní styl dá odhalit nejdřív? Co jsou ty první hutný 

informace o tom druhym, který získáš? 

F: Mluvíme o soupeři, kterýho neznáme? Tak jednak jsou to ty granáty. První kola prostě. Zkoumáme nejdřív, co 

ten soupeř chodí. Jak se pohybuje na tý mapě, protože každej se pohybuje trochu jinak. Ověřujeme si, jestli choděj 

ten standard. Jestli dva choděj to a dva choděj to a jeden ten sniper kamkoliv. A většinou to tak bejvá celou hru. A 

to je důležitý, protože v momentě kdy víme tohlencto, tak nemusíme nic jakoby měnit na těch našich taktikách a 

hrajeme ten náš standard a podle toho se zase vyvíjá ta naše hra dál. My na začátku poznáme, co ten soupeř dělá - 

jak je chytrej, protože tahle hra je taky dost o chytrosti - jak se pohybuješ, co zase předpokládáš, čekáš. Prostě ty 

první kola řeknou nejvíc. Samozřejmě je někdo, kdo jde každý kolo jinou taktiku, ale to jsou blázni, když to takhle 

řeknu, protože to ani nejde jít každý kolo jinou taktiku, aby pět lidí šlo na jeden plant rychle. To dostanou jeden 

granát a je po kole.  

OH: Takže vy máte nacvičenou nějakou strategii proti klasickýmu 2 a 2 a 1 bránění? 

F: Jo. Máme několik taktik proti těm standartům, ale pak prostě reagujem na ty soupeře. Snažíme se změnit ten 

styl a přizpůsobit se samotný hře, samotnym soupeřům, aby nám to prostě vycházelo, ale většinou se 

přizpůsobujem vždycky, protože každej to chodí trošku jinak a každej dělá trochu něco jinýho. Standard je, že 

choděj tam a tam, ale teď jak se pohybujou, co tam dělaj, jaký maj smoky, jaký maj granáty, to už má každej trošku 

jiný. 
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OH: Takže to vlastně řikáš tu vaši strategii nebo obecnej plán, ale jak ty si sám dneska hodně zdůrazňoval, tak je 

to možná víc o tý taktice - se proměňovat během... 

F: Jo, zase když bys chodil furt jednu stejnou taktiku, to sme i my dělali, protože je to lehčí plant pro nás - my ten 

plant druhej prostě neumíme. City Streets to bylo. Taková ta mapa, kde si řikal, že tam jsou blbý barvy. Chodili 

jsme furt to áčko. Ten plant, jak tam byla ta studna. Pak sme šli jednou to béčko a soupeř tam vůbec nebyl na tom 

béčku. Měli jsme to změnit dřív, ale my ho máme blbý. Neměli jsme tam ani dobrýho smoka, aby nás neviděli, 

takže oni věděli, že chodíme to áčko, ale pak jsme to změnili. Pak jsme to změnili a hned to začalo vycházet, 

protože soupeř se zase musel přizpůsobovat a ono to chvilku trvá, než se jakoby přizpůsobíš. A pak zase už nejde 

vědět, co chodíme. Nemohli to předpokládat v tu chvíli, co půjdem. 

OH: Kromě těch protihráčů jsou tady i ty spoluhráči a máte vy možnost nějaký přímý komunikace, ale zrovna 

FPSka jsou velice rychlý žánr nebo nejrychlejší, co se týče reakcí, tak často musíte jednat intuitivně na základě 

nějakýho modelu toho, jakym způsobem ty tvý spoluhráči vlastně hrajou. Je tady nějakej rozdíl mezi tim, jakym 

způsobem čteš toho protihráče, z hlediska herního stylu, a toho spoluhráče? 

F: Jako jak já čtu spoluhráče a spoluhráči odhadujou... 

OH: Teď zase myslim rozdíl - nebo jakym způsobem to probíhá, kdy se snažíš odhadnout záměry protihráčů a 

svejch spoluhráčů? Teď myslim ty, který si vůbec neřikáte.  

F: Jako my se se spoluhráčema o tom komunikujem. Co si myslíme, že by šli. A někdo řekne: „Já znám tohohle 

hráče. On je děsně agresivní a chodil vždycky mid, tuhle pozici.“ A prostě se domlouváme. Nejdřív teda se zase 

vrátim k tomu, že poznáváme toho soupeře a podle těch prvních kol zase předpokládáme, že půjde tam a tam.  

OH: A ty spoluhráči? Já jsem se asi zeptal opravdu špatně.  

F: Já jsem tu tvou otázku nepochopil.  

OH: Jako takhle. Existuje taková ta „týmová chemie“. Nějakou dobu spolu hrajete a ty už jakoby tušíš, co oni 

udělaj, aniž by to řikali... 

F: Jo takhle. Jasně, už to chápu.  

OH: Jaká by byla ta odlišnost, protože někdy opravdu musíš odhadovat v rychlosti, co dělaj i moji spoluhráči. 

F: Jednoduše je to o tom, jak dloho spolu ten tým hraje. Viděl si, že i třeba my sme spolu nekomunikovali už pak 

moc. Já už jakoby vim, co kdo dělá a už se s těma klukama znám dlouho. Oni maj najetý zase ty svoje pozice, 

který choděj. A vim, kdo co kreje už v dnešní době. A je to o tom, jak dlouho spolu budou ti hráči hrát, protože se 

potřebujou nějakym způsobem sehrát. To je tak asi ve všech týmovejch hrách. Musej se dát dohromady a říct si. 

Na začátku si musej říct, kdo co kreje, abysme s tim mohli už počítat, protože pak je to rychlý a my si nemůžem 

furt řikat, kdo co kreje. Kdyby mluvilo pět lidí najednou, tak je v tom guláš. Takže my víme, kdo co dělá. Pak 

když sme v oslabenejch situacích, třeba už ve třech hráčích, tak se to mění. To už si musíme říct, kdo co kreje, 

kam kdo kouká. Snažíme se, pokud možno, nějak se pokrejt navzájem. Zaujmout nějakej největší prostor na tý 

mapě. Pokrejt, abysme mu dali menší prostor, kde se může pohybovat. 

OH: Takže myslíš, že tam nějaká ta odlišnost je nebo neni? Je snazší odhadnout, co budou hrát spoluhráči než 

protihráči? 

F: Je to snazší, protože já je znám a vidim je, co dělaj. Vim, jakýho jsou charakteru, jaký jsou povahy. Vim, co 

budou dělat. Vim, že tady ten dělá tohlencto furt a takhle. 

OH: Dalo by se říct, že ten proces je srovnatelnej? Že v tý chvíli toho odhadování, toho, jak si řikal, vciťování 

vlastně do těch druhejch, ať už je ten protihráč nebo je to ten spoluhráč?  
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F: Jo jako. Určitě se chovám podle nějakýho modelu furt. Pak samozřejmě z toho modelu vybočim. Udělám něco 

jinýho, ale vždycky předpokládám, že to udělá podle toho svýho, co dělá pravidelně.  

OH: Tady mluvíš o modelu osobnosti? 

F: Osobnosti. Jo, jo... 

OH: Nebo o vzorci... 

F: Vzorci chování spíš, když to tak řeknu, ale i o charakteru člověka. Třeba ten CDe, tan hraje agresivně a chce ty 

fragy. Je mladej, chce ty fragy. Vim to, že to takhle přesně je - mluvim narovinu, ale už tam jsou starčí hráči a už 

prostě pochopili, že je to o tý týmový hře, že to o těch fragách neni. On to už ví taky, ale když byl mladší, tak se 

snažil jen mít ty fragy. Ono mu to do dneška zůstalo, že občas se snaží toho soupeře jako vytáhnout, zabít ho, když 

nemusí. Schovat se a na jistotu to zahrát. Todle nám občas i prohraje kola, protože se snažíme prostě huntit, 

pushovat je, zbytečně. Ještě... já jsem ti chtěl říct, mimo tuhle otázku, jak chodíme tyhle taktiky, tak je to daný i 

tim, jak se kdo respne. Jestli sis všim, tak první choděj ty malý akčka většinou, když to jdem někam dobýt, tak 

když maj nejkratší resp k tomu plantu - nějakej prostě dobrej spot, kde se respnou, tak si řekneme, že jdeme tenhle 

plant. Každej má prostě vždycky jinou pozici respu. 

OH: Jo? Já jsem myslel, že vždycky začínaj na kupě.  

F: Začíná se v nějakym prostoru a každej se respne vždycky někde jinde. Jsou nějaký pozice, plácnu, patnáct 

pozic, kde se respuje a prostě každej se narespí na jiný pozici a podle toho se pak řídí ta hra. Jak bylo prodloužení, 

to poslední kolo, to si myslim jenom já, dali pauzu, timeout, vymluvili se, že někdo měl devítky. Začlo se hrát 

znova a já si myslim, že to udělali, aby měli lepší respy. Zkusili to. Pak jsem předpokládal, že půjdou nějakou 

rychlou kvůli tomuhle, ale zas ty respy oni nemuseli mít. Zkusili to, dali tomu šanci, jestli někdo z nich bude mít 

dobrej resp nebo nebude. Takže podle tohohle se vlastně taky ty taktiky říděj vlastně. Podle toho, co nám vychází 

a podle toho, kdo má jaký respy. Podle toho, jaký má soupeř granáty.  

OH: Teď se možná zeptám tajemně. Dokážeš nějakym způsobem popsat ten svůj mentální stav během tohohle 

procesu toho „vciťování“ nebo čtení herního stylu? 

F: Já bych řekl, že když jsem byl mladší, tak jsem byl takovej hrozně nervózní. Teď už jsem se uklidnil, bych řekl, 

a ono 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, ale dřív jsem byl 

prostě vynervovanej, fakt hrozně ve stresu, potil jsem se. To všechno s tim souvisí. To je, jak jsem mluvil o těch 

mladejch klucích, jak jsou z toho zpocený... a já tam klepu kosu. To bylo zrovna dneska, ale oni jsou prostě ve 

stresu, potí se, metabolizmus jim pracuje rychlejc. Teďkonc jsem se už uklidnil a já teda osobně jsem kliďas, když 

to takhle řeknu a snažim se s tim týmem nějak komunikovat, když to nejde. Protože jsou zase hráči, který když se 

nedaří, tak prostě vybouchnou a to začne prostě na tom TSku bordel. Jakmile začne tohle, tak je to samozřejmě 

ještě horší a to sme se, myslim, i my trošku naučili. Máme tam jednoho, nechci zmiňovat koho, hráče, kterej prostě 

když prohráváme o pár bodů nebo i když neprohráváme a on začne, že mu to nejde, že mu tohlencto. Dostává na 

zadek a naruší ty ostatní hráče a tu pohodu prostě rozruší a to se prostě podepíše na celym týmu. Jako občas se to 

stane. Máme tam jednoho člověka, kterýho, jak jsem řikal, nechci zmiňovat, ale ostatní týmy jsou na tom hůř. 

Třeba ty CGF - Cyborg Factory, ty co hráli vedle nás, taky nechci zmiňovat, tam jsou takový bouřliváci. Nejde to 

- vyragujou, když to takhle řeknu. Pak to jde do prkýnka. Já se snažim jakoby bejt v klidu, aby taky ostatní byli v 

klidu a byla pohoda na tom TSku, protože pak se líp hraje. Líp se domlouvá a je klid. 

OH: To je teda i v tý souvislosti s čtením záměrů těch druhejch. Tim si možná i chtěl naznačit, že když je bordel 

ve vlastním týmu, tak  

F: Tak se nemůžeš soustředit, to nejde. Tam seš rád pomalu, že víš, co budem dělat sami jako tým, protože v 

momentě, kdy prohráváme se snažíme nějaký věci měnit. Nevychází to, snažíme se to měnit. A teď prostě, jak se 

nemůžem dohodnout a každej tam řve... prostě je to na prd. Prostě nejlíp se hraje, když je pohoda a tak.  
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OH: Myslíš si, že v rámci tohohle metagamingu nebo mindgamingu existuje víc herních stylů, že to má takovejch 

jakoby víc podob. Já teď možná naznačim takovej způsob, kterym já teď přemejšlim - aby to nebyla taková obecná 

otázka. Já jsem zatim u takovýho schématu, že ta hra se může odehrávat na tý rovině čtení záměrů. Jak ty řikáš, 

hraju něco standardního a docela bezpečnýho a teď čekám, co ten druhej udělá a jak se bude chovat. To byla ta 

jedna varianta. Druhá varianta byla přesně zase to, o co se snažili dneska ti Cyborg Factory, a to je spíš vás 

zmanipulovat do něčeho. To znamená, tomu druhýmu vnutit... 

F: Nějakou myšlenku.  

OH: Nějakou hru. To vnucování může probíhat i nějakym způsobem mimoherně nějakýma provokacema, ale 

může to i probíhat v rámci tý hry, že se vám budou snažit obestavět ty možnosti přemýšlení.  

F: Tak to funguje. Oni se nás snažej vytočit tim chatem. Jak jsem řikal, třeba na tom evropskym portálu, tak prostě 

se tam řešilo, ten tým, co vyhrál tu LANku o 10000 euro, tak jeden hráč tam furt spamoval - on to myslí ze srandy, 

já ho znám, je to supr člověk a dělá si z toho srandu. Takže psal do chatu takový arogantní věci. Ten soupeř se z 

toho mohl posrat, když to tak řeknu. Vytočil ho a pak se nemohl soustředit na hru a bylo jasný, kdo vyhraje, když 

maj nepohodu na TSku a jde to celý do kopru u nich, takže dá se to tim, ale jako já to nedělám. Nedělám to, protože 

si nemyslim, že to je seriózní tohle chování, ale hodně hráčů to dělá. Hodně. Dělaj to takový lidi, který fakt jsou 

nerdi - jsou doma zalezlí za počítačem a nemaj ten normální život. My, vzhledem k tomu, že si troufnu říct, že 

jsme trochu normální... 

OH: To jsi vlastně hodnotil už jednu část toho, co sem tady předestřel, ale já tyhle varianty nechtěl hodnotit, 

protože i ta manipulace nemusí probíhat těma nefér mimoherníma prostředkama, ale může probíhat tim, už jenom 

z důvodu, že maj třeba respekt. Hrajou třeba hrozně sebejistě, že ty najednou přijímáš tu jejich hru, přestáváš vědět, 

co dělat a tak dále. 

F: Jo, to tě taky může rozhodit. Ještě jak si vlastně řikal o tom ovlivňování, mimoherním, ne vlastně hernim, 

protože to zase dělaj ty Cyborg Factory. Jsou to takový prevíti, doufám, že to tam takhle nezmíníš, ale my jsme 

byli jednou na turnaji, kde se nám skupina nepovedla. Skončili jsme na nějakym místě a postup jsme si mysleli, 

že máme jasnej, ale Cyborg Factory naschvál prohráli, aby my sme se tam nedostali. To udělali úplně naschvál 

jako tým, kterýmu by dali 13:0. I viditelně to udělali, běhali proti nim a koukali do vzduchu. Pět lidí najednou, tak 

tohle se dělo. A takovýhle to jsou lidi.  

OH: To jim nikdo nezatrhnul? 

F: Admini proti nim nic neudělali, ale zase já nevim, neovlivníš to. Nebudou to dělat, ale budou se nechávat 

vyndavat jinak. Mě to taky naštvalo, protože kvůli nim jsme nepostoupili do skupiny ani ze skupiny. Měli jsme 

smůli. Tohle je ale o lidech prostě, proti kterejm stojíš. Si to dneska viděl. Mi ani nepodali ruku a nepodali mi ruku 

z toho důvodu, že oni ani nemaj ty informace, jen si něco myslej, ale ono to ani neni pravda. Oni nevěděj, co se 

vůbec stalo. Maj svou pravdu. Jsou to takový uzavřený lidi, co touhle hrou hrozně žijou.  

OH: Nemáš i takovouhle informaci v souvislosti s týmama, který by byly timhlenctim způsobem proslulí? Ne 

timhle negativním způsobem, ale že by byli buďto skvělí manipulátoři, nebo by byli ohroměn schopný ty druhý 

tak přečíst, že si skoro myslej, že jim čtou myšlenky. Nevíš o něčem takovymhle? 

F: Já si myslim, že jakoby to ovlivňování se na tý vyšší úrovni se vůbec neděje. Tyhlencty hráči to dělali, protože 

to jsou prostě lamy, když to řeknu takhle. Když si vezmu jednotlivý hráče, tak shrneme to, vůbec u tý hry 

nepřemejšlí a sám hraje tužku. Nemá aim, nemá brain, jak se řiká, ale prostě jako tým si seděj...no seděj, dělaj 

takovýhle sviňárny. Campěj, hrajou takovou pomalou hru, která sere všechny, ale je to evidentně baví. Oni, dejme 

tomu, vyhrávaj, protože pak naserou toho soupeře a ten vybouchne, ale to je dobře pak třeba si vypnout ten chat. 

To se stává jenom teda u Čechů, u těch evropskejch týmů se mi to nestává. No jako, občas, ale neni to standard 

vůbec.  
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OH: Jakej je rozdíl mezi herním stylem profesionála a běžnym hráčem, když to porovnáme? Třeba jakym 

způsobem poznáš, když si testujete ty týmy, který neznáte, že jsou to hráči dobrý, že si zasluhujou ten respekt, 

anebo to jsou hráči takový jako horší? 

F: Podle toho, jaký maj granáty, jaký maj smoky. Jednoznačně. Prvotní věc. Pak dál podle toho, jak se pohybujou. 

Ty vidíš, já nevim, někdo jde prostě krásně plynule. Někdo se zasekává, je to prostě takový pomalý. V tý hře - 

movement se tomu řiká, různě se jakoby boostuješ o nějaký věci. Když jdeš u zdi, seš prostě rychlejší. Potom 

strafe jumpy. Jsou to takový prostě skoky do strany. To děláme my. 

OH: To jsem tam viděl. Takovej hrozně rychlej úhyb do strany.  

F: Jasně. Tomu se říká strafe jump, kterej je do dálky. V týhle hře to funguje tak, že když dáš ten strafe jump, tak 

se prostě nakloníš takhle. Tou myší jedu takhle. Vybočim z tý pozice a pak se zase vrátim na tu pozici pohledově, 

monitorově, myší cuknu. Dělám to sprintem a ten skok je delší než normálně, ale jako o dost. To se taky pozná. 

Ty slabší hráči to neuměj. Třeba ani ty Cyborg Factory to neuměj a je to přitom běžná věc už na tý naší úrovni. To 

jsou prostě hráči, co jenom seděj. Maj zase ty svoje pozice, čekaj, co udělá ten soupeř.  

OH: To je taky ten důvod, proč vyhráváš ty duely, že tam jakoby zůstanete oba, jdete proti sobě, jste docela na 

prostranství? 

F: To jsou zase situace. Každá situace je úplně jiná, že jo. Co mám za zbraně, kolik je času, za jakou jsem stranu, 

na jaký pozici jsem, jestli o mně ví, jestli o mně neví, komu čelim, jestli čelim proti sniperovi nebo proti komu, 

jestli mám někde bombu. Můžu mít někde bombu jako jejich, vidim ji, ale nemůžu ji sebrat a podle toho se prostě 

nějak zachovám. 

OH: Takže to jsou všechno ty faktory, který můžou vstoupit do toho, že ty odhadneš, co ten druhej udělá? 

F: Ono... odhadnu, když budu mít právě jejich bombu a oni jsou někde jinde. 

OH: Ne, ne, já to takhle nemyslim. Já mluvim o situaci, kterou jsem tam viděl, že jste tam vyběhli a už se oba 

viděli a teď se řiká, že je to často o tom hrubym aimu, ale u tebe jsem viděl lepší práci s tim prostorem, že tě něco 

strefilo, ale mnoha věcem ses vyhnul a střílel si přesně, že možná proto si ho dal rychlejc než on tebe? 

F: Jo, využívání prostoru je taky jedna věc. V týhle hře, bohužel je to takovej bug, že já když clipnu, tak já ho 

vidim rychlejc než on mě, takže tam mám chvilinku čas zareagovat rychlejc než on. To jsou prostě takový věci. 

Nebo lean. Já ho vidim dřív než on mě a on to ani nečeká a mám chvilinku na to, abych ho zastřelil nebo aspoň 

hitnul a tim ho rozhodil. 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.  

OH: Setkal ses někdy s týmem mnohem zkušenějším a lepším, když se bavíme o rozdílech mezi laikem a 

profíkem? Jakým způsobem se to poznalo? 

F: Potkal jsem někoho takovýho, když jsem začínal nebo nebyl třeba na tý profi úrovni. Hodně často to z toho 

týmu někdo hodně táhne. Prostě má víc fragů a dává to a je teda nafeeděnej. Prostě v ten moment má navrch a po 

psychický stránce si víc věří a jde do těch soubojů. Ty seš třeba vynervovanej, vystresovanej, bojíš se kam koukat, 

klepe se ti ruka. To s tim hodně souvisí. Já když jsem byl na prvni svym turnaji, tak než jsem si dal první kill, 

uklidnil se, dostal se do, tak jsem byl hrozně vynervovanej. Je to zase o tom, co máš nahráno. Teď už se mi neklepe 

ruka, ale potom když třeba prohráváš o nějakejch pět bodů - hraje se do těch třinácti, takže ten rozdíl pěti bodl je 

celkem markantní, tak prostě, neříkám, že se mi klepe ruka, ale je to prostě znát jakoby, že si trochu míň v tý hře 

věřim. Někdy si i hráči, když maj špatný skóre, reconnect, že se odpojej a znovu napojej, aby prostě vymazali 

skóre a jedou znova nanovo. Jim to pomůže prostě. Je to tak.  

OH: Já se trochu vrátim oklikou, stalo se ti, že by tě někdo opravdu takhle přečetl, že is měl pocit, že ví, kam jdeš, 

strefuje tě pravidelně? Já to takhle dneska zaznamenal u Luboše, že tam v jednom zápase to takhle prezentoval. 

Myslim, že tam řikal, že to pořád dostával od jednoho.  
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F: Jo, tak Luboš je teďkon jako trochu horší hráč - já ho mám rád jako člověka, ale teď mu to poslední dobou 

nejde moc, ale on to nezmění sám, dokud mu někdo neřekne. On si prostě půjde to svoje najetý, protože to dělá 

pět let, dělá to v kuse, ale dokáže se prostě na tu hru soustředit a pak něco vymyslí. Občas ale dostává.  

OH: Teď jsem spíš i mluvil o nějaký tvý zkušenosti? 

F: Jako víceméně ne, protože já se snažim vždycky něco jakoby změnit, takže je to pak už spíš o náhodě, že mě 

jde, ale jako necítim, že by se mi to někdy stalo. Asi jo, ale já si to ani neuvědomuju. Mně na tom ani nezáleží, já 

prostě teďkon hraju na ten tým už a je mi jedno, kdo mě zabije a dám mu bod. Trošku to tam ale hraje i na tu 

psychiku potom.  

OH: Jestli se tam nevytvoří mezi váma taková osobní válka? Že tě někdo pořád trefuje a... 

F: Ty se mu to snažíš vrátit? Já jsem jako takovouhle rivalitu nikdy nezažil.  

OH: Nebo jinak, jestli si přemejšlel, čim seš čitelnej? Co tě dělá čitelnym pro toho druhýho.  

F: Já si myslim, že o čitelnosti to neni, protože hráč, když už mě takhle dává, tak je to tim, že já dělám blbost, 

protože chodim furt to samý dokola. V momentě, kdy to změnim, už neví co a pak je to třeba o haluzi, že mě dá 

zrovna v tom kole za sebou.  

OH: Nebo tak, zeptám se tě, že to, že tě vyhledává je způsobeno za a nějakou tvojí chybou, nebo za b, že máte 

špatně zvolenou nějakou týmovou strategii? Že je to spíš záležitost týmu, že stojíš dobře, ale on zkrátka už ví, že 

tam budeš. 

F: To se stává často. Nějakej špatnej smoke, spadne někam jinam a je tam někde vidět. Je tam mezírka. Takže mě 

vidí, ale já to nevim, že mě viděl a teď jsou na mě připravený, že já tam jsem a už si na mě jen počkaj. Ty hráči 

samozřejmě, když už máme nějaký kola odehraný, tak vědí, co už chodíme. Podle smoků pak poznaj, co jdem, 

když jdem normálně. Si řeknou: „Aha, tady je smoke, teď jdou sem.“ My to ale pak děláme, že to třeba fejkujem. 

Hodíme tam ten smoke a jdem to jiný. 

OH: Myslíš, že do určitý míry tahle schopnost číst ten herní styl nebo vžívat se do druhých, má nějakou souvislost 

obecně s osobností člověka? Třeba člověk, kterej je schopnej nějaký empatie, tak pak mu to jde dobře číst ty 

záměry druhejch? 

F: Já si myslim, že sem docela empatickej člověk, že se docela dost vciťuju do ostatních lidí. Myslim si, že jsem 

takovej, ale já si myslim, že to má vliv, protože já se pak v těch situacích do  nich snažim vžít, kde by mohli bejt, 

co by mohli dělat, v jaký jsou situaci, takže já si myslim, že určitě, jednoznačně, jo.  

OH: Ty si vlastně řikal, že do velký míry je tahle schopnost závislá na zkušenosti, jestli se nemýlim, abych ti tady 

něco nevkládal? 

F: No.  

OH: Myslíš si, že si tim, ale třeba i ten člověk, když tady mluvíme o tý empatii, takže má nějakou vlastně dispozici, 

která ho vede k tomu, že jeho herní styl bude založenej na týhle jeho nátuře a bude dobře číst styly druhejch, i 

když třeba nebude mít dobrej aim, nebude tak technickej a podobně? 

F: Je dobrý takovýho člověk v týmu mít, protože když si sedne na nějakou pozici, tak aimově to dá, nějaký ty 

spoty. Ten aim se dá naučit. Je to o tom, jak člověk trénuje, a když máš v týmu takovýho člověka, kterej ti řekne, 

co půjdou, že se v tom fakt vyzná. My se o tom jako tým bavíme celkově. Co by mohli jít, co my půjdem proti 

nim, co nám vychází. My ale vycházíme z toho, co nám vyšlo v minulejch kolech a podle toho se my pak 

rozhodujem, co pak. Takhle stačí, odpověděl jsem ti na otázku? 
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OH: Já myslim, že jo. Když se zeptám ještě obecnějc, chápeš právě znalost herních stylů a schopnost si je odvodit 

jako nějakym způsobem podstatnou nebo integrální pro to samotný hraní? Kdybychom to měli jakoby porovnat s 

těma dalšíma oblastma.  

F: Já to beru jako samozřejmost, protože je to jakoby základní věc. V momentě, kdy nevim, co jde soupeř, tak 

nevim, co mám dělat. Beru to jako obrana. V momentě, když sme na plantech a nevíme, kam jdou - jestli jdou 

áčko nebo béčko, tak v momentě, kdy daj třeba mě na áčku, nahrne se tam celej tým, tak my nemáme šanci to 

dobýt zpátky, když to položej. To je hodně důležitý, co ten tým jde prostě.  

OH: Možná ještě poslední věc, kteoru ti tady předložim. On byl docela zajímavej článek o různejch rolích v FPS 

hrách. Mě by zajímalo, do jaký míry je to věrohodný, protože jí s tim taky pracuju, že sbírám po internetu takový 

ty články Dvacet hráčů, co potkáte v týhle a týhle hře. Teď to různě členim a dělám různý skupiny stylů, který 

člením na určitý kategorie a byly tam jakoby FPSka. Mluvilo se tam o nějakym tom Leaderovi, kterej je nějakej 

ten odborník přes tu taktiku. Tam říkali, že je to často i ta samá osoba, která organizuje tu administrativu okolo.  

F: Většinou to tak bývá i tady, ale jelikož jsme hráči, který se dali dohromady a, řeknu to na rovinu, jsou nejlepší 

v Český republice, tak máme každej ke každýmu respekt a každej je u nás takovej Leader. U jinejch týmů to tak 

nebejvá. Většinou bejvá jeden Leader, kterej organizuje buďto taktiky, nebo i administrativu dohromady, anebo je 

tam jeden, co dělá taktiky a jeden, co dělá tu administrativu, anebo je to jako u nás - všichni svym pánem a radíme 

si nějak navzájem.  

OH: Ono tam bylo ještě zmiňovaný, že to Carry, ten tahoun toho týmu. Že to je někdo, kdo táhne ten tým skrze 

komunikační a ty svý lidský, nebo sociální schopnosti a skrze znalosti? 

F: Teď se mě ptáš na to, jestli je ten Leader nějakej jako horší hráč? Má vlastnosti prostě určit, co ten hráč jde, ale 

v tý hře neni tak dobrej? No, docela bych s tim souhlasil. Jsou tu hráči, co uměj tu hru hrát, ale nedokážou číst 

soupeře, ale jsou dobrý prostě. Maj aim, docela jim to myslí v nějakejch situacích, ale to čtení těch soupeřů je 

horší. To čtení těch soupeřů je fakt obtížná věc. To nemusí vyjít, je to padesát na padesát, jestli vůbec. Může dělat 

cokoli. Ty nevíš, jestli ten hráč bude dělat to nebo to. Chce tě fejkovat, nechce tě fejkovat. To jsou předpoklady. 

Znají se nějakým způsobem - odhadnou s největší pravděpodobností, co ten druhej bude dělat. Musíš ale počítat s 

tim, že ten druhej bude dělat něco jinýho a i na to brát ohled.  

OH: Pak je v rámci toho týmu nějakej Carry, že jo? 

F: Takovej ten, co to vede. 

OH: Takovej ostrostřelec týmu, kterej sbírá ty fragy. Jak se někdy hanlivě říká... 

F: Frag hunter asi.  

OH: No. On je ten, kterej získá veškerou tu slávu, ale veskrz to za něj udělal ten support. 

F: Carry je u nás vždycky někdo jinej. Tu hru vždycky vede někdo jinej, protože má nějakou pozici na jedný mapě. 

Na jiný pozici ji má zase někdo jinej. Nebo mu sedí hrát proti nějakýmu jejich hernímu stylu a dává to. Jinýmu 

sedí zase tenhle herní styl. U nás je to vždycky někdo jinej. Co tam máš dál? 

OH: Radio, to je takovej člověk, co jako první ohlašuje, kdo kam jde. Taková, v podstatě, rychlá spojka.   

F: To jsme jakoby všichni, protože každej jde na nějakou tu svoji pozici hlídat nebo jakoby bránit.  

OH: Je tam přecejenom někdo z vás, kterej k tomu má větší iniciativu nebo nadání? 

F: Ne, jako iniciativní tam neni nikdo v tomhle směru. Sniper má největší výhodu v tom poznat, co jdou, protože 

má nejlepší možnosti vědět, co jdou. Jak na který mapě, ale většinou to tak bývá. Když prostě vidíš, že ten tým 

proti nim táhne na nějakej plant, tak to zařve a my se podle toho chováme. Jeden ještě prostě čeká na tom plantu, 

protože to může bejt fejk, že se můžou otočit. Tady to prostě nevyjde, my jsme tady už zakempený, tak to otočí na 
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druhej plant, ale my se snažíme je stáhnout na jeden ten plant. Ubírat jim mapu kousek po kousku a stahovat je a 

pak je nějak vystřílet. Takže je to hodně o tom stahování, když se tohle řekne, když se zahlásí. To musí v tom týmu 

fungovat, jak prostě padne jeden plant. Když je někde jeden člověk, tak se to vetšinou dobyje. Jakmile se tam 

nestáhne další, tak pět lidí tam vlítne a čau.  

OH: Pak tu mám takovou zvláštní roli. Oni ho tam nazývali Baiter. V tom týmu bývá nějaká volavka, kterej jde 

vepředu a na kterýho jde často palba. Ten Baiter je buďto samotná ta volavka, anebo člověk, kterej kryje toho 

dotyčnýho a je vyloženě nastavenej na to, že okamžitě trestá frag toho spoluhráče.  

F: Chápu, jako revenge frag? 

OH: Jo.  

F: To sou ty malý AKčka, který jdou prostě první a snaží se dobýt ty pozice. Ty jsou jasně tydle. 

OH: Ten Baiter, co trestá, bys byl vlastně ty, ne? 

F: Když je někdo zabije, tak - samozřejmě, pozice od pozice, kde kdo je, anebo je to zase situace od situace. My 

se nastavujem nebo děláme volavky každej každýmu. Ty víš třeba, že tvůj spoluhráč je na dobrý pozici, tak uděláš 

volavku tady, protože musí vykouknout a ten druhej ho zabije. Jo, jednoduchý prostě. Myslim, že sme v tomhle 

už sehraný, že pro ně tu volavku uděláme. Někdo s tim má třeba problém, jakoby se nechat zabít pro tým. Je to 

týmová hra, to si člověk musí uvědomit.  

OH: Pak tu máme takový - Support zrovna. Tady je to trošku složitější, že je to podle hry. 

F: Samozřejmě Support jsou ty dlouhý AKčka. To je podpora všude se všim.  

OH: Pak je tady takovej ten osamělej vlk. To je asi spíš záležitost takovejch těch týmů asi třeba ne úplně na tom 

vrcholu, ale to je hráč, kterej má skvělý individuální dovednosti, ale hraje špatně v týmu vlastně.  

F: Jo. Já to uvedu na příkladu. Když se složil tým s úplně hvězdnejch hráčů, který vždycky vynikali, byli suproví, 

legendy, a dali se všichni dohromady a prohrávali, protože každej chtěl vynikat v tomhle týmu. Bejt tam ten 

nejlepší. Takže každej to hrál na sebe a nehráli jako tým. Tady je prostě důležitý hrát za tým. Je to týmová hra a 

todle si musíš uvědomit. Společnost ale posuzuje nejlíp toho, kdo má nejvíc fragů. Důležitý ale je si uvědomit, že 

v týhle hře to fakt neni o těch fragách. Je to o těch týmovejch bodech. 

OH: Myslíš, že přestože to v nějakejch těch týmech chápou, tak tam maj opravdu takovýho jednoho toho 

ostrostřelce, kterýmu ty druhý dělaj spíš ty návnady?  

F: Hrajou přes jednoho člověka.  

OH: Ano, dalo by se říct. 

F: My to taky děláme. Víme, že na nějakejch mapách hrajeme na snipera. Čekáme nebo připravujeme nějaký 

situace a hodíme mu jinam smoke nebo granát, aby tam byl rychlejš. Třeba to malý AKčko, aby někam doběhlo. 

Je to o tý komunikaci, hrozně moc. 

OH: Pak je tady ten nejzajímavější pro mojí práci. To je tak zvaně takovej Prorok. Je to hráč, kterej může mít 

jeden z nejlepších taktickejch přehledů nad situací vůbec. Problém i výhoda je, že má určitý tušení, kam to půjde, 

kdo kam půjde. To tušení ale bývá nevyrovnaný. Někdy se tou svou intuicí nechává strhávat. Pak je velkej problém, 

protože ulpí na tý svý představě... 

F: A nečeká nic jinýho? 

OH: Přesně. Když má dobrej den, jak se řiká, tak je na tý totální špici a dokáže i ten tým díky tomu skvěle táhnout. 

Když má zase špatnej den.  
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F: Já to chápu, tak to prostě je. Někdy se daří a někdy se nedaří. No Proroka. Já nevim. My to prostě určujem... 

my máme většinu tý mapy pokrytý. My vidíme, co ten soupeř dělá. To je to nejdůležitější. My to musíme vidět, 

abysme se podle toho mohli nějak zachovat, takže my se snažíme zjistit, co jdou. Prostě vždycky. Když jdou 

nějakou pomalou a fakt o nich nevíme, tak prostě sedíme. V momentě, kdy víme, co jdou. Třeba někoho zabijou 

někde, tak předpokládáme, že jich tam je víc nebo někoho viděl. 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.  

OH: Ono to kolo je kolik? Minuta? 

F: Minuta čtyřicet pět. Chvilku po startu, pokud je to rychlý, tak víme, co jdou. Zase záleží, jak je ta mapa velká. 

Ale to je fakt nejdůležitější věc, co ten tým jde, protože podle toho se musíš nějak zachovat a čelit mu, bránit ten 

plant, kde jsou. Nebudeš bránit plant v pěti lidech, když oni jdou ten druhej plant.  

OH: Tady jsou asi ty role docela rozestavený podle tý útočící nebo bránící role, viď? Že když bráníš a oni 

nepřichází, tak by měli, jak vy řikáte, „sedět“, takže jsou pasivní, nebo naopak, když se útočí a oni... jak by to 

bylo? Pasivní útok, to se asi moc neděje, ne? 

F: Když strana, která by měla bránit, útočí? 

OH: Nebo nedělá nic.  

F: Když strana, co by měla bránit, nedělá nic? Co si představuješ pod tim, že nedělá nic. Sedí, kempí? 

OH: No, no.  

F: To je nejhorší no. Můžou tam bejt kdekoliv a člověk musí předpokládat, že se kryjou. To je podle mě nejtěžší 

herní styl, proti kterýmu se hraje fakt špatně. Protože jsou tam někde zalezlý a maj ty pozice a ty nevíš, kde jsou. 

Můžeš se bránit nějakýma těma nejdama, bránit nějaký pozice, ale todle je Call of Duty. To neni Counter-Strike, 

kde máš těch pozic pár. Tady máš neskutečný množství pozic, kde můžeš bejt. Pak vždycky někoho vytáhnou, 

protože je tam nečekáš nebo čekáš, že tam může bejt, ale on je připravenej a jenom to pixlí, když to takhle řeknu. 

Takže on tě dá a je to fakt težký. Pak to jde do těch situací, kdy to je 2v2 a už to zase... 

OH: Jasně, jasně. Ono taky důvodem tohohle rozhovoru je, abych potom, co si to přepíšu a promyslim, sestavil 

model rozhodování tvýho týmu, kterej používáte při identifikaci herního stylu protihráčů. Je tam nějakej začátek 

a teď ty si řikal, že se dál něco děje. Tím ústředním bodem jsou granáty. A oni jsou třeba pomalý, špatný, nepřesný, 

anebo jsou přesný a rychlý. A to pak asi ovlivňuje, co se děje? Když jsou pomalý a nepřesný, tak se jde rush? 

F: Když jsou pomalý a nepřesný, tak nemusí. Můžem jít furt ten svůj standard, ale my se snažíme přizpůsobit, 

takže si troufám říct, že by se šel rush, jestli to bude vycházet, protože je to prostě ideální. My se na nějakej plant 

musíme dostat, a když maj ty granáty pomalý, což znamená, že hážou od nějaký pozice. Když ten granát hoděj, 

tak je to asi pět vteřin, než bouchne, takže víme, kde v jakym okruhu byli před pěti vteřinama. Oni třeba ani 

nebudou na těch svejch pozicích, kde maj bejt a my tam budem rychlejš, takže to se hraje suprově, když maj takhle 

pomalý granáty. Když je maj moc pomalý. Ty CGF třeba měli moc pomalý, že čekali, já nevim, třicet vteřin. 

Čekali, že tam někoho daj, ale dělali to tak často, že jim to třeba jen dvě kola vyšlo. My jsme to pak ale čekali, 

takže jsme to pak změnili a chodili jim rychle na to áčko. Proto my jsme pak vyhráli, protože oni do tý doby vedli, 

ale my jsme to změnili. Oni ne. Oni furt házeli ty pozdní granáty. O tom to ale je.  

OH: To sem si u všiml, jak se ta hra proměňovala pak.  

F: A je to i o těch stranách. Jedna je lehčí, jedna je těžší. Tam je ten poměr takovej, že jakoby víme. Tohle jsme 

zahráli dobře, tohle jsme posrali, teď musíme zabrat.  

OH: Nebo jen rámcově. Když jsou přesný a rychlý, tak to přechází do toho obezřetnějšího? 
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F: Když jsou přesný a rychlý, tak si tam buď najdem nějakou uličku, kterou se dá jít. To vidíš. Ten granát v tom 

vzduchu vidíš, takže se můžeš podle toho trošku orientovat, ale jako nevíš, na jakou vzdálenost tě to zabije. Je to 

někdy takový ošemetný, že tě to zabije na takovou dálku a bouchne auto do toho. Takže když choděj přesný 

granáty, tak si tam najdeš nějakou uličku, nebo na ten granát počkáš někde za rohem. Za nějakou věcí, přes kterou 

tě to nezabije. V momentě, kdy ten granát bouchne, tak rovnou běžíš. Pak jsou týmy, který házej dva granáty po 

sobě. To se dělá, protože bouchnou dva granáty po sobě a ten jeden vybouchne. V momentě, kdy je tam další 

granát, tak ho zabijou.  

OH: Na tohle by mohl navazovat další granát, protože ten soupeř to nebude očekávat? Dělá se to i u těch 

pomalejch? 

F: Ne, ne, u těch pomalejch jsem to nezažil, protože většinou ty pomalý jsou takový jednotlivci, co to hážou a 

navíc to svědčí o tom, že oni jsou takový, jak ty si řikal, horší. Pokud to nedělaj záměrně, aby vás zmátli.  

OH: Pak je ten další granát. To je docela tlak, co? To si je ale vyčerpaj? Kolik jich maj? 

F: Každej má jen jeden granát.  

OH: Takže někdy hoděj dva a dva.  

F: To už je prostě jejich věc. Někdy nehoděj vůbec, a pak je to už podezřelý. Pak si řikáš „aha, tak co teď“. Teď 

maj pět granátů nebo pár, i kdyby tři - je to hodně. Takže víš, že maj nějaký anti-planty třeba. Takže budeš hodně 

fejkovat. Třeba desetkrát za tu hru fejkneš. To ale nebejvá jako.  

OH: Takže tohle by byl takovej základ. Pak si tam zmiňoval ten movement. Když se hejbou špatně, tak je to jasný. 

To na ně vlítnete, ale používáš to i k tomu, abys poznal, co jdou? Třeba, jestli jdou v tom splitu? 

F: To poznám podle toho, co šli minulou hru. To je to oťukávání zase. Já fakt jako nedokážu určit, co půjde tým, 

proti kterýmu hraju poprvý. Já vždycky vycházim z toho, co se odehrálo předtim. Ať už je to třeba to, že fejkoval 

tolikrát. To je zase o tom, že on věděl, že fejkoval tolikrát a položí to. Zase je to o hráči. 

OH: Může to bejt i to střílení, to by mě docela zajímalo? Vystřelíš do nějakýho směru? 

F: I to já dělám. Fejkuju kvůli tomu, že sem vidět - prostě červená tečka a zároveň to slyšej. Jsem na áčku a chci 

se stáhnout na béčko, dejme tomu. Vystřelim na tom áčku, aby věděl, že tam jsem a jdu potichoučku. Budu dělat 

pohyby, aby mě neslyšel. On si bude myslet, že sem na tom áčku nebo chci, aby si to myslel, ale já se přesouvám 

na jinou pozici, což já zase předpokládám, že on bude předpokládat, že jsem v tom okruhu.  

OH: Jsem si všiml, že ty kulky, co tam lítaj, maj docela výrazný animace.  

F: Jsou výrazný a já je mám vyplý, protože já hraju v rozlišení 800x600. Všichni se mi za to smějou. Já mám totiž 

hrozně slabej počítač. 

OH: Pořád ještě? 

F: No už mám lepší, ale já jsem si na to zvykl. Nevim, ta hra mi prostě přijde rychlejší. Mám lepší recoil, když to 

takhle řeknu. To je taky psychický, ale mě to tak přijde. Mám to tak vžitý. Je to o zvyku. Já moc nevidim a když 

střílim - on je to vyplej prach a kulky, když střílim, tak vidim, jak z toho lítá prach. Když střílim do plechu, tak 

nevidim, tak proto to mám vyplý. Ono je to dobrý, protože, jak si řikal, ta animace je výrazná. Já jsem to i měl 

dřív zaplý. I to občas zaplý mám. Já to střídám. Máš smoke a teď vidíš, jak ti lítaj kulky z toho smokum, tak to 

tam naprášíš a dostane. To je fakt dobrý v tomhle směru. Ona většina dobrejch hráčů to má vyplý. Třeba dneska 

jsem dostal. Mišák to neměl vyplý, to sem přesně věděl. Sem začal střílet do smoku, někde sem ho tam hitnul, ale 

on prostě věděl, kde jsem, protože ty kulky viděl a dal mě.  

OH: Proto, jak ty řikáš, střílet do smoku nebo do zdi, ale okamžitě... 
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F: Jo, jo, přesunout se. Vždycky se přesouvat nějak potichu. Záleží na tom, jestli je u tebe nebo ne. Protože ten 

hráč po tobě půjde a bude se tě snažit vyndat. To je o přesouvání no. 

 

1.1.3 Majklicek 

OH: Na začátek bych se tě zeptal na takový obecný otázky - kolik ti je let? Jak dlouho se pohybuješ na 

progamingový scéně? Jaký jsou tvý největší úspěchy? 

M: V současný době je mi 19. FIFU jsem začal hrát někdy v roce 2002 s tim, že soutěžně jsem začal někdy před 

třema rokama, ale nejvážnějc poslední rok a půl. Největší úspěchy - kvalifikace na poslední mistrovství Český 

republiky, kde jsem teda vyhořel kvůli určitejm věcem, ale prostě jen to, že se tam člověk dostane z tý konkurence 

těch osmi nejlepších je úspěch jak hovado. Jinak nějaká první místa nebo bedna v těch online turnajích a jedno 

třetí místo na LANce.  

OH: Ona ta FIFA asi nepatří k těm nejrozšířenějším žánrům, co se hrajou v tom progamingu. Alespoň u nás, 

myslim? 

M: U nás je teď poslední dobou trochu problém, že ty hráči nemaj motivaci, protože přecejenom na těch top akcích 

se snížil počet slotů, takže ta kvalifikace byla těžší o dost. Pak je celkem malá podpora tý hře, co třeba cen týče. 

Třeba jsem dělal pořad o hrách od EA Sports - o FIFĚ, o NHLku a tak. Ten pořad vlastně ztratil podporu, i když 

to mělo celkem slušnou sledovanost. Nemůže to asi konkurovat Starcraftu nebo teď těm kartám (Hearthstone). Ve 

světě si ale troufnu říct, že to je pořád super, protože třeba v Anglii nebo v těch jinejch top zemích evropskejch 

furt funguje třeba FWC na konzolích, což je obří akce, nebo třeba i servery jako je Virgin gaming, kde je možný 

hrát za peníze, tak to je prostě taky určitá motivace. Ale zas to celkem nepřispívá tý komunitě, protože pak těžko 

někdo přijede na LANku, když si ty peníže nebo ty ceny může vyhrát online. 

OH: Jasně no. Rozumim. Víš, že existuje nějaká typologie nebo členění nebo máš nějaký vlastní kategorie, do 

kterých si zařazuješ soupeře, když s nima hraješ? 

M: Určitě. Tak hlavně si je řadim podle vlastní zkušenosti, protože vim, jak jsou na tom kvalitativně ti jednotliví 

hráči. Přecejenom, na téhle scéně se potkáváme velmi často - s těmi našima teda, že třeba vim, že RSP - poslední 

mistr Český republiky, tak ten neuvěřitelně kombinuje a musim mu furt stát za prdelí, abych prostě nedával prostor 

k tý jeho kombinaci, i když i tak je to těžký. Třeba teď ve čtrnáctce jsou teď v uvozovkách strašně dobrý centry. 

Prostě jakmile to kopneš, tak padá dost gólů, takže kdo to umí, tak prostě dává hodně gólů, takže na to si musí 

hráč dávat hodně pozor. Jakmile nezablokuješ ten center, tak pak už to v tom souboji nemáš šanci ovlivnit. No a 

pak tu jsou ještě takový hráči, který prostě maj strach z tebe, začnou hrát na pět obránců a ty musíš hledat cestu 

přes sedm hráčů, jak se tam dostat k tý brance a něco vymejšlet a ono to jde celkem těžko, když nemáš klid. Takže 

určitě totální defenzíva a pak se to v útoku dělí na kombinace a centry.  

OH: Takže to jsou určitě, co se týče útoku, dvě nejpoužívanější strategie, co se daj hrát. Tohle bývá docela častý 

členění napříč žánry - nebo aspoň u těch lidí, s kterýma jsem se bavil. Napadaj tě třeba ještě nějaký jiný herní 

styly? 

M: Tak třeba, co jsem viděl v porovnání s těma dalšíma hráčema, jak jsme třeba i hráli s těma zahraničníma, tak 

třeba začali totální defenzívou. Vyzkoušeli si vlastně, co ty dovedeš s tou obranou provést, a když tě prostě 

přehrával i s tim, že si měl 90% svých hráčů na půlce, tak prostě pauznul hru, změnil svoji taktiku i formaci na 

ofenzivní a prostě tě začal ničit vepředu nebo naopak zjistil, že i s totální defenzivou má smůlu a že i tak ho 

přehráváš, tak musel zkusit i prostřídat ty hráče, jestli by mu tam nesed někdo jinej. Tak ono tam převážně něco 

jinak vymyslet nejde. Spíš tam jde o ty jednotlivý - třeba když si přihráváš, tak si narážíš nebo jednou přihraješ a 

počkáš si, než si naběhne ten hráč nebo spíš přihráváš dozadu a čekáš, jestli ti tam naběhne nějakej hráč dopředu 

do brejku a tak. Je to hodně individuální no.  

OH: Takže když to tak řeknu, tak jsou tam velký podobnosti s reálnym fotbalem? Co se týče těch taktik, tak je asi 

jasný, že to nebude jedna ku jedný, ale... 



40 

 

M: Je to poslední dobou už hodně blízko tý realitě, ale asi základní problém v tom porovnání je to, že to je mnohem 

rychlejší. Ty prostě nemáš takovej klid na tom balónu, protože pořád u tebe někdo je a musíš něco dělat. On je 

třeba trochu rozdíl tý hry na konzolích a na PCčku, že třeba na konzolích je hodně velká šance, že seš schopnej 

dát gól a pak si to 80 minut kopat na vlastní polovině a může se ti povést nedat soupeři balón. Na tom PC je to 

lepší, protože tam furt musíš něco vymejšlet, takže ten pressing je tam trošičku větší a ten zisk balónu je mnohem 

jednodušší. 

OH: Takže abych si to trochu utřídil. Je tam nějaká mechanika toho poslat ty hráče na ten center, jestli jsem to 

pochopil dobře? 

M: Přesně tak. My hrajem většinou na gamepadu a tam máš prostě možnost nahrát do běhu. Můžeš nahrát jak po 

zemi, tak třeba průnikovou přihrávku, že ji pošleš mezi hráče, nebo můžeš poslat i center dopředu. Ten hráč, na 

kterýho ji centeruješ vybíhá hned úplně dopředu a ta umělá inteligence je už dělaná hodně tak, že si hodně hlídaj 

ty offsidy, pokud ti zrovna protihráč nevyběhne, což se taky dá. Zrovna si prostě přepne na toho hráče v defenzívě 

a vyběhne ti takovym stylem, že už nemáš šanci zareagovat, aby ses tomu offsidu vyhnul. Navíc ty rozhodční maj 

rentgenový oči. Tam se pískaj milimetrový offsidy. Proti realitě o dost rozdílný.  

OH: Takže takhle nebo se to dá hrát postupně přes ty nakopávaný přihrávky? 

M: Přesně tak. Většina hráčů, asi, používá tu kombinační hru, a pokud se dostane do nějaký tísně, že ho vytlačíš 

na ty kraje hřiště, tak prostě nemaj problém to nacentrovat do vápna a tam už je to vabank a většinou to už spíš 

končí gólem.  

OH: Takže kromě toho ofenzivního stylu a těch defenzivních, tak si zmiňoval, že některý ty hráči chtějí ten postup 

začít na jistotu z defenzívy. Otestovat si toho spoluhráče, a když zjistěj, že ho válcujou, tak přejít do tý ofenzivnější 

strategie. Z toho jsem vlastně pochopil, že se ta strategie může měnit během zápasu nějak výrazně přes tu pausu? 

To jsou tam nastavený nějaký šablony toho, jak to funguje? 

M: Na většině turnajů si nemůžeš nastavovat svoje taktiky, protože tam bys mohl mít prostě to, že bys měl ve 

vápně deset hráčů a vybíhaj ti ze zvláštních pozic, což ubírá na realitě, takže tam jsou základní styly. Jsou to 

nastavený šablony pro určitý týmy. Třeba Barcelona má svůj výchozí styl, že maj totální nahrávky a držení míče 

a Arzenal hraje kombinačně, ale trošičku po stranách, tak tohle je tam nastavený hrou jako výchozí taktiky těch 

týmů. Pak tam maj všichni společný křížení křídel, hra po křídlech. Z těch ofenzivních, že se střední obránci 

zapojují do útoku, vysoký nátlak tý obrany a takovýhle taktiky. Vždycky máš volbu jedný ofenzivní a jedný 

defenzivní a pak volíš ještě míru útočnosti nebo defenzivy. Máš vlastně pět úrovní - ultraofenziva, ofenziva, 

vyrovnaný, defenzivní a ultradefenzivní (?). 

OH: Tohle se dá měnit...? 

M: Tyhle šablony můžeš měnit během hry. Tam máš na klávesnici nějaký čísla a na gamepadu, jak je tam ten 

analogovej kříž, tak tam se všechno mění na to. Vlastně ty v tom menu ovlivníš hlavně ty formace nebo osobní 

bránění, který jde nastavit hlavně, když...dle mího se to moc nepoužívá vzhledem k tomu, že ve FIFĚ funguje 

tactical defense, že si pošleš hráče, kterýho neovládáš, aby presoval hráče s balónem a zároveň si můžeš postavit 

dalšího obránce tam, kam potřebuješ nebo pomůžeš třeba zdvojit útočníka.  

OH: Takže jakou roli tam má výběr toho týmu, když to tak řeknu. Ovlivňuje to herní styl ten tým nebo je to nějak 

nezávislý?  

M: Určitě to ovlivňuje. Já třeba 99 zápasů hraju za Bayern. Jsem si prostě vyzkoušel určitý varianty, určitý 

formace. Já třeba hraju celou svoji FIFA karieru na tři obránce. Všichni mě za to považujou za šílence, protože 

samozřejmě tam ty díry jsou, ale dostal jsem se tim na MČR, takže mi nikdo nemůže nic ubírat, že jo. Sedlo mi to 

tim stylem, že jsem si našel nějakou formaci, kde vim, že když hraju ofenzivně, tak mám vepředu dvě neuvěřitelně 

rychlý a technický křídla. Uprostřed mám hráče, na kterýho můžu nacentrovat a ty góly tam prostě dá. Pak mám 

v záloze dva ofenzivní hráče, který jsou opět rychlý a maj dobrou střelu z dálky. Pak tam mám dva defenzivní, 

který jsou schopný zastoupit role obránců. Vzhledem k tomu, jak ovlivňuju těm šablonama tu míru útočnosti, takže 
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když jdu do útoku, tak jsem schopnej tam nastavit ultraofenzivitu, že všichni  hrajou dopředu. Pak když vidim, že 

zakopávám balón, že se jim třeba nepovedla ta střela, tak přecvaknu na ultradefenzivu a ty hráči se vrátěj, přesunou 

z toho defenzivního postu v záloze do obrany a prostě najednou mám pět obránců. Což třeba někdo zpočátku 

nechápal. Všichni si mysleli, žepořád mám tři obránce, a proto mi třeba dávaj jednodušejc góly, ale neni to pravda.  

OH: Takže ona je tam, na druhou stranu, určitá míra flexibility? Díky těm šablonám můžeš i u týmu, kterej je v 

základu víc ofenzivní, pak i efektivně bránit? 

M: Přesně tak. A hlavně v tom týmu 99% hráčů hraje s těma nejlěpšíma hráčema, co v tom týmu jsou, ale občas 

se stane, že ti prostě sedne nějakej hráč, ať už třeba nemá dobrý statistiky. Prostě ho na to hřiště postavíš a pak ho 

i ty další hráči neznaj a nevěděj, čeho je schopnej, protože ta míra, jak umí centrovat a hlavičkovat, je celkem 

rozhodující. Někomu se to zdá, že to jsou prostě blbý čísla, ale když prostě porovnáš rychlost Tonyho Crosse a 

Thomase Müllera v záloze Bayernu, to je prostě nesrovnatelný. Cross má sice úplne geniální ránu z dálky, ale 

nevyrovná to tu flexibilitu Müllera, kterej ti může hrát třeba i na hrotu. Prostě ty hráče musíš znát no.  

OH: Takže tam vstupuje nejenom ten tým, ale i ty individuality - nějaký atributy těch hráčů? 

M: Určitě. Jako vrchol toho všeho je Christiano Ronaldo v Realu Madrid, protože ten může bejt úplně všude. Ve 

2010 ho některý hráči stavěli třeba i do obrany na křídlo, protože byl schopnej, jak je celkem vysokej, tak blokování 

centrů byla jedna věc a tou svojí rychlostí on vzal balón na svý polovině, narazil si s jednim záložníkem a rázem 

byl na křídle v brejku. A hlavně technicky seš schopnej si s nim i prosólovat určitou část, pokud teda máš štěstí, 

samozřejmě.  

OH: Takže ještě v rámci toho týmu jsou hráči slabší a silnější? Když to řeknu z toho strategickýho nebo 

metagamingový hlediska, tak některý maj lepší předpoklady, některý horší. Když teď trochu přesunu k tomu, že 

se potkáš s nějakym hráče. Teď odhadujete svoje herní styly. Asi mluvíme o situace, když se neznáte nebo jste 

spolu předtim nehráli. Vlastně mně jde hlavně o ten průběh. Myslim, že každej žánr nebo hra má takový prvky, 

podle kterejch se dá dobře odhadnout ten soupeř nebo na kterej se ty soupeři dívaj poprvý. Když se potkaj a 

nevěděj, tak se říděj podle něčeho. Třeba v FPSku je to pohyb - jak se hejbu, jak se rozestavuju a tak podobně. Jak 

je to právě třeba v tý FIFĚ. Podle čeho můžeš poznat ten styl toho druhýho? 

M: Základ je, že jakmile zjistíme soupeře, tak si ho rozklikneme a podíváme se na jeho herní profil, na jeho 

úspěchy. Třeba na ESL jsou vždycky dobře obsazený turnaje, a když vidíš, že ten hráč v nich uspěl, tak samozřejmě 

už si začneš dávat větší pozor. Naopak když tam ty úspěchy nevidíš, ačkoli si s ním nehral tak či tak, tak už víš, 

že zatim nic nevyhrál, takže by to mohlo bejt jednodušší a musíš si na tohle dávat prostě pozor. A pak je 

rozhodujících asi prvních, já nevim, deset minut. Ty hlavně i sám sobě zvedáš sebevědomí, když držíš balón, máš 

šance. Třeba úplně neproměňuješ, ale seš v těch šancích a nepouštíš toho soupeře, tak on přizpůsobuje herní styl 

tobě, aby ti prostě zamezil v těch šancích. Naopak když seš ty ze začátku pod tlakem, tak ty musíš něco vymyslet, 

aby ses dostával do šancí a začal ses prosazovat ty. Takže třeba vybojuješ balón, nejde ti to kombinačně, tak zkušíš 

nacentrovat balón. Buďto ti to tam spadne, máš balón a zkusíš něco vymyslet, nebo ho zas získá on a ty budeš 

muset získat balón zpátky a zase vymejšlet úplně něco jinýho a počkáš si, dokud ti něco neprojde a ono ti to začně 

časem procházet, v podstatě, samo. Protože jak najdeš jednou tu cestu, tak to začneš opakovat a většinou to 

vychází. On má za určitej čas možnost se přizpůsobit tomu změněnýmu hernímu stylu a je to takhle přesýpačka z 

jedný strany na druhou.  

OH: Rozumim. Takže tim ukazatelem, tys tady vlastně řikal vlastně podle toho profilu - těch úspěchů, tak to je 

asi taková nepřímá dedukce, jak je kompetentní, jak je dobrej?  

M: Přesně tak.  

OH: Pak těch prvních deset minut. To jsem pochopil, že to tam je asi jako v běznym fotbale, že se ta převaha 

určuje podle držení míče? Nebo může to být tak, že ten jeden má převahu, drží míč, ale víč šancí má ten protihráč? 

M: No, občas se stane to, co se mi stává hodně často, že já třeba vedu 13:1 na střely. Držení míče vyrovnaný a já 

prohrávám 1:0. Prostě ten borec jednou vystřelí na branku a dá mi gól. Já i přestože mám v těch šancích převahu, 
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tak herně je to naprosto vyrovaný. Jen on to třeba zakončil do prázdný branky, zatímco já jsem schopen tu branku 

ostřelovat zpoza vápna. Je to takovej nepřímej ukazatel, protože ty můžeš mít třeba víc střel na branku, ale je 

otázka, z jakejch pozic si střílel a jak nebezpečný byly ty šance. On mohl desetkrát běžet jeden na jednoho a mohl 

to, v podstatě, zkazit tim, že udělá přihrávku. To, že měl šance, neukazuje počet střel. 

OH: Takže tam se může i ukazovat ten herní styl - spíš střílet z dálky nebo to tam donýst? 

M: Jasně.  

OH: Takže myslíš, že i vyloženě existuje styl, kterej je založenej na tom turtlingu, že ten hráč hraje jen v defenzívě 

a střílí to tam z dálky, že nevytahuje moc ty svoje útočníky?  

M: Tak určitě. Já jsem měl právě zkušenost s tim RSPéčkem, kterýho jsem porazil jen jednou v životě, protože mi 

prostě nesedí ten hráč a měl jsem prostě problém s tim, že já jsem prostě šel do vedení a on mě během deseti minut 

neuvěřitelně zničil a ten zápas rozhod a já jsem se prostě neměl šanci vrátit. Protože já jsem se musel nějakym 

způsobem pokusit dát první gól, což se mi i párkrát nějakou haluzí podařilo a pak jsem prostě úplně zalez. Občas 

je ta hra ale trošičku zvláštní, že ty to držíš do devadesátý minuty a pak přijde jeden center, kterej je prostě 

nebránitelnej a máš smůlu. Občas ta hra nabídne takovou možnost, která by prostě v reálu v životě nepadla. Prostě 

z nulovýho úhlu ti přijde taková hlavička, kterou gólman ignoruje. Hraje tam, samozřejmě, roli i určitej prvek 

náhody.  

OH: Takže asi jako v každý hře, bohužel, jsou ve hře nějaký situace, z kterejch je garantovanej ten bod, když to 

tak řeknu. Třeba z těch standardek, když je to na nějakym místě nebo se to dá ještě ovlivnit? 

M: Jako ty přímáky jsou hodně těžký, ale teď se spíš nerozehrává přímou střelou jako se to dělalo vždycky, ale 

hráči měli prostě naučený, že stojí čtyřčlenná zeď a oni si namířili na druhýho, si hodili ten pohled tak, aby ho 

měli třeba současně s tyčkou a viděli, že když vystřelí prostě tak nebo tak, bude z toho stoprocentní gól. Je tam 

spíš dva roky možnost rozehrávat ty standardky až se třema hráčema. Teď se to spíš rozehrává tim stylem, že ty 

naznačíš jednim hráčem, naznačíš druhym hráče, pošleš přihrávku do prostoru, kde ti nabíhá už nějakej čtvrtej 

hráč a buď vystřelíš z týhle pozice, že vlastně už střílíš v tom hernim enginu, ne v tom systému standardek, že máš 

už o něco větší šanci, že tu bránu strefíš, anebo můžeš ještě nahrát nějakými jinýmu hráči, kterej se ti v tý situaci 

uvolnil a vymyslet to spíš kombinačně. Teď už se těch standardek moc nestřílí no.  

OH: Aha, no jasně. Tam jde už teda spíš o to, že ty standardky omezujou to pole těch akcí, co se tam může stát a 

je to už víc o tom, že se můžeš rozhodnout takhle - on mi může udělat z tý sitauce tohle, tohle, tohle. Třeba tři 

nějaký varianty? 

M: Přesně tak. Já mám třeba rád situace kdy, nestává se to moc často - ty hráči se ti tam občas v tom vápně 

rozházej, jak se jim zachce, a já mám nejradši, když se mi stane ta věc, že za zdí mám nějakýho hráče, kterej tam 

je úplně sám, tak já udělám prostě to, že tu zeď jen lehce přelobuju a buď zkusim nůžky nebo klasicky to rovnou 

vypálím z voleje, nebo je tam ten hráč sám a buď můžu vystřelit z klidu, nebo mi naběhnou další hráči a dá se tam 

něco vymyslet a je to dost překvapivej moment, protože všichni očekávaj, že vystřelíš, a když nevystřelíš, ... 

(výpadek) tak uděláš naznačení nebo tak. Pak přijde takovej moment, kdy ho přelobnu nebo tak, což dělá hráč tak 

z jednoho pokusu ze sta ve standardkách a rázem ten moment překvapení a zbrklost může rozhodnout, že prostě 

inkasuje gól nebo tě prostě zfauluje a penalta, což jsou další věci.  

OH: A dá se říct, že těch gólů padá víc z těch standardek jako než z normální hry? 

M: No, takhle. To si nemyslim. Když porovnáš standardky jako takový, tak padá hodně gólů z rohů, protože ty 

centry jsou fakt hodně dobrý a celkově, když vezmeš ty góly, tak 75% padá, když odcentruješ z jednoho nebo 

druhýho křídla do vápna a někdo to tam práskne hlavou.  

OH: Takže to tam taky má nějakou dominantnější nebo výraznější strategii.  

M: V letošním ročníku jsout prostě ty centry dominantní. Je to fakt trošku OP.  
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OH: Takže ty si vlastně zdůrazňoval, že pro to pochopení a čtení herního stylu toho protihráče je určitě důležitých 

těch prvních deset minut, ten začátek toho zápasu. Jsou tam ještě nějaký klíčový body, na kterej se dá něco 

podstatnýho poznat? 

M: Určitě se dá přizpůsobit ta taktika tomu, co hraje soupeř. Takže rozhodně nepřeskakovat ty předzápasový 

animace, protože jinak si tu formaci v podstatě nezjistíš, protože na začátku na radaru je to rozházený vzhledem k 

tý rozehrávce. Pak nevíš, jestli je ta formace defenzivní nebo ofenzivní, ale když si počkáš na tu animaci, kde ti to 

ukazuje animaci nebo sestavu, tak tam vidíš úplně krásně to rozestavení a hlavně vidíš všechny ty hráče, který tam 

máš a nemusíš zjišťovat v průběhu hraní, koho tam postavil a i tomu se to dá lehce přizpůsobit. Když já vidim, že 

proti mně postavil na jedno křídlo Bayla a na druhou stranu Ronalda, který jsou prostě jedny z nejrychlejších hráčů 

ve hře, tak vim, že musim hrát defenzivní taktiku, jinak mně tam prolítne každej útok, kterej on vymyslí. A to 

můžu vlastně praktikovat hned od začátku, když se podívám na tu sestavu. Pak když vidim, že hraje na jednoho 

útočníka a má většinu hráčů v záloze, tak vim, že bude hráč kombinačně nebo se bude snažit najít jednoho toho 

útočníka ve vápně nějakym tim centrem. Tomu se pak musíš přizpůsobit v tý defenzivě, ten pressing tomu, abys 

tomu hráči nedával prostor. V tom letošním ročníku, jak řikám, nedat prostor k centru, jinak konec.  

OH: To zní zajímavě. Hraje tam roli i nějaký střídání hráčů během zápasu? 

M: Moc se nestřídá, to je pravda, ale zas na druhou stranu to čas od času to tu hru dost ovlivní. Ja vim, že nejčastějc 

se do hry posílaj nový křídla, protože těm asi utíká ta energie nejvíc, protože jsou permanentě ve sprintu. Pak ještě 

do hry posílaj záložníci, ty ofenzivní - ten podhrot pod těma útočníkama, protože přecejenom ten styl těch 

jednotlivců bejvá trochu jinej, a když třeba prohráváš, tak máš šanci, že ti ten hráč naběhne jinak nebo ta přihrávka 

bude přesnější a vymslíš něco jinýho. Já vim, že třeba v reálu někdo hraje Isca, někdo hraje Euramendyho (?) a 

prostřídává je. Vloni to bylo tak, že Ezio byl na tom podhrotu a střídali ho s Modricem, anebo na defenzivnim 

postu záložníka, tak já jsem hrál třeba Xabi Alonsa. Tam se hrála hodně často formace, nebo aspoň já jsem jí hrál, 

3:5:2 s tim, že byli tři obránci, dva defenzivní záložníci, tři středoví záložníci a dva útočníci. Hrálo se to tim stylem, 

že si měl tři klasický obránce, na postu defenzivního záložníka si měl i defenzivního obránce - tam se dával 

většinou Ramos a pak si měl vedle něj jednoho defenzivního záložníka. Tam hráči často střídali Xabiho Alonsa 

nebo Samuela Khediru. Já jsem třeba nehrál s Khedirou ani jeden zápas, protože mi ten hráč vůbec nevyhovoval 

a nebyl jsem s ním schopen sebrat balon vepředu, ani nic udělat soupeři.  

OH: Takže, tohle bude asi pro tebe samozřejmost, ale že tam existuje určitá herní mechanika - nějaká stamina těch 

hráčů, která pak ovlivňuje...? Co ovlivňuje? Jak jsou přesný, jak rychle běhaj? 

M: Přesně tak. Tam základem je rychlost, protože jakmile se ti unaví, tak ten sprint neni už úplně nejlepší, neni 

dokonalej. Pak je tam určitě nějaká přesnost, protože když už nemá sílu nebo je na hraně zranění, i když to tam 

zase takovou roli nehraje, protože se ti občas stane, že hráč odkulhá, ale pak je hned jak znovuzrozenej. Ta energie 

se mu ale neobnovuje. Jakmile ji vyčerpáš úplně, tak je lepší vystřídat, i kdybys tam měl poslat slabšího hráče. 

OH: Takže během tý únavy se zvyšuje riziko, že se poraní automaticky. Jasně.  

M: Přesně tak. Dřív to bylo tak, že se zranění vypínaly, že v tom onlinu se ti ani nemohl zranit, což je celkem 

logický. Teď je to jako... na LANkách je to v pohodě, tam se to dá nastavit, ale když hrajem třeba online ty 

přáteláky, kde se to hraje převážně přes přátelský zápasy, tak se ti občas stane taková nemilá věc, že běžíš do 

brejku úplně sám na brankáře a najednou ti začně kulhat, protože si natáhl sval a máš po šanci, což je fakt super. 

OH: Mám tady takovou další otázku, jestli si jakoby když hraješ s někym, tak jestli si vytváříš nějakej vzorec jeho 

celý osobnosti - jakej je to člověk a jakym způsobem bude hrát, nebo jdeš spíš po nějakejch těch stylech nebo 

strategiích? Vim, že  ta otázka může bejt taková malinko nesrozumitelná, ale jestli ti jde spíš o toho člověka 

celýho... 

M: Já chápu, kam tim míříš a v tý FIFĚ nebo v tom progamingu celkově hrajou roli nervy. Ve smyslu nervy, jak 

se u toho člověk vynervuje ve stylu vyrageuje. Známe to hlavně z LANek. Prostě já ti můžu i poslat video prostě. 

Na tom to uvidíš asi nejlíp. Já prostě nerad rageuju, ale byli jsme na LANce. Právě jsem hrál o třetí místo. Jsem 

tam vlastně v situaci, kdy jsem nesměl prohrát ani jeden zápas, abych se na tu bednu dostal. Hráli jsme zápas a já 
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jsem měl, opravdu, neuvěřitelnou převahu a nedával jsem fakt stoprocentní šance. Na tom videu to neni jakoby 

moc dobře vidět. Měl jsem tam třeba v jedný situaci třikrát prázdnou branku, třikrát stoprocentní gólovku a nebyl 

jsem ji schopnej dát, ať jsem dělal, co jsem dělal. Nakonec jsem ten zápas prostě vyhrál přes to všechno. Pak jsem 

nebyl deset minut schopnej vůbec hrát, protože jsem byl úplně mimo. My jsme hráli zápas v trvání 90 minut, což 

je hodně času - nějakejch 15. A v tom prodloužení to trvalo celej novej zápas, než jsme rozhodli.  

OH: Tys mluvil vlastně asi víc o sobě. Takže jakym způsobem tam figurujou ty druhý, protože mně jde o, jestli 

třeba si i někdy představuješ, co ten druhej zamýšlí? Jakým způsobem přemýšlí, když mění nějakou tu strategii. 

Kam to pošle a podobně? 

M: Jo, to určitě nějakym způsobem se musíš snažit to předvídat, protože jakmile tam uděláš někde nějakou díru, 

protože pak máš dvě vteřiny a ten soupeř ti vymyslí akci a ty ji už nezastavíš, ať chceš nebo ne. Musíš doufat, že 

to brankář chytne, nebo on se ucvakne a tu bránu netrefí. Prostě hlavně je to v tý obraně, protože ty máš možnost 

ovládat dva hráče zároveň. Toho jednoho necháš presovat a toho druhýho si umisťuješ, ale většinou se to dělá tak, 

že ti, samozřejmě, nabíhaj nějak ty hráči a ty prostě sleduješ, ani nějak asi nepřemejšlíš, kam on to chce dát, ale 

sleduješ náběh těch jeho ostatních hráčů, protože je mušíš prostě nějakym způsobem pokrýt. Většinou je to teda 

tak, že borec běží s balónem. Ty k němu pošleš toho presujícího hráče a nabíhá ti jeden zleva a druhej zprava. 

Podíváš se, kde máš jakoby ty další svoje hráče, pokud to jsou hráči napravo, tak ty se stahuješ k tomu hráči 

druhýmu a naopak a snažíš se - většinou ti i vyjde, že ten balón vypíchneš nebo zakopneš do autu nebo tak něco, 

pokud to stihneš načasovat ve správnou chvíli. Kdysi se dělala taková prasárna, že se hodně vybíhalo s brankářem, 

protože byly docela těžký loby. Teď už jsou o dost jednodušší, že se to nepraktikuje, ale dělalo se to tak, že ty si 

třeba vyběhl s golmename na hranu vápna a tam ses pokusil skluzem, protože ten gólman jde do toho balónu 

vybojovat balón, a když se ti to nepovedlo, tak si, v podstatě, měl v bráně obránce. Měl si asi 80% šanci, že to 

skluzem nějak vychytáš. Nevim, čim to bylo řízený, ale já jsem s tim dost štval protihráče a hodně timm, 

samozřejmě, vynervuješ, když máš prázdnou branku a vychytáš obráncem jistej gól. 

OH: Takže opět pro ujasnění - i když máš balón, tak máš možnost poslat jinýho hráče bez balónu někam a tim 

druhym presovat, ne? 

M: Pokud máš balón, tak musíš spolíhat pouze na umělou inteligenci, ale je tam mechanika stylu, že můžeš jakoby 

přihrávat do běhu jednomu hráči a zároveň, když držíš jedno tlačítko, tak říct tomu hráči, kterej nahrával, aby běžel 

okamžitě dopředu a řiká si tim náběhem o další přihrávku a někdy už vběhne do volnýho prostoru, že ho pošleš 

přímo do brejku, anebo prokombinujete narážečkou jednoho obránce a prečíslíš soupeře třeba.  

OH: A když seš bez balónu, tak můžeš jednim presovat toho, kdo má balón, a tim druhym toho dalšího, kterej 

nabíhá? 

M: Tim můžeš běžet úplně kamkoliv. To je pak čistě na tobě.  

OH: Takže ho pak můžeš i použít jako prvek na útok.  

M: Přesně, to samozřejmě. Můžeš ho presovat a poslat toho hráče někam úplně do pryč a samozřejmě ti tam pak 

může udělat bordel. Přečíslíš soupeře a může to být taky rozhodující. 

OH: Dobře, dobře. Teďka se zeptám...myslíš si, že se hráči liší v tý schopnosti číst ten herní styl, že jsou třeba lidi 

- u jinejch žánrů to tak bývá, který jsou technicky založený, strategicky. Třeba mají, jaksi, velký herní znalosti, 

rychlý reflexy, ale nedokážou se moc vžít do toho druhýho, číst ty soupeře. Jsou pak třeba lidi, co nejsou schopní 

v těch složkách, který jsem tady zmínil, ale jsou dobrý v tom čtení těch herních stylů, vžití se do toho druhýho a 

díky tomu vyhrávaj nebo dosahujou těch výsledků? 

M: Já si myslim, že je to odvozený od toho, jak dlouho tu hru člověk hraje. Pokud třeba začně a hraje proti nám, 

co tu nějakou dobu už hrajem, máme zajetý ty určitý kombinace, víme, jak funguje ta umělá inteligence těch 

fotbalistů, co neovládá ten hráč a v 99% ty soupeře drtíme. Fakt prostě záleží, jestli dáme gól nebo nedáme. 

Samozřejmě se může stát, že přijde úplnej nováček a prohrál jsem třeba o gól, ale stylem tim, že jsem měl fakt 
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totální převahu a dvakrát jsem si nepohlídal zadní vrátka a borec tam dvakrát vběhl a dal gól. Prostě v tom zápase 

nebyl lepší a já svojí mizérií v zakončení jsem prohrál. To pak bys nejradši zahodil ovladač. 

OH: Teď možná řeknu takovou kontroverzní věc, ale z toho, jak to řikáš, mi přijde, že dost těch elementu, těch 

prvků v tý FIFĚ - je tam jedenáct hráčů, a ty ovládáš jen část z nich. Je tam dost procesů, který jsou automatizovaný 

tim počítačem. Žes vlastně zdůraznil, že zrovna u tohohle žánru je to dost o tom znát ty algoritmy umělý 

inteligence, který se nějakym způsobem chovaj nebo napodobujou ty spoluhráče nějaký.  

M: Přesně tak. Nejhorší je, že vývojáři... ta hra postupem času ubírá na tý kompetitivnosti, protože jak se to ty 

vývojáři snažej přiblížit tý realitě, tak samozřejmě v reálu se taky strašně těžko čte ten soupeř a obzvlášť v takovym 

počtu hráčů. Když hraješ nějakej tenis, tak čteš jednoho hráče. Když hraješ fotbal nebo házenou, tak musíš číst 

mnohem víc hráčů a počítat s mnohem více věcma. Jakmile oni udělaj umělou inteligenci, která bude převyšovat 

nás samotný, tak budem v koncích.  

OH: To je určitě zajímavá odlišnost, která je možná i pro tu FIFU specifická. V FPSkách máš čistě živé protihráče, 

který se přesně podle toho, jak ovládáš tu postavu, tak se hejbou. Neni tam moc věcí, co by řídila ta umělá 

inteligence, kromě nějaký fyziky a takovýhle věci. 

M: Mně to právě i z tohohle důvodu mrzí, že oni chtěj tu FIFU postavit na druhou kolej, i když je to v e-sportu 

poslední sport, kterej se tam drží - jako reálnej sport, protože podle mě ta FIFA tam patří. Už jen z tohohle hlediska. 

Oni si myslej, že si jen ťukáš balónem, ale ono to tak úplně neni. O tom musíš přemejšlet stejně jako u toho 

Starcraftu, u Trackmanie, jak projedeš tu trať a tak podobně prostě. A taktiky. Samozřejmě, že taktické 

připravenosti u CSka nebo u LOLka musí být věnováno víc času než u FIFY - tam se to čistě řeší tim, že si to 

zkoušíš na těch protihráčích, ale to musím říct, že je to opravdu srovnatelný a ta hra by si, myslim, zasloužila 

mnohem větší pozornost, obzvlášť u nás, než tomu je.  

OH: Myslíš, že ... samozřejmě je tady nějakej schopnostní rozdíl mezi profesionálem/poloprofesionálem a 

nějakym běžnym hráčem. Kdybysme to vzali z hlediska toho, čim já se zabývám, z toho mindgamingu nebo z 

hlediska tý pokročilejší hry. Toho, jak ty si řikal, kolotoče - odhaduju a předvídám, co on si myslí, jakym způsobem 

budu já hrát a já zase reaguju na to, jak on si myslí, že já o něm přemejšlim a tak. Myslíš, že tady jsou nějaký 

odlišnosti mezi tim běžnym hráčem a tim profíkem. Probíhá nějak jinak ten proces? 

M: Já si myslim, že tomu běžnýmu hráči relativně o nic nejde, že na to prostě kašle. Hraje si, užívá si to. 

Samozřejmě my si tu hru taky užíváme, ale když nám už o něco jde. Třeba když jsme se kvalifikovali a tak, tak ze 

sebe musíš vymáčknout úplný maximum. Já vim, že než jsem se dostal na MČR, tak jsem měl takovej náskok v 

tý tabulce, že každym turnajem jsem mohl o tu pozici přijít, že jsem prostě musel odehrát úplně všechno a musel 

jsem prostě sbírat body, respektive končit před těma svejma soupeřema. Vrchol tomu dal jeden online turnaj, kde 

jsme v seminifinále se potkali s jednim hráče, s kterym jsme byli v pořadí za sebou a v podstatě ten, kdo ten 

dvojzápas vyhrál, tak jel na MČR. Hrál jsem první zápas, hrálo se na dva vítězný Bo3. Já jsem první zápas prohrál 

2:7, což byla docela facka. Druhej zápas jsem dotáhl do prodloužení, vyhrál jsem na gól v prodloužení, než se 

začalo hrát na zlatej gól. Takže jsem dorovnal na 1:1. Třetí zápas jsem já zas devastoval jeho. Takže prostě 

neuvěřitelný psychický vypětí v tomhle směru, což třeba ty začátečníci nemůžou vnímat. Když hráč začíná - 

stoprocentně začíná hrát nějakej Night Cup nebo něco a prostě si jde zahrát. Spíš se víc hecujou na nás, když tam 

viděj ten tag - nějakou tu Esubu nebo něco jinýho, já nevim, co je tam teď, nějakej Extatus, Gunrunners, a když 

prostě nás skalpnou, tak si řeknou: „Jó, my sme dobrý. Teď budeme nejlepší v republice.“ A pak dostanou na 

prdel. Ten proces, než se to naučíš hrát, je... samozřejmě, umí to hrát každej hned, jak k tomu sedne, ale naučí hrát 

na tý úrovni, že je schopen opakovat výsledky, to trvá půl roku minimálně. Záleží ale taky na individualitách.  

OH: Takže když to trošku vztáhnu zpátky k tomu, tak by to znamenalo, že ty běžný hráči řešej takovýhle běžný 

věci vlastně - s kym hrajou, jestli to porazej, jestli ho neporazej. Řešej nějaký vlastní nervy a kvůli tomu se na 

tuhle rovinu ani nedostanou nebo ani tu rovinu čtení herních stylů neřešej, že by přemýšleli spíš o tý strategii a 

soustředili se na to.  

M: Podle mě je to tak, že sednou k tomu. Zvolej si svůj oblíbenej tým a ještě k tomu vůbec nekoukaj na to, jestli 

ten tým je konkurenceschopnej, což mě vůbec překvapuje, že je vůbec někdo schopnej ve FIFĚ hrát za Barcelonu. 
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Tam je obrana jak papír a ty hráči vepředu? V reálu to tak asi nevypadá. (vyjmenovává jména hráčů) jsou prostě 

papíři. Do nich kdokoliv vrazí a jsou okamžitě na zemi, a pokud nemáš štěstí, že tam nějakym způsobem 

prokličkuješ technicky, tak prostě nemáš šanci. Samozřejmě se stane, že někdo s tou Barcelonou něco vyhraje, ale 

neviděl jsem ještě hráče, kterej by hrál na vrcholový scéně za jinej tým jako je Real, Bayern, Německá a Brazilská 

reprezentace. Ty týmy jsou prostě tak vyrovnaný a tak vybalancovaný ve smyslu, že maj stejně dobrou obranu 

jako útok, takovou tu mezihru, že se s ničim jinym, v podstatě, hrát nedá.  

OH: A potkal si někdy někoho výrazně - to se bude asi týkat teď toho zahraničí, lepšího, z kterýho si začal mít 

pocit, že ať vymyslíš, co vymyslíš, tak on tě odhadne dopředu. 

M: Já mám spíš takový tušení, že umim spíš hrát proti těm lepším zahraničním hráčům než proti těm lepším 

hráčům u nás. Naposled jsme hráli - vlastně s DiDou jsme dali do kupy na ESL takovej turnájek o kvalifikaci ve 

dvojicích. Vždycky se to nalosovalo tak, že jeden hrál s tim protivníkem a druhej hrál s tim druhym, pak se udělala 

tabulka. Pokud si vyhrál oba zápasy, tak neni, co řešit - šel si dál. Pokud si vyhrál jeden zápas a ten protihráč vyhrál 

ten druhej, tak se koukalo na skóre a pak přišlo prodloužení, pokud byla nějaká rovnost. A to hlavní bylo vlastně 

o tom, že my jsme byli kolo od toho postupu do tý hlavní soutěže a já jsem neprohrál s těma zahraničníma hráčema 

a to tam byli hráči, který by se dali řadit třeba do top 25 v Evropě a já jsem byl schopen je porazit. Ale třeba DiDa 

neměl svůj den a s těma hráčema prohrál, i když DiDa je z 90% mě schopen porazit, protože je to další soupeř, 

kterej mi nesedí. Je na tom krásně vidět, že předem nemůžeš říct, kdo koho může porazit. Jde taky o to, jak ti sedne 

samotnej styl toho soupeře a právě to, jak ty ho seš schopen ovlivnit. U nás jsou třeba teď nejlepší Valvis (?) a 

RSP a nás právě to poslední kolo kvalifikace vyřadili hráči, který vyřadili je naprosto suverénně. Prostě je rozdrtili, 

Rusáci. Pak jsme s nima šli hrát my a Valvis s RSP nám řekli, že asi nemáme šanci. Řekli nám i, že tenhle borec 

hraje na pět obránců, že se tam nedalo projít. Toho borce jsem chytil já a během dvaceti pěti minut jsem vedl tři 

nula, což ti řekne vlastně takový to „aha, kluci asi neměli svůj den,“ ale pak začal betonovat neuvěřitelnym 

způsobem ještě víc, že to stáhl na 3:2 a dostal jsem gól v devadesátý minutě, kterej nás stal postup, protože DiDa 

prohrál o dva góly. Kdybych já ten gól nedostal, tak v počtu vystřelenejech branek jsme je překonali. 

OH: Aha, tak tím chceš říct, že je to určitě o tom, jak se ty styly nakombinujou, jak se setkaj. Znamenalo by to 

pak, že zrovna tihle domácí hráči tě díky svému stylu dokážou dobře číst a předvídat.  

M: Já si myslim, že je to tim, jak jsme mezi sebou nahraný, protože v tý špičce je u nás... 16 hráčů, který hrajou 

prostě fakt pravidelně. Vždycky v tom turnaji se s někym z nich potkáš. Hlavně i proti sobě hrajem přáteláky, 

takže ten styl je už asi vžitej. Víš asi, jak kdo hraje, a pokud nezkoušíš něco novýho, tak víš, co máš hrát. 

Samozřejmě jsou překvapení, že ti borec přijede na vrcholovou akci - já jsem to vlastně zkoušel taky, že sem 14 

dní před MČR nehrál vůbec s nikym z naší scény. Hrál sem online, zkoušel sem různý varianty a v podstatě mi to 

i málem vyšlo, že sem třeba v MČR prohrával na úplný nesmysly. Právě jsem dostával takový góly, který nejdou 

moc ovlivnit. Proti mě pískl rozhodčí penaltu, která v reálu asi bejt neměla a samozřejmě na úrovni jako je MČR 

se ti už nestane, že by třeba ten hráč zakop. V Night Cupech, když borec pískne penaltu, která prostě nemá význam 

- prostě se tam něco buglo v tom enginu, tak soupeř ji v 90% zakopne, protože je to prostě fér nevyhrávat na bugy 

hry, ale na MČR - obzvlášť v play off, se to asi nestane.  

OH: Tys vlastně řikal, že ty styly se eliminujou. Mně by třeba zajímalo, do jaký míry to souvisí s nějakou tou 

zvolenou strategií. Když to řeknu trochu jinak, tak v MMOčkách nebo RPGčkách toho kompetitivního typu, tak 

tam je to dost o tom, jakej class ten druhej má, že i když můžeš bejt velmi dobrej hráč tý daný classy, tak je to tak 

trošku kámen-nůžky-papír, že tak „nahrubo“ se ty herní mechaniky vylučujou, že hráč, aniž by třeba nějak musel 

vědět, co ty dělaš, ale když už je nějakýho ražení nebo hraje určitou strategii, tak tě bude porážet. Myslíš, že by to 

u těch tvejch kolegů tady v Český republice bylo spíš těma herníma mechanikama, nebo za tim bude spíš to, že už 

se znáte. 

M: Myslim si, že spíš tim, že se známe. Ty situace toho, jak to máš naučený používáš prostě většinou. To 

překvapení s těma hráčema, který už tě znaj, ho dosáhnout tolik ani nejde. Největší překvapení je, když použíješ 

nějakou brutální kličku a přehodíš si tam balón přes hlavu. To je prostě překvapení. Ten hráč, jestli přestane hrát 

a jako „vau“ a prostě konec a máš tam šanci něco předvíst a chviličku čas něco vymyslet, než se on zpamatuje. 

Podle mě za ten měsíc, když seš s ti hráčem schopnej odehrát pět zápasů - ono to musí znít jako malý číslo, ale 
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ono to bohatě stačí, tak si tě ten hráč zapamtuje a ví, co hrát. Právě v tý evropský konkurenci je to jiný. Tam se to 

dá asi ukázat víc - ten prvek toho přemejšlení. Tam máš fakt malou naději, že někoho potkáš víc než jednou za půl 

roku i klidně, protože tam je těch hráčů fakt hodně. 

OH: Děláš někdy i překvapivý věci naschvál nebo nevypočítatelný? Takový nesmysly proti tomu kánonu, jak se 

má FIFA hrát profesionálně? Děláš věci jako začátečníci jenom, abys rozhodil soupeře? 

M: Spíš jakoby ty kličky, protože oni se moc nedělaj, protože to je hodně o náhodě, a když to prostě předvedeš a 

povede se ti to, fakt něco námrdovýho, tak to je prostě něco navíc a překvapíš tim. Prostě rozhodíš toho soupeře a 

jakoby zesměšníš. 

OH: Teď si vlastně zmínil ty kličky. Existujou tam nějaký další prvky, kterýma můžeš blufovat nebo fejkovat 

soupeře, aby došel k nějakýmu názoru, že tvym záměrem je něco jinýho, než ve skutečnosti je? 

M: Určitě naznačování střel nebo i přihrávek. To je věc, která hodně ovlivňuje tu hru. Ovlivníš toho bránícího 

hráče, obzvlášť toho, koho řídí ta umělá inteligence. On se šprajcne a ty máš chviličku možnost využít toho, jak 

se zastaví a třeba se otáčíš na druhou stranu. Zas když to je proti hráči, kterýho ovládá ten protihráč tvůj, tak ty si 

musíš dát pozor na to, v jaký fázi to naznačení provádíš, protože pokud ho provedeš špatně, tak ten míč nabídneš 

a on ti ho okamžitě vypíchne, jak zastavíš ten pohyb.  

OH: Jo...takže když tě někdo presuje? Nebo musíš mít trochu čas na to naznačení, by se dalo říct? 

M: No, samozřejmě. Záleží všechno zase na prostoru a na tý daný situaci prostě. Občas naznačíš takovym 

způsobem, že překonáš i celou obranu. Někdy naznačíš a okamžitě přijdeš o balón.  

OH: A děláš někdy, protože tohle ti musej i dělat soupeři, děláš někdy... pak z toho musej přece vycházet i ty 

situace, že on ve dvou situacích naznačí a přihraje a v tý třetí situaci nenznačí a rovnou přihraje. Je možný s tim 

hráčem manipulovat, aby ten hráč neběžel na přihrávku a rovnou běžel na druhou stranu? 

M: Tam se to spíš řeší tím stylem, že na toho hráče pošleš toho, co ho pošleš presovat a pak vykrejváš ten prostor 

pro tu přihrávku. Ono kdyžtak až se v tý Praze slezem, tak ti to ukážu a v tom videu se ti to pokusim najít nebo 

nahrát. Ono se to slovy takhle těžko popisuje. To je prostě daný na těch určitejch situacích. 

OH: Jo, jo. Mně tam jenom šlo o to, že jsem hráč v těch určitějch situacích, tak buďto naznačim a nahraju napravo 

nebo naznačim a nahraju nalevo a jak na to může reagovat ten druhej, jestli můžeš už tu první přihrávku ignorovat 

a přesouvat si hráče na toho druhýho, protože víš, že on jí zablokuje a přihraje doprava. 

M: Je taky zase hodně individuální věc. Prostě já hraju tim stylem, že si vykrejvám ten prostor, abych zavřel 

možnosti pro brejky, protože ty díry v obraně tam vznikaj a zas někdo to hraje tim stylem, že se zas pokusí toho 

hráče zdvojit a zariskuje, že tam ta díra je a ta přihrávka projde, ať už člověk naznačuje nebo nenaznačuje. 

OH: Takže jakoby jedna strategie by počítala s plošnym vykrejváním prostoru a ta druhá na to, že vsadim všechno 

na to, aby vůbec ta přihrávka nevyšla. 

M: A ta druhá možnost je fakt riskantní, protože jakmile to poděláš, tak už se to těžko dotahuje zpátky.  

OH: To je zajímavý. To jsou přesně ty podstatný prvky pro mě. Kromě toho existujou ještě nějaký metody? Už 

několikrát tady v rozhovoru padlo to téma tý manipulace. Kromě toho, že čteš styl toho druhého hráče, tak ho i 

manipuluješ, aby si něco on myslel nebo, abys ho rozhodil a podobně. Jakym způsobem to funguje v tý FIFĚ. Je 

tam nějaká možnost, jak si provádět tady tyhlencty věci? Možná to i trochu souvisí s lehce nesportovnim chováním. 

M: Teoreticky můžeš mít zaplej voice chat a kecám tu do hry, ale z českejch hráčů nevim, že by někdo měl ten 

voice chat zaplej, protože spíš zrovna hraju v situaci, kdy nemáš klid a kříčíš si doma věci, který ani slyšet nechceš. 

Hlavně na těch LANkách. Tam se prostě hecuješ. Občas tam padne nějaká nadávka, ale ne ve smyslu, že bys je 

prostě urážel, ale vyplývá to ze hry. Někdy prostě řekneš, že je haluzák v ostřejšim duchu. Většinou je tam ale 

taková přátelská atmosféra, že se ho spíš snažíš vyhecovat k něčemu, aby ti to pomohlo.  
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OH: Protože já kromě tohohle sbírám různý popisy herních stylů různějch hráčů na internetu. Takový ty popisy 

„deset hráčů, který potkáš v týhle hře“, tak myslim, že tam byla právě i FIFA. Takový momenty nebo typy hráčů, 

který tě spíš rozhoděj. Byly tam takový věci, že třeba zdržuje. 

M: V tomhle směru je to zrovna věc, kterou dělaj v Ultimate Teamu. Prostě jeden z modů, že sbíráš kartičky a 

jsou tam trochu uvolněný herní mechanizmy, že se prostě jednodušejc kličkuje a padá víc gólů z dálky. To je ještě 

takový o dost míň kompetitivní než klasickej gameplay a tam se ti prostě stane, že tam jsou hodně velký rozdíly 

mezi týmama. Tam prostě záleží, jak si ten tým postavíš. Když máš ten tým o dost horší a dostaneš gól, tak tam 

najdeš kokota, že prostě nemáš možnost ten výsledek zvrátit, že si nahrává a ty mu nemůžeš ten balón sebrat. 

Prostě je to smutný no.  

OH: To já jsem taky narážel na to, jak tam máš takový ty animace těch tanečku po těch gólech a tak.  

M: To tak nějak ignorujeme, ale spíš nás štvou, když nepřerušujou ty ukazovačky gólů. Jednou se člověk podívá 

a jako „jo, pěkný“, ale nechávat to tam pětkrát. Proč? Tak si mě zesměšní. Nahraj si to po zápase a dej na youtube, 

ale nemusíš mi to tady ukazovat. 

OH: Ale asi tam možnost je to takhle hrát 

M: Jo, ale jinak asi v gameplayi toho asi moc neni, krom toho nahrávání.  

OH: Pro tebe asi, jelikož sem vyrozuměl, že se věnuješ komentování sportu, nejenom toho elektronickýho, nebo 

i toho elektronickýho? 

M: I toho elektronickýho. To jsem v Česku asi jedinej schopnej FIFA komentátor a hlavně si mě berou z toho 

důvodu, že si můžou tak trochu udělat jméno, že můžou říct, že jim komentuje FIFU profi komentátor a udělá jim 

to zadarmo, ze známosti.  

OH: Tady mám vyloženě takovou otázku, jestli si tuhle předvídavost. O týhletý schopnosti se obecně mluví, že ji 

maj ty lepší hráči, ty profesionálové. V jaký rovině si myslíš, že to souvisí s jejich životem mimo tu hru? Myslíš, 

že to právě, jak ses asi učil komentovat zápasy ve sportu a podobně, tak ti umožnilo právě líp rozvíjet tady tuhle 

schopnost odhadu toho, co ten druhej hráč udělá nebo co ten druhej tým zamýšlí, protože tam seš v roli toho 

pozorovatele jako komentátor? Myslíš, že to zlepšuje tuhle tvoji schopnost hráčskou? 

M: Já jsem se ještě nedostal ke komentování reálnýho fotbalu, což mě trochu mrzí. Moje hlavní činnost je prostě 

hokej a asi i bude do budoucna, takže se to asi těžko srovnává v tomhle směru, ale samozřejmě to pomáhá jednomu 

i druhýmu, protože já jsem se, samozřejmě, ke komentování dostal z toho, že jsem prostě hrál FIFU nebo NHLko 

a doma jsem si žvatlal do toho, že jsem si nahrazoval ty komentátory a něco jsem si řikal já. Pak jsem to jednou 

nahrál na web a někdo si toho všimnul. Jednou jsem si zakomentoval MČR a pak přišla soutěž, vyhrál jsem ji a 

pak mi dali smlouvu. Takže já jsem se tam přímo od toho hraní dostal. Na druhou stranu z opačnýho hlediska se 

to jako těžko řiká, protože zase v tom hokeji, když si děláš statistiky a tak, máš možnost dopídit se mnohem víc 

informací. Teoreticky můžeš určit, že ten hráč zrovna v ten den nemusí být ve vlastní kůži, zatímco v tý FIFĚ 

vidíš, v podstatě, jenom jeho pár psaníček na chatu. A nevíš, pokud ho nemáš na facebooku a nevidíš tam, že je na 

někoho nasranej nebo tak, tak nevidíš, že by mohl bejt nějakym způsobem rozhozenej a musíš pak čistě spolíhat 

na ty herní vlastnosti. 

OH: Aha, jasně.  

M: No musim třeba říct, že když sem byl třeba naštvanej ten den a nedařilo se mi, tak jsem byl naštvanej mnohem 

víc a automaticky se mi nedařilo. Tenhleten prvek to ovlivňuje určitě.  

OH: Myslíš, že tahle schopnost toho mindgamingu/metagamingu, to je jedno, jak to úplně nazvem, tak je to 

záležitost takovýho racionálního kalkulu, že to z tý hry nechci říct vypočítáš, ale předvídáš, nebo je to záležitost 

nějaký takový intuice? Některý hráči to popisujou, že je to cit pro to, kam ta hra směřuje, takže je to takový tušení, 

že to bude takhle. Jak myslíš, že to je? 
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M: Myslim, že na tý top scéně to musí bejt právě intuice, protože to zase nemusí bejt strojový. To by pak prostě 

nedopadlo asi dobře, protože pak musíš, ja nevim, jdem si zahrát FIFU a teče z toho, že já jsem vždycky v tom 

souboji první a vim, co chce udělat, protože ty začínající hráči volej ty nejjednodušší cesty. Ty máš samozřejmě 

dávno přečtený a naopak ty jdeš dopředu a tam si ho rozebereš. Prostě „poď sem, kam deš“ a už si neškrtne. Ta 

nějaká intuice hraje roli v tom směru, že víš, co si můžeš dovolit. 

OH: To je taky teda jedna z mejch oblíbenejch otázek. Máš nějakou představu, jakym způsobem se tahle schopnost 

jakoby vyvíjí? Myslíš, že to je nějakym způsobem zkušenostma, nebo je to zkrátka v těch lidech, že se s tim 

naroděj? 

M: Já si jako myslim, že to je celkově se zkušenostma, ať už se jedná o elektronickej sport nebo o něco jinýho. 

Intuice se asi vyvíjí s tim, co zažiješ. Myslim. Pak záleží na zkušenostech, co prožíváš. Když to porovnáš s 

házenou, tak tam když začínáš, tak taky jakoby nepobíráš, co je na tom těžký a pak postupem času, jak to hraješ 

dýl a dýl, tak už prostě očekáváš, že soupeř udělá tohle a támhlento. Naopak tě musí překvapit, aby tvoji intuici 

zklamal.  

OH: Z toho, co si řikal, mi vypadla ještě jedna věc. Opět to bude asi jedna z těch méně jasnejch otázek. Dokázal 

bys popsat svůj mentální stav během hraní, když se soustředíš na ten podstatnej zápas - snažíš se odhadovat ten 

herní styl protihráče. Co u toho zažíváš? 

M: Hodně z nás si pouští hudbu, což je dost uklidňující. Já jsem obzvlášť měl pocit, že na těch online soutěžích 

sem si našel song, co sednul do rytmu. Občas se mi stalo, že sem hrál do rytmu tý hudby, což  nevim, jestli se mi 

vsugerovalo do mozku, nebo tomu tak bylo. Přijde mi, že doma, když hraju ten online turnaj, jsem v podstatě víc 

nervózní než na LANce. Seš v podstatě v klídečku a tak, abys to zvládnul. Naopak na LANce by na tebe měl 

působit větší tlak, protože tam teoreticky se dá počítat s nějakym selhánim. V podstatě v tom domácim prostředí, 

kde sem já odehrál ty nejlepší výsledky, tak už prostě přijdou chvíle, kdy seš hodně nervózní a pak obzvlášť, když 

třikrát netrefíš prázdnou branku, tak tečou nervy.  

OH: Takže pokud se ti daří probudit tu intuici, když to tak řeknu, tak... 

M: Nejsem ten typ hráče, co když dá gól v devadesátý minutě, sundal tričko, zahodil židli a začal se radovat. Tak 

zakřičim si třeba.  

OH: Jsem chtěl říct, že pro tu intuici je teda podstatný zůstat v klidu? 

M: Určitě. To je hodně důležitý. Na těch LANkách se třeba hecujem a pak, až si pustíš to video, tak uvidíš, že sem 

tam bouchnul hlavou do stolu. 

OH: To je asi jedna z těch otázek, co se blbě popisuje, co se tam děje. Možná pár shrnujícíh dotazů. Myslíš si, že 

je tohle téma nějakym způsobem podstatný pro tohle samotný hraní - odhadnout herní styl těch druhejch. Hraje to 

tam důležitou roli v dosahování úspěchu? 

M: Tak určitě. Neznám nikoho, kdo by měl úspěch bez toho, aniž by nad tou hrou přemejšlel. To se prostě podle 

mě automaticky vylučuje. To je taky, když to porovnám s tim NHL, s tim sportem, tak v hokeji máš taky 

videopřípravu a připravuješ se na soupeře. Tak nějak ty protihráče znáš a víš, čeho jsou schopni. Když porovnáš 

Jágra s nějakym borcem z první ligy od nás, tak samozřejmě víš, že od Jágra můžeš očekávat něco jinýho 

kvalitativně a v tom umění na ledě. Tak podle mě je to i v tom hraní. Kdybych já teď přišel hrát LoLko s dalšíma 

kámošema, tak dostanem od Esuby totálně na držku a bez debat prostě.  

OH: Tys tady zdůraznil tu roli těch očekávání. Vlastně... myslíš si, možná to souvisí s tou strojovostí, že je možný 

hrát tak, že bys zvolil nějakou strategii a teď jako zválcuješ toho druhýho a nemusíš ani přemejšlet nad tim, co 

hraje. 

M: To si nemyslim, protože to se mi i párkrát nevyplatilo, když sem první třetinu zápasu soupeře totálně 

zdevastoval. Jsem vedl třeba 3:0. Ten zápas jsem byl schopnej třeba v posledních patnácti minutách ztratit, kdy 

sem prostě dostal čtyři góly ze čtyř akcí. Musíš prostě celejch těch devadesát minut přemejšlet o tom, jak se zajistit. 
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Já už se poslední dobu nezatahuju, když vedu, protože vim, že jakmile bych se zatáhl a začal bránit, tak ten borec 

mi tam proleze a ještě ten velkej náskok je schopen stáhnout. Tady se spíš snažim trošičku ubrat na tom útoku a 

snažim se spíš jakoby ještě zvýšit ten náskok, než bych začal úplně bránit totál.  

OH: Tak ty seš ale takovej ofenzivnější styl, ne? 

M: Já jsem určitě. Já jsem ofenzivní. Mně právě i štve, že padá hodně gólů z těch centrů, když jsem na ty 

kombinace a nošení až do prázdný. Pak mě štve, že ta hra vypadá, tak jak vypadá, že já si tam kombinuju a snažim 

se tam probít a vybojovat si tam tu prázdnou branku. Nějakym způsobem se dobyju k tomu gólu a nějakej borec 

tam jednou přiběhne pro křídle, zacentruje, dá góla a já řikam „hmm, super“. 

OH: Jo, jakoby že ti jde i to, udělat to hezky.  

M: Já se snažim to udělat tak, aby ta hra vypada jako fotbal. Já vim, že sem takhle prohrál s Howdym 4:0 a všechny 

góly mi dal z centru, tak mi prostě tečou nervy pak. To bylo úplně strojový v tom, že já sem si hrál na jeho polovině 

s balónem, snažil sem se probít dopředu a ve chvíli, kdy si prostě vypích balón, tak si doběhl na křídlo a zacentroval 

a čtyříkrát mu to padlo úplně stejně. Ať sem se snažil, jak sem se snažil, tak sem to prostě nezablokoval. 

 

1.1.4 Demon 

OH: Většinou začínám tak, že se ptám lidí, že se jich ptám, jak dlouho se na tý progamingový scéně pohybujou? 

Jako co chápou svý největší úspěchy? Kdybys mi takhle řekl něco o sobě, protože je vždycky důležitý sdělit nějaký 

informace do toho úvodu, protože to zvyšuje váhu toho, o čem se tady budeme bavit. 

OF: Já se na český progamingový scéně pohybuju už asi druhym rokem, by se dalo říct - na tý LoLkový scéně. 

Mezi největší úspěchy asi patří - mistr Český republiky v LoLku. Pak nějaký ty mezinárodní online turnaje, kterých 

jsme pár ještě s týmem vyhráli. Jinak výhry v českých turnajích.  

OH: Jasně, jasně, rozumim. Ono je to asi spjatý s tim, že LoLko tady neni takovou dobu jako třeba jiný tituly.  

OF: No. 

OH: Chápu. Kolik je ti let? 

OF: Momentálně 18.  

OH: Takže profesionálně si začal v 16 a předtim? 

OF: Předtim to bylo jen takový hry jako WoWko. Potom jsem přešel k... 

OH: Já jsem taky WoWkař. Bejvalej, současnej. No, prosim tě, na začátek já se těch poloprofesionálů - protože 

mě hned z kraje začali lidi opravovat, že profesionálové u nás skoro neexistujou z definice toho slova.  

OF: To taky řikám.  

OH: Zajimalo by mě, jestli i v rámci toho LoLka existujou takový kategorizace herních stylů nebo typologie hráčů, 

s kterejma se můžeš setkat. Takový dominantní herní styly, ať už ta kategorizace existuje nezávisle na tobě nebo 

ty sám si řadíš hráče do takových škatulek nebo modelů toho, jak se budou chovat, jak budou hrát? Existuje něco 

takovýho? 

OF: Podle mě existuje, určitě, ale 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. Tohle je 

takový nejtěžší pro takovou tu předvídatelnost, co udělá.  
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OH: Já sám jsem LoLko nebo hry typu MOBA moc nehrál, ale dočetl jsem se, že v rámci týmový hry jsou u toho 

LoLka rozdělený takový ty role, což možná souvisí s tim, že je to RPGčko. Co bys mi k tomu řekl, prosim tě?  

OF: Tak v LoLku je pět rolí, protože je to týmová hra pro pět hráčů. Každej hráč tám má nějaou roli, protože 

ovládá určitej druh postav. Na každou tu roli je, dejme tomu, deset až dvacet postav, který se na tu roli hoděj a daj 

se tak hrát. Každá ta role je jiná, každá ta role se odvíjí od toho, že vyhovuje tomu danýmu hráči jinak. Abych to 

rozvedl, ty role jsou: top lane, to je jeden druh těch rolí. Tam se hrajou takový ty tanci fakt hodně hpčkový, který 

tam nalítnu a nikdo jim nic nedělá. Pak je midař. To je většinou takovej ten mage - ap caster, kterej si tam kouzlí 

a dává to strašnej damage, ale zase se lehko zabíjí. Na botu na tý spodní lince jsou dva hráči. To je takový 

specifikum už od druhý sezóny, kdy vlastně hráči vymysleli, že na botu by měl bejt support a ad carry. Ad carry 

je postavička, která má strašně silný autoattacky. Prostě jenom střílí a nepoužívá moc spellů. Ten jeho kamarád na 

tom botu je ten support, co mu vytváří jednoduchou pozici, aby on mohl bejt co nejsilnější a aby ho nikdo nezabil. 

Ten poslední druh postavičky je jungler. Ten pobíhá po lese a zabíjí monstra, z nichž ziskává různý buffy, různý 

vylepšenosti a pomáhá těm různějm hráčům v těch linkách na těch lajnách. 

OH: Ty seš právě ten support, co sem se dočítal? 

OF: No, ano.  

OH: Mě by zajímalo, když jsou ty tři lajny, jestli se liší - architekturou a rozmístěnim těch věží? Jsou stejný, nebo 

se odlišujou? Proč se tam ty classy nebo ty role střídaj? Proč zrovna tank hraje nahoře a tak? 

OF: Ono, v podstatě, zase tak velkej rozdíl neni v těch linkách. Na midu je největší přísun těch minionů, těch 

pomocníčků malejch. A ty sidelinky, ten bot a top, tak ony choděj pomalejší a je ta linka jakoby větší, takže je na 

nich větší prostor pro různej fight a pro různou pomoc toho junglera, aby do toho mohl jakkoli zasáhnout.  

OH: Takže ta střední je díky tomu většímu počtu potvor dělaná pro toho carryho? 

OF: Tam je to daný pro toho midaře ještě tim, že tam veprostřed je taková řeka. A právě na tom midu je i velkej 

přístu z tý řeky. Je tam přístup z obou stran, což je nevýhoda toho midaře, že ten nepřátelskej jungler může přijít 

zprava i zleva, zatímco na těch ostatních linkách může přijít jen z jedný řeky. Jenom z jedný strany. To je asi tak 

jediná nevýhoda.  

OH: Takže ten jugler ne jenom, že by tam pasivně podporoval tým přes ty buffy a expil se, ale pak tam někde 

zasahuje, kde je potřeba? Chápu to tak správně? 

OF: Jo, jo.  

OH: Takovej univerzál vlastně.  

OF: Právě proto je to taková nevděčná role, že když se nedaří, tak za to může vždycky ten jungler, že jim nepomoh 

a jenom byl v tom lese.  

OH: To je zajímavý. Takže je to taky support, když to tak řeknu.  

OF: Jo, jo.  

OH: Takže mi přijde, že je to podobný jako v jiných hrách RPG typu, kde výběr postavy ovlivňuje herní styl? Že 

třeba ten jungler nebude tak agresivní nebo support bude spíš pasivní? 

OF: Přesně tak. Ten support nedává zase tolik damage. Ten tam spíš vytváří pozice pro to svoje AD carry a pro 

toho mage, aby dávali damage do těch oponentů a aby je nikdo nezabil. Ta funkce toho junglera je v podstatě 

podobná, že se na začátku snaží pomoct všem těm linkám, aby vyhrávali, aby zkrotil nějak toho nepřátelskýho 

junglera a aby je tam nemohl třeba ztrestat za to, že jsou moc agresivní.  
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OH: Aha, ono je docela zajímavý, že řikáš, že z hlediska toho obecnýho stylu jsou takový tři skupiny. Dle tý 

ofenzivy a defenzivy. To mi lidi běžně sdělujou jako první věc. Ale já jsem se předtím díval na typologie hráčů, 

který se používaj u LoLka. Takhle... vzal jsem si články, který se jmenujou v duchu „deset hráčů, co potkáte v 

LoLku“. Je jasný, že to je často i humorná záležitost, ale vyšlo mi z toho, že nejvíc podob herních stylů jsem našel 

právě u Doty a LoLka. Hráči ve velkym množství produkujou takovýhle různý popisy. Tim tě jakoby nechci 

přesvědčovat... 

OF: (pousmání) 

OH: Protože to ty znáš asi nejlíp, ale o jaký styly mi teďka jde. Jde spíš o to, jak se třeba odlišujou dva hráči, co 

hrajou na tom supportu nebo toho junglera, protože to se dá hrát asi i různými způsoby, ne?  

OF: Tak těďka, kde bych začal? To je právě i to rozsáhlejší téma, že to závisí na tom danym člověkovi, co 

preferuje, co mu víc sedí. Například jedna postava je víc agresivní - je to takovej champion, kterej se víc hodí k 

tomu, aby byl agresivní, aby na tý lince vytvořil nějaký ty příležitosti pro to AD carry, aby někoho zabil. Zatímco 

ten druhej se snaží ho podporovat, aby farmil, aby ho nezabili a hrál takový to pasivní - aby se co nejvíc nafarmil 

a byl silnější v pozdější fázi hry. Nesnaží se vůbec fightit.  

OH: Tam to asi i ovlivňuje, kromě toho championa - ty classy, jak si řikal, to asi i ovlivňují itemy, ne? 

OF: Itemy vlastně taky no.  

OH: Převědme to na to, že hrajete nějaký zápasy. Váš tým hraje s nějakym soupeřem, kterýho neznáte, s kterym 

nemáte nějaký předchozí zkušenosti s tim týmem. Tak na základě jakých prvků si vytváříte nějakou  představu, 

jak to oni budou hrát? 

OF: 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. Například jsou AoE kompozice, kdy se používaj plošný spelly, 

aby se soupeři nemohli pohnout nebo zase naopak poke, že se berou championi, který maj obrovskej damage do 

jednoho targetu, zatímco aoečka jsou do více targetů. Tím pádem se přizpůsobujeme tim způsobem, že když se 

nám to nelíbí, tak to zabanujeme, protože každej tým má tři bany a budeme předpokládat, že si to vezmou a prostě, 

jak bych řekl „přebrainíme je“ a vezmem si něco, co je proti tomu silnější a vyhrajeme pak na to. 

OH: Takže tam je možnosti soupeři, jak si řikal, ty tři hrdiny, který si nemůžou vzít? A oni můžou to samý? 

OF: Oni maj taky možnost zabanovat tři championy, který se jim na nás nelíběj nebo jim přijdou tak silný, že by 

se měli odendat ze hry a... 

OH: Takže to znamená, že hráč se nemůže upínat jen na toho jednoho championa, ale musí mít nějaký v záloze. 

Mít v záloze i nějaký jiný herní styly, když to tak řeknu? 

OF: Přesně tak, protože jak v LoLku je tahle vymoženost, že každej tým může zabanovat tři championy, tak pokud 

si člověk věří akorát s jednim championem, kterýho zabanujou, tak je pak problém. 

OH: Dělá se někdy i to, že se timhle způsobem blufuje, že si vyberete nějaký championy, o kterých víte, že vám 

je soupeř nebude chtít nechat, a pak tam nastoupítě s těma, s kterýma jste chtěli doopravdy nastoupit do tý hry? 

OF: Ono je to takový...jak bych to řekl, takový mindgames v tomhletom.  

OH: Tak to mě hlavně zajímá! Teď ses dostal k tématu mé studie.  

OF: To záleží na tom, jak to chce kdo zahrát. Tam je strašně moc možností. Pokud bysme předpokládali, že jsou 

tři strašně silný championi, ale náš soupeř má první pick a už jsou jenom dva bany a my mu nechceme nechat ani 

jednoho z nich, tak je dobrý zabanovat úplně něco jinýho například a nechat pořád ty tři championy open, protože 

on si může vzít jednoho a my zase ty dva, který jsou silný. To už jsou ty mindgames, kdy se tým musí domluvit, 
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jak to udělat a jak vyřešit tu situaci. Třeba i tu nepříznivou situaci, kdy má soupeř první pick, protože je to většinou 

omílané téma. Když má soupeř první pick, tak si vezme něco, co je nejvíc silný. A vzhledem k tomu, že je v LoLku 

přes 100 championů, tak prostě ty nejsilnější všechny nezabanujete a máte jen tři bany, tak pak už jde jen o to, jak 

se domluvíte a jestli zabanujete jen ty vedlejší championy a necháte tam ty nejsilnější, protože on má možnost vzít 

jen toho jednoho, zatímco vy dva. Nebo se zabanujou úplně všichni, aby on neměl ani jednoho, ale zase ani vy 

nebudete mít ani jednoho z těch nejsilnějších.  

OH: Počkej, počkej. Tohle mi budeš muset trošku víc rozvést. Je to tak, že se banuje popořadě? Váš tým vybere 

jednoho hrdinu a ten druhej ho může vyškrtnout. Jde to popořadě nebo tři se zvolej? 

OF: Jde to popořadě. Vždycky banuje jeden tým jednoho, pak zase druhej tým jednoho a takhle se to střídá, dokud 

se nezabanujou tři championi. Pak se pickuje stylem 1:2, 2:2, 2:1. 

OH: A co to znamená 1:2 atd.? Počkej, počkej. 

OF: Že ten tým, co má first pick, bere na poprvý jen jednoho championa. Na to berou jeho soupeři dva championy. 

Na to zase bere první tým dva, pak zase druhej tým vezme dva. Ten poslední tým vezme dva, takže je to 5:4 a zase 

ten další tým dopickovává toho posledního. Takže ten má zase možnost vzít takový to eso v záloze na ten poslední 

pick. 

OH: O kterym třeba oni nevěděj? 

OF:Jo, protože třeba v LoLku je dost omílané téma counter-pick, že jeden champion je silnější než druhej a nedá 

se zahrát proti němu, takže jak už jsem řikal o výhodě toho prvního picku, tak je i výhoda toho posledního picku.  

OH: To je zajímavý - takhle zajímavá minihra před tou samotnou hrou. Takže první věc je tady tohle - že se na 

začátku projevou nějaký strategie toho picku - koho si zvolej, koho nechaj v záloze atd. Tohle by samo o sobě bylo 

i na hlubší rozvedení mi přijde. Jo, dobře. Když přejdeme přes tuhle úvodní fázi té hry, jak dál probíhá ta partie? 

Z čeho usuzujete, kromě tý kompozice, kterou si vybrali nakonec? 

OF: Když už se dostali přes to pickování championů a máme napickováno, když už jsme napickovali to, co jsme 

chtěli a to, co náš oponent předpokládal, že si vezmem, tak pak to záleží na těch championech. Dám příklad, když 

je Leona support picknutá, tak má strašně těžkou early game, jak bych to řekl, prostě tu ranou fázi hry, tak se 

vezme většinou champion, kterej je schopnej ji napokeovat a srazit ji prostě v tý raný fázi hry, aby pak v té pozdější 

fázi hry nebyla silnější. Anebo se vezme něco, co neni tak silný proti ní a pak se swapuje, že se vymění top lane s 

bot lane, protože většinou ten tým, co swapuje, má možnost denyovat topaře - počítal, že tam proti němu bude 

tank, ale teď tam proti němu jsou dva lidi a on má takový hard times, že nemůže zabíjet ty malý posluhovače, ty 

pomocníky a hodně rychle mu padá věž, pod kterou se schovává.  

OH: Takže jak ty si mluvil o tom rozestavení, kde ty jednotlivý role hrajou - ty pozice, tak ono se to může střídat 

v té hře, ne? 

OF: To je daný tim, že takhle by to mělo bejt. Takhle se to většinou hraje. Jsou pak ale strategie, kde se třeba chtěj 

brát rychle věže. Chce se swapovat třeba proti tomu, že jeden topař je dobrej proti dvoum a dobře se mu farmí i 

proti dvoum, tak je dobrý to swapnout, protože ten enemy team toho topaře nedostane a bude mít fakt jako 

nějakýho 1v1 bouchače, kterej si proti dvou moc nezahraje, tak je dobrý si zvolit tady tuhletu strategii. 

OH: Jasně, jasně. Takže se to může takhle měnit. A co dál? Takhle, já si to představuju asi tak, že se zpočátku 

hraje opatrně, farmí se nebo je třeba ty hrdiny vylevelovat do nějaký úrovně, kdy je možný útočit. 

OF: Většinou je to tak, že jsou fáze do 6tky. Od 6tky do nějaký 9tky a pak jsou ještě fáze, kdy ty role choděj pořád 

na nějaký ty linky, kam to maj předurčený chodit, pak když už se v týhle fázi pushnou ty věže, který tam jsou, tak 

už se chodí na mid - na tu prostřední linku a tam už probíhaj jakýsi team fighty 5vs5, kdy se ty týmy rubou a snažej 

se sundat tomu protějšímu týmu tu věž, aby dostali peníze pro ten svůj tým nebo se snaží vzít ostatní objectivy, 

jako je např. drak nebo Baron, který jsou poblíž a dávaj docela slušnej počet goldů nebo Baron dává obrovskej 

buff pro celej tým. 
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OH: Jo, počkej, to je docela zajímavý. Takže v tomhle momentu, jak ty si řikal, asi v tom přechodu toho midgamu 

do toho endgamu, když to vezmem z hlediska tý partie, tak ten Baron je asi spíš na útok a ten drak je spíš na 

posílení pozice ekonomický. 

OF: No i z toho Barona jsou peníze, ale ten se bere spíš pro ten buff. Protože ten buff vás učiní takovym silnějším, 

že i když prohráváte o 5-10 tisíc goldů, což je docela velkej peněžní rozdíl, tak ten Baron to dokáže srazit a v tu 

chvíli jste na stejný úrovni jako vaši oponenti, zatímco drak žádnej takovejhle buff nedává, ale dává prostě 200 

goldů pro každýho hráče v týmu, což 1000 goldů je docela slušnej obnos. Když si spočítáme, že za toho malýho 

posluhovače je v průměru 20 goldů. 

OH: Mně tam šlo jen o to, jestli se to dá hrát opatrně v ten moment a přejít do tý ofenzívy - že je tam jakoby na 

výběr. Proč zrovna ta střední linka? Nechodí se třeba i přes ten vrch nebo i ten spodek? 

OF: Ono je to většinou tak, žen bot a top padne docela rychle. Pokud se tam někdo zabije, tak ten danej tým, co 

tam někoho zabil, tam zůstane a tu věž pushnou a tu věž shoděj. Když už tam nemaj tu věž, tak by se dostali tak 

daleko do nepřátelskýho území, že může zasahovat jungler z toho týmu proti vám docela jednoduše. To je už pak 

situaci 2vs3 a to už byste museli bejt hodně silný, abyste z takovýho přečíslení vybruslili, takže se to většinou 

chodí po shození věže na mid a chodit pomoct shodit věž tam.   

OH: Takže je to na tý horní a spodní lince spíš takovej vedlejší efekt? Shodíte věže a dostanete goldy? 

OF: No, no, aby 5 lidí nebylo na midu, tak se prostě na mid posílá jenom jeden člověk, aby byl hodně nafarmenej, 

protože tam chodí nejvíc těch creepů, řekněme v tom určitym intervalu. U těch ostatních linek jde o to, aby se co 

nejrychleji shodila ta věž a došlo se na ten mid pomoct tomu vašemu casterovi, aby shodil tu věž s váma.  

OH: Z toho teda rozumim, kdyžtak mě oprav, pokud jsem si to interpretoval špatně, že o tu mindgame jde v tom 

začátku, kdy se pickujou ty hrdinové. Pak je taková ta fáze, kdy se ty hrdinové expěj a ty týmy spolu ani až tak 

neinteragujou. Pak je teprve ta fáze, kdy se začne něco dít, dojde k tý konfrontaci. Tam by se to teoreticky mělo 

opět rozbíhat - kdo jak to hraje kterym způsobem, jaký itemy zvolil, která strategie týmová se zvolila, když už se 

jde těch 5 na 5? 

OF: Přesně tak. Na těch linkách je to většinou 1v1, 1v2 souboj. Občas tam teda zasáhne jungler. Tam moc smrtí 

většinou nepadá, pokud to neni fakt jako hodně ofenzivní hra, že by tam někdo do někoho nabíhal fakt jako 

bezhlavě a snažil se prostě ten kill uzmout za každou cenu a jinak se prostě farmí v poklidu a čeká se až do toho 

midgamu, až se ty důležitý championi nafarměj a naberou důležitý itemy a pak se jde fightit.  

OH: Vyplývá mi z toho, že číst toho soupeřova junglera je docela podstatný, protože může přečíslit nebo 

vyrovnávat ty síly jednotlivejch lanes? 

OF: To je pravda. Jungler je hodně nevděčná role. On musí farmit a zárověň musí sledovat toho nepřátelskýho 

junglera, co dělá a za třetí musí ještě zároveň koukat na ty linky, která potřebuje pomoct, která je třeba pod věží, 

která se dá lehce ganknout - tam přečíslit a překvapit protější tým. 

OH: Aha, takže to si mě i upozornil na to, že jelikož jsou dva, tak se můžou vzájemně eliminovat, že pokud se na 

jedno místo přesune ten soupeřův, tak se tam může i přesunout ten vlastní? 

OF: Jo, jo. V tomhle je ta největší krása těch mindgames, protože prostě když už se hraje na vysoký úrovni, protože 

i když se ty lidi neznaj, tak se dokážou přečíst takovym způsobem, že si řeknou: „Ok, teď je druhá minuta třicátá 

sekunda. Teďka někde dává red buff. Počítám, že dává golemy a pak se ti staví na topu do patnácti vteřin, tak hraj 

pasivně a drž si wardu.“ Tak on si položí wardu a ten člověk tam opravdu je - ten protější jungler. Když takhle je 

zmapovanej ten protější jungler, tak se nemůže nic stát a ten tým nemůže nic překvapit.  

OH: Warda zviditelňuje nebo nějakym způsobem upozorňuje na toho hráče, kterej tam probíhá tím územím?  

OF: Warda vlastně zviditelňuje část území, který je pak viditelný a ten člověk z protějšího týmu...vlastně ta mapa 

je taková ztmavená... 



55 

 

OH: Jasně, fog of war? 

OF: No, no, takže tam to ta warda odkreje. 

OH: A vlastně kdo warduje? Kdo to tam strefuje, dává? 

OF: No wardovat by měli všichni, ale nejvíc se snaží wardovat support.  

OH: Takže to by byla tvoje povinnost? 

OF: Řekněme, že když je ta lane faze v tom začátku do nějaký tý dvacátý minuty, kdy se ještě farmí a všichni 

choděj na ty svoje linky, tak si každej kupuje svoji wardu, ale až se to dostane do toho midgamu, tak to vlastně už 

kontroluje jen ten support těma wardama.  

OH: Z toho mi teda vyplývá, že z hlediska těch pozic ten jungler a ten support by měli mít schopnost docela 

hlubokýho vhledu do těch druhejch hráčů a tý analýzy jejich hry. 

OF: Přesně tak. Support a jungler musej většinou předvídat, co se stane. Předvídat toho junglera, kde může 

momentálně bejt a co bude momentálně následovat.  

OH: Aha, dobrý. Tak to vlastně ještě i doplňuje to, jak jsem řikal, že se farmí a během toho se moc neděje, tak se 

toho asi i docela děje.  

OF: (s pousmáním) Ono se toho děje asi i docela dost.  

OH: Jako z hlediska tý mindgame. A pak už v tý situaci 5v5, tak tam už je jasný, že by to mohlo fungovat na bázI: 

„Teď má na cooldownu tohle, tak půjdeme tohohle.“ Ja nevim, jsou tam cooldowny, abych tady něco nepatlal? 

OF: Jo, jo.  

OH: Klidně mi to můžeš přirovnat k WoWku - k pvpčku, jestli je to v tomhle podobný, že se hodně monitorujou 

soupeřovy cooldowny a snaha je přehrát přes tohle? 

OF: Snaha je přes tohle přehrát určitě je a je velká. Nejvíc pickovanej spell, kterej se používá, je flash, kterej vás 

přenese o malou vzdálenost pryč, takže pokud vás někdo odchytí, tak flash to většinu zachraňuje. Pokud ten člověk 

nemá flash a má ho na cooldownu, tak se to většinou mapuje a píše se ten cooldown na ten flash. Pokud ten člověk 

ten flash nemá, tak se většinou řekne: „Tenhle člověk nemá flash, měli bysme se na něj zaměřit.“ Měli bysme na 

něj použít všechno a zabít ho. Ten člověk má pak hodně velký problémy, když nemá takovýhle únikový spelly.  

OH: Jasně, defenzivní cooldowny. Když se vyčerpaj a vy máte ofenzivní, tak vy můžete útočit.  

OF: Jasně, jasně.  

OH: Tak to je podobný jako v jinejch RPGčkách, kde ten PvP systém nějakym způsobem funguje, tak o tom si 

dokážu nějakym způsobem udělat představu. Jak je dlouhej ten cooldown nebo jak jsou tady dlouhý cooldowny? 

V rámci sekund nebo minutový? 

OF: Rozdělil bych to tak, že každá postava má čtyři spelly plus dva summoner spelly, který si volí. První tři, který 

jsou většinou na q, w, e, pokud si to někdo nepřebinduje, tak ty jsou v rámci sekund. Řekněme do deseti sekund 

většinou. Pak je na erku ultimátní spell, ultimátní abilita, která dělá většinou hodně a dostane se až na šestym 

levelu. Všechny tyhle spelly - to q, w, e maj 5 ranku a ten erkovej spell může mít maximálně 3. Ten ultimátní, to 

erko, je v řádech jedné až dvou minut.  

OH: Aha.  

OF: Pak jsou ještě ty summoners spelly, který si každej volí před hrou. Jungler bere třeba smite, kterej ti dává 

hodně veĺkej damage do monster. Support bere většinou exhaust, kterej vlastně zpomaluje a snižuje damage 
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oponentovi. Ad carry bere heal nebo bariéru, že se buďto vyhealuje, nebo mu to dá velkej štít. Tyhlety spelly už 

jsou už řekněme v řádech tří až čtyř minut.  

OH: Jasně. Takže je s tim spojenej i nějakej risk - s tim použitim? Nevyplejtvat si je jen tak nazdařbůh. 

OF: No, no.  

OH: Zeptám se tě - nejsou nějaký opravdu slavný hráči, když jsme si tady vymezili, že v rámci k tomu tématu, co 

mě zajímá, tam figuruje hlavně ten jungler a ten support? Existují nějaký slavný hráči, co se proslavili touhle svojí 

schopností předvídat hru svých protihráčů ještě dopředu, než je to možný vysledovat z nějakejch přímejch 

informací? 

OF: 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.  

OH: Víš co, protože mně jde o herní styl nebo o takový hráče, který byli popisovaný v literatuře jako schopný 

určitýho vhledu nebo empatie do druhých nebo zkrátka modelování protihráče a byli dávaný trochu do kontrastu 

vůči jinejm hráčům, který byli víc technicky zdatný - maj rychlý reflexy třeba. Dobře tu hru hrajou, ale nemaj 

vhled do tý strategický stránky - co to znamená, co se tam děje? 

OF: Ono pokud ten člověk nebo ten jungler nemá tu předvídavost, která se od něj očekává, tak se to snaží naučit 

postupem her, který odkouká, nebo se do toho snaží vžít a dostat se do toho soupeře. Pokud to nejde, tak to odnese 

support, kterej ještě při tom, že u toho dělá prostor pro to ad carry musí předvídat toho enemy junglera a to, co se 

bude dít.  

OH: Myslíš, že, když už se o tom  tady teda bavíme, že je to spíš záležitost nějaký intuice, kterou ten hráč máš už 

z předtim jako osoba a kterou jen pak v rámci tý hry využívá, nebo je to nějaká záležitost, která se nedá zcela 

naučit, když na to zrovna nejseš. Respektive, je to spíš taková analytická věc nebo spíš záležitost intuitivní, že se 

řídíš nějakym svym pocitem? 

OF: Já bych řekl, že je to tak 50:50, protože všechno se naučit nedá, ale když se odehraje x stovek her, tak už ten 

člověk má zafixovaný, co ten člověk proti němu udělá - že když bude na modrym buffu, tak bude za půl minuty 

na červenym a pak bude směřovat většinou na top, pokud je na modrý straně. To si podle mě dokáže zafixovat po 

x stovkách hrách docela kdokoliv. 

OH: Představuješ si to ty takhle, když si řikal, že seš ten support, co hází ty wardy? Představuješ si, kde se 

pohybujou ty hráči? 

OF: Ono je to teďka daný tim, že jsou takový dva hlavní buffy - modrej a červenej. Když teda, řekněme, náš tým 

je na fialový straně a proti nám je tým na modrý straně, tak mně dojde, že pokud prostě enemy bot lane nedojde v 

1:55 s creepama na tu linku, tak mi hnedka dojde, že pomáhaj junglerovi. Pomáhaj mu na červený, protože červenej 

buff je blíž k botku, takže oni mu tam prostě šli pomoct, aby to měl jednodušší, takže za půl minuty přibližně bude 

na modrym buffu a pak se staví buď na midu, nebo na topu. To záleží na tom, co se rozhodne. Nebo se vráti do 

jungle. Pokud negankne ani jednu tuhle linku - ten top nebo mid, tak to znamená, že se vrátil do jungle a zase to 

začíná odznova. Zase může bejt kdekoliv.  

OH: Vlastně se to dá odvodit - všechny tyhle kritický časový momenty z nějakých informací. V týhle souvislosti 

by mě docela zajímalo, jak se dá v týhle hře bluffovat? Tys vlastně řikal, jak to probíhá ze začátku, ale záležitostí 

týhle mindgame je často nějaký blufování a naznačování, aby si ten druhej myslel něco jinýho, než si ve skutečnosti 

chystá ten tým udělat.  

OF: Když nikdo nepomůže tomu junglerovi, tak v tu chvíli si člověk řekne: „Ok, nikdo mu nepomáhal. Teďka 

může začínat na modrym buffu nebo na červenym buffu a teďka nikdo neví, co on může udělat a zároveň, pokud 

mu třeba bot pomůže, tak já si řeknu: „Začal na modrý, půjde na červenou a půjde na to.“ Jenže ejha, pokud má 

championa, kterej je strašně silnej na začátku, tak může vzít tu modrou a hnedka jít na bot. Může mě překvapit a 
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jít třeba counter-junglit našeho junglera, ale většinou to bejvá tak, že on má nějakou wave, kterou by šel nebo měl 

jít, ale on by se od ní měl lišit, ale to je strašně těžký předvídat. 

OH: Tim counter-junglit si myslel, že jde na toho junglera nebo..., 

OF: Jo, jo. Snaží se najít toho protějšího junglera a třeba mu sebrat ten buff, kterej je dost cennej na začátku a 

dává dost velký síly a dost zkušeností dává.  

OH: Aha, takže tam se dá nějakym způsobem prosmýknout mezi těma věžema na tu druhou stranu? 

OF: Právě, že je tolik možností a vchodů do tý soupeřovi jungle. Jsou tam čtyři tušim vstupy do soupeřovy jungle, 

kudy ten soupeř může projít a může tam kout svoje pikle. 

OH: Aha, jo, jo. Tady jsem mluvil o mindgamingu s tim druhym týmem. Probíhá to i individuálně, že se týmově 

zaměřujete třeba i na jednoho hráče. Snažítě se třeba přečíst nejenom celou tu strategii týmu, ale že byste se 

specificky zaměřovali na jednoho z nich? 

OF: Tak ono to většinou bejvá tak, že na začátku se zaměřuje ten jungler. Od nás se pro tým většinou zaměřuje 

ten jungler, ale pak se každej snaží zmapovat toho svýho protivníka. Třeba, že AD carry řekne, že tohle je 

champion, na kterýho je teďka lepší tenhle item než tamten, ale ještě na něj nemá. „Když si koupí tohle a támhleto 

a pak přijdem na tu linku, tak si myslim, že budem silnější a pak s nim můžem bojovat.“ 

OH: Pak v samotný tý konfrontaci, probíhá to podobně jako ve WoWku, že jako první cíl se bere ten support? Ty 

si vlastně řikal, že se tam sledujou ty cooldowny, jestli ten flash má nebo nemá, ale asi jako prvního nepůjdete 

toho tanka, ne? 

OF: Ono je to většinou tak, že je to rozdělený na frontline a backline. Frontline jsou takový ty přední - ten tank a 

ten jungler většinou. No a pak je ten zbytek. To jsou ty tři, kdy support vlastně stojí před těma dvěma, takovou 

přední frontu jim tam dělá. Pak je ta backline, kde je AD carry a AP carry, který jsou vlastně defovaný všema těma 

třema, ale vlastně ty dva - ten jungler s tim topařem tam dělaj takovou tu zeď, která naletí na soupeřovo AD carry 

a AP carry a supporta, zatímco ty tanci na druhý straně naletí na tu backline toho druhýho týmu.  

OH: Aha, takže to probíhá takhle najednou nebo jeden tým zatlačuje druhej tým? 

OF: To většinou záleží na tý strategii a na tom picku. Pokud třeba jeden tým vezme aoe tým fight combo, tak se 

snaží většinou naflashovat a zaúčkovat pomocí těch ultimátních spellů na erku co nejvíc spellů a hlavně to AD 

carry a AP carry, protože to jsou ty nejdůležitější, který dávaj nejvíc toho damage, a který by měli rychle zemřít.  

OH: Jasně, a nevydržej ani tolik, že jo? 

OF: Jasně.  

OH: Tam hrajou asi prostorově roli i ty věže, který tam zůstaly, že se dá i stahovat k věži? 

OF: To je právě to nejvíc probíraný téma, jestli se dá divovat nebo se nedá divovat. Jestli ti věže udělaj těm tankům 

tolik, nebo jim tolik nedělaj. Většinou ty věže na tom začátku jsou silný a v tom midgamu ty věže ztrácej ten 

význam, že dávaj damage, protože jakmile si ty tanci postavěj dva nebo i postavěj třetí item, tak už maj 200, 300 

armoru a ta věž je dokáže zabít až na patnáct hitů. To je už docela pěkný číslo.  

OH: Takže už nejsou tak podstatný v tý koncový fázi hry? 

OF: Jo, že už ty tanci dokážou utankovat tu věž.  

OH: Teď se tě spíš zeptám, když si hrál v minulosti s nějakym týmem, s kterym se znáš osobně nebo si s nim i v 

minulosti hrál, děláš si nějakej model toho, jakym způsobem oni hrajou bez ohledu na to, jaký jsou v realitě, nebo 

to tam nějakym způsobem využíváš těch informací, co o nich máš, jakym způsobem se chovaj i mimo tu hru 

samotnou? 
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OF: Tak tohle funguje většinou na českejch turnajích, kde prostě já, abych uvedl příklad, jsem známej tim, že 

hraju hodně ofenzivní supporty, a tim pádem i takovýho třeba Threshe. Většina lidí to teda zabanuje, přizpůsobí 

se tomu, abych ho nehrál nebo hrajou něco, co je proti tomu silný. Takhle se ty lidi z těch lepších českejch týmů, 

který se potkávaj každej tejden na těch turnajích, tak už se tak znaj, že ví, co ten člověk dokáže zahrát nejlíp a co 

si tak vezme momentálně, co je proti tomu nejsilnější a co si myslí, že je dobrý proti tomu vzít.  

OH: A nedělá se to třeba někdy, že tohohle prostě zabanuješ, abys ho namíchl, protože víš, že je trošku agresivnější 

a trochu nervák a mohl by z toho vypěnit? 

OF: No tak (pousmání) tohle samozřejmě taky funguje, když prostě... já třeba taky hrozně nenávidim, když 

jungleři choděj na bot gankovat, ale hodně lidí se zachovává tak, že jungleři většinou chodí na top, tak proti nám 

hodně chodí na bot a pokud to vyjde, tak jsme většinou hodně naštvaný na botu. Pokud je to třeba popátý nebo 

pošestý, tak třeba i ty nervíky tečou.  

OH: Narazil jsem na to, že by měly existovat takový dvě podoby mindgame. Nevim, jestli to tak právě je i v tom 

LoLku. Jsou takový dvě možnosti, jak se ten mindgaming hraje. Jedna možnost je ten defenzivnější nebo pasivnější 

v podstatě, kterej je založenej na tom, že čekáš vlastně, co ten druhej udělá. Čekáš, co ten druhej udělá a pak to 

counteruješ. A pak je ta druhá podoba, kdy se ty mu snažíš aktivně vnutit nějakej záměr, nějakou představu, že ty 

budeš dělat něco nějakym způsobem. V podstatě ho manipuluješ do toho, aby on si myslel, že hraješ nějakou 

strategii, ale veskrz si ho popostrkáváš tam, kam potřebuješ. To je taková agresivnější forma - tomu druhýmu 

omezit nějakej potenciál chování nebo potenciál tahů na základě nějaký manipulace. Myslíš, že je to tak nějak i v 

tom LoLku nebo měl bys k tomu nějaký konkrétní příklady? 

OF: 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 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.  

OH: Tak to by byla ta manipulativní podoba. Samozřejmě, lék na tuhle snahu, jak ty si řikal „tahat do klece“, je 

ten první herní styl - dobře je číst. Ještě jsem zapomněl, že dobře číst soupeře je u tý první podoby spojeno s tím 

být sám nečitelný. Děláte někdy nahodilý věci, aby si řekli, že děláte nějakou blbost, která se nedělá na 

profesionální úrovni? 

OF: Tohle hodně funguje, abych dal příklad, s Treshem. On má takovou lampu, která portuje. Když ji hodí za 

sebe, tak to většinou znamená, že je tu jungler. On vždycky, když se rozeběhne proti vám a hodí lampu dozádu, 

tak to znamená, že je to jungler, což znamená přečíslení 3v2, takže se snažíte utíkat... 

OH: Jo, počkat. Ten port je na jakou vzdálenost? Může teleportovat teda toho junglera k sobě. 

OF: No, řekněme... je to měnší vzdálenost. Nevim, jak bych to řekl - na půlku monitoru.  

OH: Jo, takže je opravdu někde poblíž a čeká na to.  

OF: No, no, z tý blízkosti ho přítáhne až na ně. Tak teď když on tu lampu hodí dozádu, to znamená, že tu je 

jungler. Znamená to, že se stahujete. Teďka vy je chcete třeba vyhnat, protože tam je kanón, kde je víc goldů, tak 

se hodí lampa dozadu a oni se najednou rozběhnou a stáhnou, protože si budou myslet, že tam je ten jungler a on 

tam neni. Něco takovýhleho tam funguje určitě. Je to ale spíš v menšim měřítku, než že by to bylo ve většim.  
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OH: A mohl bys jmenovat ještě nějaký herní prvky, na kterých se dá postavit ta mindgame. Třeba jako je ta 

lucerna. 

OF: To se dá v podstatě zahrát s každym. Ne, že by to bylo jen lucerna od Trashe, ale záleží hlavně na tom člověku, 

jak to myslí. Další příklad bych uvedl, že když Lucian prostě napushuje učkem linku, tak to znamená, že chcete 

jít back, a přitom tam bude čekat jungler a prostě znova to nějak „přebrainíte“, protože většinou, když se napushuje 

linka, tak chce se jít zpátky do báze nakoupit ty itemy a jít tam znovu a jít třeba fightit, protože budete silnější. 

Teďka když on použije veškerou manu a nemá manu, tak ho chcete třeba překvapit a chcete fight s nim. Najednou 

tam bude čekat jungler a bude to 3v2. 

OH: Aha, ono často ty herní prvky, okolo nichž je možný postavit mindgaming je něco, co vyhodíš a s nějakym 

časovym odstupem to může znamenat něco. S tou lucernou to tak fungovalo nebo v jinejch hrách to jsou... třeba v 

fpsku to jsou granáty. Hodíš granát někam a taky to může pro druhej tým znamenat „hele, jdou tudy“ a jde se 

druhym směrem. Nějakej prvek nabývá účinnosti až s nějakym odstupem časovym, což znamená, že když ho 

použiju dopředu a dobře, tak to má výsledek v ten danej moment. Existuje i něco takovýho tady? Třeba i z hlediska 

toho supporta - nějaký preventy a nesmrtelnosti krátkodobý? 

OF: Jak jsem to uváděl s tim Trashem, tak to je to samý, jak jsi uváděl v CSku s těma granátama. Pokavaď se 

poprvé použíje lampa a ten jungler ji použije a je tam s váma na tu 3v2 situaci a najednou ten enemy tým podruhý 

uvidí, že hodíte tu lampu dozádu, tak automaticky předpokládá, že tu je jungler a přitom tam neni.  

OH: A i vy sami k tomu přistupujete timhle způsobem nebo přemýšlíte, jestli blufujou - že podruhý to neudělá? 

OF: No, je to takový těžko předvídatelný. Když to takhle udělá podruhý. Když poprvý je tam ten jungler a podruhý 

hodí za sebe tu lampu, tak bych si myslel, že tam ten jungler opravdu je a neblufuje. Když tam ale podruhý 

zablufuje, tak na třetí pokus bych mu no asi neskočil.  

OH: Postupujete teda nějak standardně a podle toho se chováte dál, že když ten druhej to změní a prostě začně 

fejkovat, tak už jako něco z toho vyvozujete? 

OF: Jo, jo, právě. Takovýhle mindgames, to se většinou řeší až v tý hře. Na to se ani člověk moc připravit nemůže, 

že by věděl, že třeba na podruhý bude bluffovat s tou lampou nebo něco takovýho. To se většinou taky řeší až při 

tý hře. Když napodruhý blufuje nás s lampou, a přitom víme, že je Lee Sin na topu nebo ten enemy jungler neni 

nikde na botu, tak víme, že maj cooldown na lampu a můžeme jít do nich. 

OH: Je v tomhle čtení herního stylu rozdíl, když to aplikuješ na soupeře a mezi tim, když to používáš na nějakýho 

svýho parťáka nebo člena týmu. Když to zkrátim, je rozdíl v tom, protože neni důležitý číst jenom to, co udělá 

soupeř, ale i vy sami musíte vědět o sobě, jak se vlastně kterej člen toho týmu chová. Je v tom nějakej rozdíl v tom 

procesu? 

OF: Je tam ten rozdíl, že po těch x desítkách hrách už víme o sobě, že tam ten člověk je. Pokuď máme výhodu, 

tak já se budu snažit ofenzivně do nich a pokud se trefim s Trashem tim hookem, tak on už okamžitě ví, že musí 

jít follow se mnou do nich. Jak bych to přirovnal. To je jak vyprávěl Rekkles z Fnaticu, že má zafixovaný v hlavě, 

že pokud Yellowstar chytí někoho hookem, tak on musí okamžitě používat ofenzivní spell, aby se tam za nim 

dostal a aby se pokusil někoho zabít, že buď prostě umřou spolu nebo neumře nikdo. Prostě ho tam nenechá, a 

pokud on jde, tak on musí taky.  

OH: To by teda inklinovalo k tomu, že nějakym způsobem chápete svoje zvyklosti, asi že jo? 

OF: No. 

OH: To se dá ale i použít naopak? Taky jsem se dočítal, že často se dá provokovat todle automaticky chování u 

těch protihráčů a pak toho vlastně využívat. 

OF: Určitě se toho dá využívat, ale řekl bych, že je to dost těžký. 
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OH: Tady si asi spíš mluvil o nějaký standardní rotaci, když to tak řeknu - že když útočíš, tak útočí i ten druhej a 

vlastně takhle vybíráš cíl? 

OF: No. 

OH: Ty si vlastně řikal, že je to snazší díky tý týmový zkušenosti, že si nemusíte tolik věcí domýšlet. Jak by to 

bylo, kdybychom takhle rozlišili toho poloprofíka - prostě někoho jako seš ty a běžnýho hráče? Jakym způsobem 

se tihle hráči od sebe lišej z hlediska herního stylu? Jak lze snadno přečíst toho amatéra nebo v čem se liší na první 

pohled? 

OF: Většinou to bejvá tak, že ten amatér nebo ten průměrnej hráč to většinou... neví, jak to dopadne a že to prostě 

zkouší na random. Neví, jak to dopadne. Když prostě má vyrovnanou hru proti někomu a chce třeba ten kill, tak 

on to na něj zkusí, ale neví, jak to dopadne ten fight, ale prostě to zkusí. Ten zkušenej hráč ale prostě ví, že v tuhle 

chvíli je silnější, a i když udělá chybu, je silnější a je schopnej ho zabít.  

OH: Nějakym způsobem dokážou  líp analyzovat situaci a...? 

OF: Líp přečíst a vyhodnotit tu situaci.  

OH: Aniž by to vlastně museli zkoušet. Tak z tohohle by zase docela vyplývalo, že tenhle mindgaming je dost 

založenej na zkušenosti? 

OF: S tim bych asi i souhlasil, protože člověk, co sotva dal 30tku, bude mít horší mindgame v tom, jak přesvědčit 

soupeře o tom, že je slabší a že na něj může zaútočit než od někoho zkušenýho, kterej ví, jak nabaitit toho nepřítele, 

aby do toho šel, i když je on sám silnější.  

OH: Přijde ti, že někdy tihle hráči, co sou nadaný z tohohle hlediska nebo maj ty zkušenosti, to už je jedno, jak 

tomu budeme řikat, tak jsou právě i takoví mimo tu hru samotnou - maj třeba odhad na lidi, ten EQ nebo tu sociální 

inteligenci a jenom to zkrátka využívaj v tý hře? 

OF:  To bych řekl, že funguje i v tom reálnym životě, že to maj ty lidi fakt někde v hlavě vzádu. Přirovnal bych 

to k Rikytanovi, kterej ve hře věděl úplně o všem, tak i v reálu. Dokázal dobře přečíst lidi i v reálu, nejenom ve 

hře.  

OH: On hrál nebo hraje toho mid lanera, ne? 

OF: On hrával mid no. Právě to neni jenom o tom, že by to předčítal jenom jungler nebo support. Od těhletěch by 

se to jako očekávalo, ale on přispíval takovejma těma věcma typu: „Ok, teď mi zmizel midař. Je sedmá minuta - 

šli si pro blue, takže jungler je na modrym buffu a odevzdává ho midařovi.“ Takže on dokázal číst toho junglera, 

protože měl přečtenýho toho svýho midaře. Když se zahlásí pohyb toho tvýho danýho protihráče - třeba midař 

midařovi, tak tím pádem se dá odhadnout i kde je ten jungler, kterej působí ten největší pressure. 

OH: Mění tu rovnováhu sil? Je to takovej ten prvek tý náhody? 

OF: Přesně. Takovej přečíslitel.  

OH: Stalo se ti někdy, že bys narazil na někoho v tomhle zkušenějšího - na nějakýho schopnějšího hráče, u kterýho 

bys měl pocit, že tě právě dokázal dobře přečíst, kterej by věděl dopředu, co uděláš? Ať bys udělal, co bys udělal, 

tak on jakoby to věděl? 

OF: V tomhle působil hodně proti mně Kazmitch, když jsem byl ještě právě na tý úrovni někde mezi tim 

průměrnym hráčem a tim poloprofíkem, jak si to nazval. Tak takhle na mě působil Kazmitch, kterej mě dokázal 

hodně přečíst. Věděl, co si vezmu a jak to budu hrát a věděl, jak se tomu přizpůsobit a bylo to docela nepříjemný.  

OH: Taková zevrubná otázka. Chápeš tohle téma toho čtení herního stylu jako nějakym způsobem podstatný pro 

tu hru samotnou a efektivní hraní? 
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OF: No určitě, protože, řekl bych, čím víc a líp se dokáže přečíst ten soupeř, tak tim je větší šance na výhru a na  

to, že vás nic nepřekvapí a na to, že tu hru kontrolujete a je vlastně jen ve vašich rukách.  

OH: Takže se asi vyplatí tam mít někoho právě na to, kdo by na to byl nebo dokázal ten tým podpořit třeba už jen 

u pickování těch postav? To je ale docela i o znalosti, co? Když si mi řikal... 200? 

OF: Nějakejch 110. 

OH: 110 hrdinů. Čtyři schopnosti plus dvě, který se můžou volit, tak to je docela široký spektrum. To musíš docela 

vědět, co se s čim vylučuje, co je counter čeho, co je dobrý. 

OF: No, no. Vědět, co je counter čeho, jaká tým sestava, kompilace, se hodí víc k čemu a co je prostě lepší proti 

tamtomu.  

OH: Takže když to utřídim, tys zmiňoval, že z obecnýho hlediska jde o styl agresivní, pasivní a něco mezi tim. 

Pak o ty kompozice. Si řikal tu aoe kompozici, pak ten poke? 

OF: Poke, jo, jo.  

OH: To je ten zerg nebo burst do jednoho, kterej se vybere. Jaký jsou ještě další? 

OF: Pak je to třeba split push, kterej docela upadá, přitom je to hodně silná strategie si myslim, kdy jsou čtyři proti 

pěti a drží je tak v šachu, že těch pět lidí nemůže nic udělat. Ten pátej je na jiný lince a ničí jim věže. To bych 

prostě přirovnal k tomu šach-mat, protože tohle je ta situace, kdy vy jste 4v5 silnější. Oni vám nemůžou prostě nic 

udělat a vy máte jednoho na botu, takže čím víc je zdržujete, tím je to lepší pro vás. Když vás oni engagenou a 

půjdou do vás do toho 5v4, tak vy jste silnější, takže tim nic neztratíte. Kdybyste prohráli ten team fight a všechny 

čtyři by vás zabili, tak je tam pořád jeden člověk, co pushuje tu linku a pořád tam něco bere pro váš tým.  

OH: Takže se to srovnává, ale jak rychlý je to pvp z hlediska toho, že se tady setkávaj ty týmy a můžou tam i 

nějakou dobu vydržet. Je to tak, že k těm first killům dochází během pár prvních sekund a skončít to tak, že se 

vyhladí jeden tým nebo druhej, nebo jsou schopný se tam držet navzájem po nějakou delší dobu? 

OF: Po tý dvacáty minutě, když už se schyluje k tomu midgamu a začínaj tam ty midfighty, tak to je většinou tak, 

že se tam tancuje nějakou minutu nebo dvě, než se tam všichni regroupnou a než to bude 5v5 a než se tak navnaděj 

do toho, že maj větší šanci o ni a že to chtěj udělat, chtěj jít třeba i ten dive. Pak to probíhá 45 vteřin nebo klidně i 

minutu ten team fight.  

OH: Takže se čeká na nějakou situaci? 

OF: Přirovnal bych to k tomu, že se čeká, kdo udělá první chybu. Pokud je to vyrovnaný, tak se čeká, kdo udělá 

dřív chybu nebo iniciuje ten team fight a kdo to chce začít.  

OH: Kdo se oddělí a podobně? 

OF: No, no.  

OH: Tak to je docela podobný jako v těch jinejch RPGčkách. Teď ty si řikal ta itemizace. To jsme moc neprobrali. 

Do jaký míry to může ovlivnit toho championa. Může to hodně měnit styl, jakym se hraje za něj nebo se jede 

většinou takovej ten standard? 

OF: Jede se takovej standard a pak se každej hráč odlišuje takovym svym, co si myslí, že je lepší (problémy s 

připojením). Přirovnal bych to k tomu, že pokud hrajete proti nějakýmu engagi (ingejdži) fakt silnýmu, je fakt 

schopnej vás zničit a fakt pohltit těma aoečkama, tak je dobrý změnit tu itemizaci a přizpůsobit se proti tomu, proti 

čemu hrajete.  

OH: Takže je tohle možný ještě měnit během hry, nejenom counter-pickovat proti tomu druhýmu hráči, co si 

vybral, ale ještě se tomu přizpůsobit itemama třeba? 
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OF: Určitě, protože tady bych uvedl prostě příklad. Na For Fans jsme si napickovali všechno, co jsme chtěli proti 

soupeřovi, ale oni zrovna hráli poke a poke je třeba o tom, že přiletí kopí a za 3/4 životů do jednoho championa. 

Ono je to tak silný, že jsme to vycounterovali tim, že jsem řekl, že všichni nakoupíme banshee, protože banshee 

je item, kterej tohle pohltí. (výpadek připojení) Oni byli pak v pozici, že nemohli nic udělat, protože jsme všichni 

měli banshee a museli počkat, až my ty banshee mít nebudem. 

----- 

OH: Hraje roli, jakym způsobem se předchozí hra ubírala? To pak musí ovlivňovat začátek tý další? 

OF: Většinou když se hraje dlouhá hra, tak pak ten tým si řekne: „Udělali jsme chybu támhle a támhle. Jsme lepší 

a můžeme je porazit úplně v klidu, jen se musíme vyvarovat těmhle chybám.“ Zatímco když se hraje 

dvacetiminutová hra, kdy je to fakt rychlovka a prohrajeme ne plný čáře, tak pak neni komunikace ani do další hry 

a chybí taková ta motivace a na tom nabuzení je to taky vidět.  

OH: Z hlediska toho, že váš třeba zválcovali a měli tyhle championy, tak v dalším kole jim je zabanujete nebo se 

budete snažit nebo aspoň nějakýho konkrétního, kterej vám dělal problémy? 

OF: No právě většinou to bejvá tak, že, jak si řikal, že když dostaneme opravdu hodně, tak zabanujemet ty 

championy, který nás převálcovali, namísto těch, který jsme banovali předtim.  

OH: Jaký je tady na to řešení. O nějakejch hráčích, jak si sám řikal, se to přece musí vědět, že uměj fakt jako dobře 

za tohohle, že když ho odstraněj z cesty, tak nemůže použít svoji nejsilnější zbraň.  

OF: Timhle je hodně známej MadLife z Koreje, že on umí hrát prostě strašně moc championů na hodně vysoký 

úrovni a prostě jemu jako supportovi.. jak bych to řekl. Support je takovej, co nedává moc damage, ale dělá tam 

hodně prostoru. Neni to ta nejdůležitější osoba pro to, aby se banovala. V Koreji se proti němu banujou dva ze tří. 

Dva ze tří banů se obětuje supportovi, kterej je v uvozovkách ten nepotřebnej.  

OH: Takže někdy tam nehraje roli ani ta postava nebo ta pozice, kterou si vybírá, ale prostě ten věhlas.  

OF: No, no, no. 

OH: Tenhle to umí nejlíp, tak radší, ať si vybere něco... 

OF: Co nemá tolik nahraný jako tohle, protože víme, že s tim by to dopadlo špatně. Většinou se to banuje tak, že 

se zabanujou dva jungleři a jeden midař nebo topař. Nevyplatí se tolik vybanovat jednoho člověka. I když tomu 

člověku zabanuješ ty nejlepší, tak on si vezme něco, co nemá tolik nahraný a neni si tim tolik jistej, ale aspoň se 

tam nechaj ty silnější championi, co se nezabanovali a zase se to vynahradí jinde.  

OH: A proč se zrovna banujou tolik ty jungleři? 

OF: Protože právě ti vytvářej ten pressure na ty linky. Většinou jsou tam silnější championi. Třeba Lee Sin, kterej 

má fakt hodně silný spelly, kterejma dokáže vytvářet fakt dost velkej pressure a dokáže právě otáčet ty linky a dost 

nepříjemně je otravovat. Tak tihle championi se pak většino banujou.  

OH: A bývá ten jungler takovej ten strategickej mozek toho týmu, nebo je to takovej ten hráč, co má vysoky herní 

schopnosti, ale nemá je ve vedení týmu? 

OF: Většinou to bejvá jungler, protože má nejvíc prostoru a času, aby mohl kontrolovat tu hru a přehled o ní. 

Prostě se koukat do budoucna a sledovat toho junglera. Když se to tak vezme, tak si tak farmí v jungli a ty creepy 

mu tam ani moc nedělaj a on má možnost se koukat všude, zatímco kdyby to měl dělat midař, co musí sledovat 

creepy, musí počítat s tim, že přijde enemy jungler. Musí počítat s tim, co dělá jeho soupeř na midu a musí ho 

nějak předvídat, tak to by bylo strašně moc situací a věcí, na který by se musel soustředit. Ten jungler se soustředí 

jenom na ty moby v tý jungli a oni mu ani nic moc nedělaj, takže on má dost času na to, aby sledoval tu hru a 

přemýšlel nad ní víc než ty ostatní linky.  
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1.1.5 VoodooZ4 
OH: V tomhle druhu výzkumu je důležitý, s kym já se bavim nebo o koho trvrzení se opírám. Proto bych se tě 

zeptal, kolik ti je let, jak dlouho hraješ World of Tanks, jaký by byly asi tvoje největší úspěchy? 

MK: Ve World of Tanks? 

OH: Jasně.  

MK: Takže. Je mi 27 let. Pracuju a jestě k tomu dálkově studuju na Jihočeský univerzitě. Ke hře jsem se dostal - 

hrál jsem zhruba pět let Lineage (výpadek)...jsem to zkusil a zjistil jsem, že by mě ta hra mohla bavit a je tam fajn 

komunita lidí a ta hra je taková chytlavá, ačkoli se tomu dá docela těžko věřit, protože ten počet tanku je v podstatě 

omezenej, ty mapy jsou pořád to samý, ty módy jsou pořád to samý. Když mám nahráno 40000 bitev, tak se 

dodneška divim, že mě to nějakym způsobem baví, protože je to pořád jedno a to samý. Úspěchy? Se dá říct, že 

patřim mezi top ten na evropském serveru, což je jakoby úspěch sám o sobě, protože těch účtů je několik milionů 

na tom evropskym serveru. To, že jsme se do eSuby dostali vnímám tak jako u nás v republice jako vrchol, kam 

se může člověk dostat, i když to zase nebereme tak nějak úplně, že bysmě byli progameři, protože ta česká scéna 

ve World of Tank je tak trochu v plenkách ještě.  

OH: Jak dlouho tam vůbec funguje ta sekce eSuby? World of Tanks sekci myslim? 

MK: Hele, začalo to úplně s náma. Původně oni oslovili Bia, to je klan, pod kterej jakoby patříme jakoby v 

LANkách, protože to bylo další podmínkou, když jsme šli do eSuby, že bysme neradi odcházeli z tadytý komunity. 

My jsme to vymysleli tak, že za nickem máme tag Bia, ale máme na nicku, když to vezmu u sebe, tak 

Vooodooz4_eSuba a tady timhle se trochu lišíme. Nechtěli jsme ale odcházet z tý komunity, protože tam se dá 

hrát ještě na úrovni klanovejch válek a tim, že bysme šli pod nějakej klan eSuba bychom o to jako úplně přišli a 

vzhledem k tomu, že jsme v tý době měli všechny hráče měli tam odsaď, tak by to bylo, podle mě, dost smrtící. 

Nechtěli bysme opustit kamarády, který známe takhle dlouhodobě. Časově to bude možná už rok.  

OH: To já jen tak pro orientaci, jelikož si řikal, že je to záležitost mladší, i co se týče tý hry samotný. Já bych 

trochu navázal na to téma práce, který jsme malinko rozváděl v tom emailu, ale radši to zopakuju. Tim hlavnim 

tématem jsou herní styly. Nejenom vlastně takhle, ale spíš jakym způsobem hráči profesionální nebo 

poloprofesionální odhadujou herní styl svýho protihráče -  z čeho vycházej, jak o tom usuzujou.  

MK: Jasně.  

OH: Mě by zajímalo, jestli existuje nějaká taková kategorizace herních stylů, která už existuje v rámci tý komunity 

hráčů World of Tanks nebo máš nějakou takovou vlastní kategorizaci, do který si zařazuješ soupeře? Teď by se 

asi spíš jednalo v tomhle případě o týmy než o jednotlivce. Existuje něco takovýho? 

MK: 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. Pak je to spíš na individuální zkušenosti s těma týmama, 

protože když to vezmu tu ligu, tak se hrajou většinou dva zápasy - jeden domácí a jeden hlavní. Během tý sezóny 

musíte odehrát s tim týmem minimálně dva matche s tim, že každej match je až na pěti mapách. Zkrátka deset map 

s nima můžu odehrát za tu sezónu. To jsou zkrátka takový zkušenosti, že když si ukládáme replaye nebo 

podmínkou při tom hraní je, že replaye se musej normálně veřejně postovat, takže každej si je může shlídnout. 

Člověk pak vidí tahy toho soupeře tehdy, kdy se třeba nebojí riskovat, že se od něj dá předpokládat, že opravdu...i 

třeba ty týmy, který držej ty tanky třeba hodně u sebe, že jakmile se někde něco spotne, jakoby objeví, tak s největší 

pravděpodobností tam bude i zbytek. (výpadek) 

OH: Tys vlastně řikal styly aktivní a styly pasivní? To byl úplně takovej ten začátek. 

MK: A pak prostě na individuální zkušenosti s těma týmama. Když se podívám na těch 15 replayů i třeba těch 

rozdílnejch map, tak je prostě vidět, že se opravdu nebojej nebo riskujou zkrátka. Buď rushujou vysloveně, aniž 
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by cokoliv předtím naspotovali nebo třeba jeden tank úplně na blind. Zkrátka dost riskujou. Když prostě vim, že 

ten tým hodně riskuje a tank objevíme na pozici, kde by ho člověk opravdu nečekal a kde se ten tank opravdu 

špatně kreje, tak ze zkušenosti z těch replayů už může převážit to, rozhodnout se tam ten tank chytit. Jsou týmy, 

který jsou hodně opatrný, který campěj za každou cenu. Pak se toho dá většinou dost využít (výpadek)... 

OH: Mluvili jsme o těch jednotlivejch herních stylech. Ty si vlastně posledně zmiňoval ty rushující týmy, co 

hodně riskujou nebo jaksi přeceňujou tu odměnu za tu cenu toho risku. Ještě něco tě napadá? Nějaký takovýhle 

hrubý kategorie? 

MK: Já bych fakt řekl, že se to většinou dělí na ty pasivní a aktivní - alespoň v tý hře, co hraju já. Jsou prostě 

týmy, který tě v zápasech na deset minut bude šest, sedm minut oťukávat a buďto to ke konci ukempí a uhrajou to 

na plichtu, nebo tě takhle budou osum minut oťukávat a ty poslední dvě minuty to zkusí. Oni když vidí patnáct 

replayů a takovymhle stylem to probíhá, tak se dá něco takovýho udělat znovu, že udělaj. Pak jsou zase týmy, 

který si rovnou nic neoťukávaj a rovnou si najednou ze začátku na nějaký pozice tvrdě. Rushnou tě a bude je to 

stát co nejmíň - maj to prostě naučený. Zase stejně tak ty koukáš na replay jich jako oni koukaj na replaye naše, 

takže oni věděj, co tak zhruba. Kdyby to člověk neobměňoval, tak to můžou zkusit udělat nějakou protistrategii. 

Neřekl bych, že se to dá nějak individuálně dělit, že by někdo byl tak čitelnej, že bych řekl, že aspoň s 

padesátiprocentní jistotou můžu říct, že půjdou to nebo to. Když nebývaly ty povinný replaye, tak to bylo úplně o 

něčem jinym. Proti těm týmum se dalo vymýšlet daleko líp, protože to neobměňovali tolik, ale potom, co je 

pravidelně ještě od každýho hráče, takže to máš ještě od všech sedmi hráčů. To neni jenom z pozice vlastní, že já 

bych musel ten svůj pohled na hru sdílet s ostatníma, ale přímo i z každý pozice oni viděj. Věděj opravdu, kam ty 

tanky koukaj a kam mířej. Musí se to zkrátka měnit, protože jinak se člověk dost brzo spálí.  

OH: Ty to tady opakovaně zdůrazňuješ. Ona je to rozhodně zajímavá věc - tahle povinnost sdílení těch replayů. 

Znamená to pak, že velkou část procesu toho čtení těch stylů probíhá už před tou samotnou hrou? Studujete ty 

replaye dřív než se potkáte s nějakym týmem? 

MK: Určitě. Jednak těch týmů v tý lize neni moc. Je nás tam dvanáct, takže zapamatovat si jedenáct týmů, když 

už s těma lidma hrajeme rok a půl, tak je taky už dost známe. Funguje to totiž i normálně tak, že tu máme skypovou 

skupinu, která slouží k domluvě nějakejch friendly matchů, takže nemáme jenom odehraný ostrý zápasy s nima, 

ale i spoustu přátelskejch. Tam i víme, kterej tým je agresivní. Tohle jsou kempeři. Minule nám udělali to a to. 

Samozřejmě ale tim, jak na nás hrajou něco a na někoho jinýho něco, tak i sbíráme inspirace od těch ostatních 

týmů. Takhle to dělaj všichni. Ono i ty nový strategie nebo nový pozice se vymejšlej strašně špatně. Je to většinou 

taková raritka, když se ukáže něco novýho, že by se z toho člověk posadil na zadek a řekl: „Jo, to je super věc.“ 

To zase ne.  

OH: Takže kdyby sme šli trochu do podrobna, tak v rámci toho týmu figurujou tam nějaký role těch jednotlivejch 

lidí, že tam někdo hraje nějakej určitej post nebo nějakou classu, pokud bychom to brali z hlediska RPGček? 

MK: Tam je to vlastně daný typem tanku. Dá se říct, abys to ještě třeba líp pochopil, tak tam se to v podstatě dělí 

na lehký tanky, střední tanky, těžký tanky, stíhače tanků a dělostřelce. Dělostřelectvo je v tuhle chvíli úplně out, 

protože asi tři patche zpátky dostali strašnej nerf. To je v podstatě tank, kterej střílí obloučkem klidně přes celou 

mapu. 

OH: Jasně, četl jsem. Akorát se nemůže hejbat? Je vlastně stacionární? 

MK: On se může hejbat, ale jakoby tohle. Ty potřebuješ na to, abys zaměřil nějakou oblast, tak potřebuješ ten 

kruh, aby se ta střela opravdu zpřesnila, tak potřebuje nějakou dobu a potřebuješ ten tank jakoby vidět, což 

znamená, že nějakej tvůj tank jinej s nim musím mít navázanej vizuální kontakt, jinak by se na tý mapě ani 

nezobrazil, po čem střílet. 

OH: Počkej, teď se jenom zeptám - může střílet naslepo? 

MK: Naslepo může střílet, ale to je fakt jako loterie.  
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OH: A nedělá se to někdy, když máte přečtenej tým nebo víte, kam choděj, jestli nebombarduje nějaký pozice jen 

tak, že to zkouší? 

MK: Dělá se to. Na těch mapách máš křoví. Když je tank v křoví a nehejbe se, tak neni vidět. Záleží to ještě na 

tom, jakej je to typ tanku, jakej má camo (kamufláž) faktor - jako schopnost maskovat se. To maj právě ty lehký 

tanky. Maj to lehký a střední tanky, ale lehký tanky jsou na tom úplně nejlíp. Kanón nic moc, ale jsou rychlý a 

pohyblivý a maj dobrou kamufláž.  

OH: Takže to křoví je taková metafora. Může to být jakákoli překážka? 

MK: Ne, to je vysloveně křoví.  

OH: Fakt křoví?  

MK: Vysloveně křoví no (s pousmáním). Neni to vyloženě, že by se schoval v haldě nějakýho bordelu, ale musí 

to bejt nějakej porost. Strom třeba. Když se třeba porazí strom a vleze se do toho stromu jakoby. Normálně se s 

tou artilerií dělávalo to, nebo normálně se to dělalo při klanovejch válkách běžne, protože ty artilerie tam pouštěný 

jsou, ale v tý lize 7v7 ne. Tam máš zkrátka 42 bodů. Můžeš udělat maximálně tanky osmý úrovně a včetně artin. 

Dřív bejvaly různý setupy, že se braly třeba i tři pětkový tanky. Dřív to bylo zajímavější, že se ta taktika v podstatě 

dělala, a to byl možná ten klíčovej bod, už při výběru tanků. Tam se třeba daly vybrat setupy, žes měl dvě osmičky, 

tři pětkový tanky - jsme tomu řikali VKčko, to byl německej spotter. To byl lehkej tank, kterej s goldovýma 

nábojema - to byla jako prémiová munice, měl větší průraznost, tak dokázal ubližovat i těm osmičkovejm tankům. 

Takže když si měl takovýhle dva rychlý osmičkový, k tomu tři rychlý pětkový a k tomu třeba ještě malinkou 

artinku, tak když si někdo postavil tým tak, že proti tomu postavil pět těžkejch tanků a dva jedničkový, což ty 

jedničkový sloužej jen jako spotteři. To je prostě tank, kterej je od každýho na ránu, ale má ty voči.  

OH: Ten zaměřuje pro tu artilerii třeba? 

MK: Zkrátka potřebuješ někde něco prozkumat, tak ho tam pošleš a uvidíš, co se stane. To je dost jednoduchý. 

Jo...takže kdyby si oni postavili takovejhle tým a oni to třeba rushli, tak když tam máš rychlý tanky, tak už zjistíš 

třeba na půl cesty, že oni se ženou touhle cestou, timhle směre. Ty to objedeš tim zbytkem tanků úplně druhou 

stranou dvakrát rychlejc něž oni a zabereš jim bázi třeba. Nebo ty malý artiny. Právě ty malý artiny byly dvojka 

tier, takže z těch 42 bodů ti to sebralo jen dva body, a přitom to dávalo damage za 300, což je zhruba šest ran na 

osmičkovej tank, ale ten jejich oblouček byl, řekněme, v tak ostrym úhlu, že zkrátka by neexistovala překážka, za 

kterou by se ten cizí tank schoval. Protože tam ještě platí pravidlo, že když se dostaneš na vzdálenost...třeba cizí 

tank stojí za barákem a ty přijedeš k baráku z druhé strany, tak jakmile ta vzdálenost mezi těma tankama je padesát 

metrů, tak ty dva tanky, aniž by se jako vizuelně viděli, tak se spotnou jakoby - že se navzájem uviděj. To je 

pravidlo. Takže přesně tenhle malinkej tank dojel na nějakou pozici, kde navázal přes tu stěnu kontakt s tim cizim 

tankem a už si mohl střílet tou artinou. Pak už se dal ten zápas dost ovlivňovat tim složenim, protože v podstatě 

ten, co si vybírá stranu, tak zároveň musí odhalit první dva tanky. Pickuje jakoby. Pak pickuje soupeř. Protože ten, 

kdo pickoval první, byl většinou trochu v nevýhodě, protože sice si vybral stranu, ale ten pick ve finále byl ve 

skutečnosti tak, že si byl dva tanky napřed v pickování. On prostě řekl, že pickuje tyhle dva tanky a ty si na to 

mohl reagovat a bral si jako poslední, takže si mohl trochu ovlivnit tu strategii, kterou se ta hra potáhne.  

OH: Jo, takže počkej. Tady bych se zastavil. Jedna strana teda vybírá stranu, kde hrajou a ta druhá strana si může 

vybrat dva tanky, který na mapě uvidí, jestli jsem to dobře pochopil? 

MK: Tak, normálně to začíná tak, že máš výcvikovou mapu. Normálně vidíš na tvoji straně svoje hráče, na druhý 

straně jeho hráče a všichni jsou jakoby v garáži. Teď se prostě řekne: „Ok, my bereme na týhle mapě tuhle stranu 

a zároveň pickujeme dva tygry. Ty máš teda automaticky tu druhou stranu a teď si vybíráš ty tanky. Ty dáš taky 

dva, ale oni odhalej další dva a ve finále máš výhodu toho jednoho tanku na konci. Oni vlastně do poslední chvíle 

neví, co ty bereš za poslední tank, ale ty už víš, s čim on jede.  

OH: Jo takhle, ty myslíš to vybírání těch tanků, co si berou pro tu hru. Ne odhalování jejich pozice na mapě.  
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MK: Tohle je jenom o tom, s jakou technikou on do toho pojede.  

OH: Takže máte jednu zásobárnu, s který si můžete vybírat nebo každej z těch týmů může? 

MK: Když to řeknu, tak třeba z těch SU tanků bylo dřív použitelnejch třeba osum. Teď je ta použitelnost daleko 

menší. Teď už se zkrátka hraje jen pět osmiček a dvě jedničky a je to těch 42 bodů. Takže to je právě takový... 

nevim, proč to takhle udělali. Oni pořád mluvěj o tom, jak chtěj bejt v tý hře světový, což jako neřikám, že se jim 

nedaří, ale myslim si, že minimálně pro diváka a i pro ty herní styly, který tam byly, tak ta hra byla variabilnější. 

Šlo tam zkrátka toho vymyslet o dost víc a určitě se na to líp koukalo. Teď je to takový stereotypnější. I tim, že 

tam byly takový sestavy, kde bylo třeba těch šest rychlejch tanků lehkejch, tak si zkrátka musel hrát svižně a 

aktivně, že si nemohl campit. Určitě pro diváka i hráče to bylo lepší.  

OH: Ty osmičkový tanky se mezi sebou nějak lišej vlastnostma, že by jedny byly pomalejší a druhý rychlejší, 

nebo se tady mluví vyloženě o...? 

MK: No, přesně. Lehkej tank znamená rychlost, obratnost, má největší dohled a schová se v podstatě v jakymkoliv 

křoví. Když se třeba lehkej tank schová do toho křoví, tak když ten těžkej nebo jakejkoliv jinej proti němu pojede, 

tak ho odhalí, až když o něj skoro zakopne, než se začne hýbat, ale zkrátka ten kanón neni nic moc. Když tam dáš 

ale prémiový náboje, tak neni problém propálit cokoliv, ale je to hlavně o tom, že ti to dává tu výhodu, že se po té 

mapě můžeš rychle přesunout všema tankama. U těch těžkejch tanků je to prostě problém. To se nikde neschováš. 

Jakmile to objevíš, tak se to i dýl zhasíná, než se zneviditelní znova. Jsou to hlavně terče pro to dělostřelectvo, 

takže třeba tým, kterej by byl postavenej proti tomu rychlýmu, tak ty rychlý tanky by bezpečně za nějakym 

horizontem by si nahodil vizuelní kontakt, udělali by kolečko, zmizly by a to trefit skoro nejde a tim 

dělostřelectvem je v podstatě zničíš.  

OH: Takže moc výhod nemaj ty těžký tanky? Je tam nějaká ta palebná síla a výdrž oproti těm lehčim? 

MK: Těžký tanky se dneska v podstatě hrajou jen na těch městskejch mapách, kde ten lehkej tank opravdu nemá 

smysl, protože dává malej damage a nemá pancíř. U těch těžkejch tanků je šance, že jakoby dingneš, že špatně 

vystřelíš a nepentruješ ten armor toho tanku a zkrátka mezi budovama neni potřeba nic vymejšlet. Zkrátka tam je 

potřeba mít ty těžký tanky, ale na všech otevřenejch mapách, v podstatě, všechny top týmy jedou na rychlost. Ještě 

platí, že cartrigový tanky to jsou. To jsou většinou francouzský tanky v tý hře, který nabíjej třeba 40 sekund, ale 

nabijou šest nábojů rovnou, mezi kterýma je pak 2,5 sekundy výstřel. Normální tank třeba nabíjí 7 vteřin. Dává 

trošku větší damage, ale nabíjí 7 vteřin. Takže ten francouzskej tank, když by na tebe nalítnul, tak tě zkrátka na tu 

cartridge dokáže celýho vypnout a mezi tim vystřelíš tak maximálně dvakrát. Proto se to v podstatě hraje na ty 

cartridgový tanky. To už taky hraje obrovskou roli v tom, že je potřeba, aby ty lidi na tom Team Speaku řikali „jo, 

teď to kolem mě padlo třikrát nebo čtyřikrát naslepo nebo tenhleten tank má zřejmě tolik a tolik nábojů, aby to ty 

lidi počítali, protože je to dost rozhodující, protože pak ten tank musí nabíjet 40 sekund a když víme, že dva tanky 

takhle nabíjej a budou nabíjet dalších třicet sekund, tak to podle mě zásadně ovlivňuje to rozhodování.  

OH: Jasně, jasně. Je ještě něco mezi tim, že by existovaly nějaký střední tanky, který by měly tak něco od obou? 

MK: Střední tanky? To je většinou takovej kompromis mezi tim, že ten tank má většinou kanón, kterej dá damage 

jako ta heavyna a neni tak rychlej, ale je to zkrátka něco mezi.  

OH: A hraje se to? 

MK: Taky se to hraje. Hraje se to většinou, protože neni špatný mít i nějakej takovejhle tank kvůli tomu, že mužeš 

i blind shotovat, že když dáš do nějakýho křoví ty T1, ty spotovací, tak když si je dáš do nějaký oblasti, tak jich 

neni tolik. Tak je třeba fajn takovejhle tank, kterej to tam třeba zkusí a střílá neustále do těch křoví a zkouší, jestli 

tam náhodou něco netrefí. Protože normální cartridgovej tank, když tam vystřelí, to je přesně pak o tom, že hele 

„kolem mě teď padlo pět střel a nabíjí“. Tím pádem maj jeden tank vyřazenej a mohli by mě třeba rushnout a 

překvapit mě, protože ten jeden tank nebude schopnej čtyřicet sekund střílet.  
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OH: Ohledně tohohle - to by taky mohl bejt potenciálně prvek, okolo něhož se dá docela dobře bluffovat? Co se 

týče toho nabíjení a střelby, že by ty tanky třeba byly dva a každej by vystřelil jednou nebo... že by vystřelily 

víckrát, ale dělily by to mezi sebe, aby třeba zmátli toho soupeře, že jeden je vybitej a nebude střílet vůbec a druhej 

má nabito úplně? Nebo něco takovýho. Dělá se tam něco takovýho okolo? 

MK: Jako smysl to určitě má. Jedna věc je, že vim, že soupeř něco takovýho udělá, že jich zrovna pět vyplival, 

tak bejt zrovna v takový pozici, že bych ho mohl zrovna překvapit, aniž by si ten tank potom ještě neškrtl... protože 

já vidim, že on jich vystřelil třeba pět a než třeba dojde k tomu rychlýmu střetu, tak by to trvalos stejně těch třicet 

vteřin a on má za dalších patnáct nabito. 

OH: Dobře. Když to tak shrnu, tak ten herní styl je danej nějakym poměrem tý aktivity a pasivity, jak si řikal. Pak 

je to typem tanku nebo vlastně jeho mobilitou a pak ta artilerie, která je tak trochu mimo. Pak je to ještě těma 

pravidlama, co si řikal, že je vlastně nějakejch těch 42 bodů, který můžeš rozdělovat a dělat tim nějakou takovou 

sestavu. 

MK: Ano. Na co je třeba se opravdu koukat je, jestli je ten tým opravdu aktivní nebo neaktivní nebo jestli to jsou 

opravdu kempeři. Potom jaký složení maj těch tanků. Třeba když to budou kemperský týmy třeba na mapě, asi 

neni třeba uvádět příklad, protože ty mapy neznáš, ale když maj třeba tanky T32, což je tank, kterej má měkkej 

podvozek, ale má strašně silnou věž. V podstatě všechny tanky maj na věži nějakej weak spot, že to prostřelit jde, 

třeba tu commander's hedge - v podstatě velitelskej poklop. Je to těžký trefit, ale dá se to. Tenhle tank to má ale i 

tak silný, že dokavaď mu opravdu nevidíš na spodek, tak ten tank je jakoby nesmrtelnej. To když právě i zrovna 

maj na některých mapách, tak se už dá předpokládat, že budou pasivní, protože to je tank, kterej neni na žádný 

velký útočení. Zase naopak když maj francouzský těžký tanky, který jsou nejmobilnější a nemaj skoro žádnej 

pancíř, ale maj právě těch šest nábojů, tak to jsou prostě tanky, který jsou rychlý pro nějakou aktivní strategii a dá 

se prostě čekat, že ten tým nebude někde čekat, že spíš pojede. A co je hlavně důležitý, co hodně ovlivňuje dění v 

těch zápasech je pravidlo osmi bodů, kdy jakmile ty vyhráváš o 8 bodů, že třeba zabiješ nepříteli jeden osmičkovej 

tank, tak v ten moment jseš ty ve výhodě a on naopak musí tlačit. Tohle je právě jakoby dost obtížný v tomhle 

něco vymýšlet. Proto těch týmů dneska hraje hodně pasivně, protože prostě uděláš jednu blbost, nějakou chybu, a 

stojí tě to život jednoho osmičkovýho tanku, tak ten zápas je skoro prohranej.  

OH: Ty si vlatně říkal pět osmičkovejch a dva jedničkový. Dá se říct, že maj teda odlišný role - že ty dva jsou spíš 

na to spotování a těch pět je taková ta hlavní síla? 

MK: Ty dva zpravidla ze začátku najedou na nějakou pozici do nějakýho křoví, aby zkrátka si měl přehled, že 

všechny tanky máš vpravo a tu jedničku dáš třeba vlevo, aby viděla zároveň na levou stranu i na střed. Dá se říct, 

že v podstatě na všech mapách jsou tři cesty, jak se ty lidi k tobě můžou dostat. Levá strana, pravá strana a střed. 

Nechci říct, že je to třeba tak úplně jednoduchý, ale svym způsobem se to takhle dá říct. Ty ostatní tanky už, když 

je to mapa městská, tak ty osmičkový těžký tanky. Když to bude nějaká mapa otevřená se spoustou křoví, tak to 

budou stejně lehký tanky a i některý budou zastávat tu pozici tý T1, že udělaj ten spot zkrátka ještě někde extra, 

že ještě odkrejou nějakou část té mapy.  

OH: Mě to jen zajímá, do jaký míry tam třeba vstupuje nějaká osobitost hráče, jak hraje za ten jeden tank v rámci 

nějaký týmový strategie. Jestli to třeba všichni hraju stejně? 

MK: To určitě ne. Ten skill je tam prostě hodně znát. Jsou prostě lidi, který dobře zahrajou na tý heavyně, na tom 

heavy tanku, ale na tom lightu prostě nechápou všechny ty zákonitosti tý hry. To fakt musí mít člověk hodně 

naježděno, aby to pochopil. Mám prostě kluky, který prostě dávám jen na jedničku, protože nechci říct, že by 

nezvládli osmičku, ale na ty osmičkový tanky je třeba zkrátka větší odpovědnost a neni to to samý. Skill tam hodně 

rozhoduje.  

OH: Spíš ta distribuce, že jo? Že jeden to zvládá líp za jeden ten tank? 

MK: Tak. Co se třeba týče toho dělostřelectva, tak tam někdo je opravdu šikovnej artinář. Jsme měli kluka, kterej 

vždycky, když byly artiny, tak ho hrál on, protože měl šikovnou ruku a takovou tu intuici, kde by se ten spot mohl 

objevit nebo tak. To je ta jeho zkušenost.  
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OH: Tak ten by mě právě docela zajímal, protože to musí bejt takovej hráč, kterej má takový to strategický 

myšlení, aby odhadl, co ten druhej udělá.  

MK: Většinou to funguje tak, že jim řeknu „udělej spot tady“, kde si myslim, že by ten tank mohl něco objevit a 

tomu druhýmu řeknu „ty se zaměř tam“. U něj to spíš spočívá v tom, že on má tu šikovnou ruku na to, že tdovede 

předvídat to, že ten tank jede tak a tak rychle a střílí přes celou mapu a ta střela poletí tři a půl sekund a kam ještě 

třeba zahne. Některý kluci na to maj svym způsobem talent, že ho prostě trefěj za jízdy.  

OH: Tak to možná pak jde spíš o intuici tebe nebo nějakýho team leadera, kterej říká kdo a kam. Ten by asi měl 

vidět nejvíc do ty potenciální strategie druhýho týmu.  

MK: To určitě. Já mu třeba řeknu „udělej spot tady timhle způsobem a ty se zaměř tady“. Tam ten spot přijde. 

Když něco přijde, tak to bude přibližně tady. Protože on ten kruh jakoby stahuje deset vteřin. On musí mít ten kruh 

staženej na tý pozici, aby mu tam ta střela plus mínus letěla, jinak to poletí úplně mimo kroužek někam do kšá.  

OH: Takhle mi to docela evokuje, jak to popisuješ, že ta hra mi evokuje víc než nějakou „zbrklost“ nějaký 

zodpověný rozhodování, protože nestřílí se tam z kulometů, když to řeknu takhle. Musí se zvažovat každá střela. 

Teď ty tanky se asi nehýbou tak rychle jako jiná válečná technika nebo v těch FPSkách, kde se vžíváš do role 

nějakýho vojáka, tak i ta hra má jiný tempo. Je to tak nějak přibližně...? 

... 

MK: Slyšíme se? 

OH: Ano.  

MK: Ono mi to tady na chvíli vypadlo. 

OH: Jsem se ptal ohledně herního tempa, to tam musí asi taky vstupovat. Ty pomalu pohybující se tanky, teď se 

tam nestřílí jako z kulometu, ale musí se tam přesně mířit a v pravej moment. 

MK: Tam je to tim, že já sice svym rozhodnutim dokážu ovlivnit hrozně moc. Když se třeba udeří na jejich nějaký 

slabý místo, tak můžeš mít třeba i horší hráče, ale oni to nedaj. Zároveň je ale třeba v těch situacích, kdy my je 

čekáme a teď udělá nějakej rychlej krok soupeř, tak je to právě o tom, jestli jsou ty lidi schopný na to reagovat. 

Tohle je fakt problém, kterej se dá řešit tim, že buď má někdo nějakej přirozenej talent nebo pak tréninkem. To 

vidim právě u některejch lidí, že někoho něco napadne, aniž bych mu něco musel řikat a někomu to budeš řikat 

desetkrát a nebude to dělat stejně a pochopí to až potom, co v tý situaci bude dvacetkrát po sobě a roboticky se 

zachová.  

OH: Zajímavý. Teď už se právě přesouváme k tomu průběhu, kterej mě de facto zajímá nejvíc. Kdybychom to 

vztáhli k tý jedný bitvě, k tomu jednomu zápasu s tim týmem a z hlediska toho tradičního průběhu. Teď když se 

zaměříme na to, jak odhadovat ten tým. Vžij se třeba do situace, kdy se setkáváte s týmem, kterej neznáte, kterýmu 

čelíte poprvé, že fakt musíte jako zkoušet a odhadovat, tak jak to vlastně probíhá? Čeho si všímáte jako prvního? 

MK: Ještě jedna podstatná věc, kterou jsem zapomněl říct. Ve WoTku existuje index hráče, kterej ti vlastně řiká, 

jak seš dobrej. Každej hráč ten index má. Ten se vypočítává na základě nějaký kalkulace z těch bitev a ať si říká 

kdo chce co chce, tak to opravdu o kvalitě toho hráče vypovídá, i když někdo řiká „ty seš noob, protože hraješ jen 

na rating“. Že hraješ prostě jen na to, abys měl lepší čísla, ale, zpravidla, pokud ty dobrý čísla máš, tak musíš hrát 

dobře. Nejde to očůrat. Už jsem se prostě přesvědčil, že když je ten hráč dobrej, tak opravdu ten rating má. Každej 

hráč má nějakej strop, že třeba dosáhne během půl roku hraní dosáhne ratingu 1100 a už na něm zůstane další dva 

roky než třeba s tou hrou skončí. U některejch novejch kluků je třeba dobrý to, že začínaj třeba na 1500 a dneska 

už maj třeba 1800. Už je to tempo sice pomalejší, že jdou pomaleji nahoru, ale pořád to jde, protože toho svýho 

maxima ještě nedosáhli. Když to třeba vidim u sebe, tak já mám teďkon třeba 2180 nějakejch a už mi to roste 

hrozně pomalu, že to prostě vidim, že tam je nekde můj strop. 
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OH: Co se tam úplně jako započítává. Ty si řikal z výsledků bitev. To hodně závisí na kvalitě týmu, s kterym 

hraješ? 

MK: Jasně, ale tam se to vypočítá na základě toho, jakej damage dáš, kolik průměrně zničíš za bitvu tanků, kolik 

průměrně odhalíš za bitvu tanků. To je právě ten první spot, že když je poprvé ten tank odhalenej někym, tak se 

mu to připočítá. Takže jakoby i třeba právě v těch klanovejch bitvách tam je to právě kondenzovaný.To je to gró 

všeho. Nejdřív potřebuješ zjistit, kam se mu ty tanky rozjely. Podle toho se dá předpokládat, co ten tým chce dělat. 

Takže tohleto - kolik tanků objevíš. Potom ve WoTku máš dvě báze. Jednu domácí a jednu nepřátelskou. Když je 

nepřátelskej tank v kruhu, tak capuje. A tobě se počítá, kolik průměrně ty mu srazíš toho capu. Kolik brániš a kolik 

útočíš. Z tohohle se ti to vypočítá a ještě se ti to dělí. Celej ten výpočet se dělí průměrnym tierem. Tier znamená, 

že máš tank úrovně jedna až deset. Průměrnym tierem, aby bylo zohledněný, že mám tolik bitev... 

OH: Jak ses nadřel. Jasně. Že s tim slabšim je to třeba těžší.  

MK: Nebo třeba spíš naopak, protože ono platí, že když já těďkon pujdu s nějakou naskillovanou posádkou... ani 

to nemusí být naskillovaná posádka, ale budu vědět, jak ta hra funguje. Řekněme, hráč mí pozice bude hrát na tieru 

jedna, tak tam je to jasný. Tam si z těch lidí uděláš dobrej den. Kdežto na tom desátym tieru, jak si to každej prošel 

od jedničky do desítky, tak i ta největší lama prostě něco umí. Takže tak.  

OH: Protože ono to asi do velký míry ovlivňuje ty komponenty nebo části stylu - co se v tý hře sleduje za činnosti 

a aktivity.  

MK: Někdo prostě řiká „jo, tohle je kluk, kterej má přes 2000 rating, tak ten bude dobrej“. Tak je ještě třeba se 

podívat na ten jeho služební záznam a podívat se, na kterej tankách to má odježděno. Pokud to jsou tiery jedna až 

tři, tak si jen honí ego na lamách, když to tak řeknu. Ale když už to má na desítkovejch tankách, tak vo něčem 

vypovídá. Třeba průměrnej rating na evproskym serveru je třeba tisíc. To je průměrnej hráč. Potom vim, že nad 

1800 se dostane jen 0,01% hráčů na serveru. Je 2200 necelejch tědkon.  

OH: Jasně. Takový normálový rozložení, že ten extrémně vysokej a nízkej rating je pak už velice málo početnej.  

MK: A ono třeba v těch random bitvách. Takhle. Na tom tanku mám odehranejch třeba 2000 bitev a v průměru 

mám 71% win rate. To jsou bitvy, který když hraješ v četě, tak maximálně ve třech, tak když už se sejdou tři lidi 

v tom patnáctičlenym týmu a jsou spolu celej den na team speaku a hrajou spolu četu, tak tam ten výsledek dokážeš 

ovlinit docela dost rapidně. Ale spoustu bitev mám odehranejch čistě jenom sám a s tim, co tam uděláš, seš 

schopnej tu hru zkrátka ovlinit i sám. Vim, že když máš opravdu nastříleno nad 4000 damage a máš k tomu nějaký 

spoty a takhle, tak to je v podstatě vyhraná bitva. To už musí bejt. Jako jsou extrémy, kde máš třeba nastříleno 

8000 a stejně to prohrajete, ale to jsou výjimky, ale většinou pravidla platěj, že pokud máš nad 4000, tak to dopadne 

dobře.  

OH: Jasně. Dobře. Tak když se zase vrátíme zpátky k tý otáce, tak podstatnej je ten index. První věc, který si 

všímáš? 

MK: Třeba vidíš hráče, kterej je třeba na těch light tankách. Když máš hráče s vysokym skillem na light tanku, 

tak to je tank, kterej tam tu hru tvoří. Objevuje nový tanky. Je schopen objevit ty tanky a nebýt sám vidět. To je 

hrozně cenná informace nebo důležitá role toho tanku. Jakmile vidíš, že ty lidi na těch klíčovejch tankách jsou 

nějaký skilleři, tak člověk má k tomu týmu úplně jinejch respekt. Když vidim, že na tý třináct devadesátce, na tom 

lehkym tanku, bude hráč, kterej má rating 1400, tam mi bude jasný, že se tam zřejmě nedostal, protože zřejmě 

nebude vědět, jak to udělat. Jsou prostě nějaký věci, který by se daly od začátku vyloučit.  

OH: Je tam pak už něco - dejme tomu v průběhu tý samotný hry nebo v průběhu tý konfrontace, z čeho by se dalo 

něco vyčíst? Kromě těch typů tanků nebo toho, cos tady už vlastně zmiňoval. 

MK: Řikám technika a potom jakej je stav těch tanků. Přestože ty jedničky hrajou tu doplňkovou roli. Když jsme 

s klukama začali hrát, tak se jim nechtělo hrát na těch jedničkovejch tankách, protože si mysleli, že jsou horší něž 

ti druzí, takže nemaj tu důvěru, ale naopak ta jednička je strašně důležitá v tom momentě, kdy se setká s tou druhou 
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jedničkou a je hrozně důležitý, kdo koho vypne. Protože jakmile ho vypne, tak ten tank tam má zpravidla otevřenou 

cestu. To je přesně ten případ, že on tam dělá voči na jedný straně. To znamená, že oni tu jedničku z druhé strany, 

pokud ji mají ještě živou, musej přesunout na tu stranu druhou nebo tam přesunout ten osmičkovej tank. Nebo v 

případě, že máte čtyři tanky proti čtyřem nebo pět proti pěti tankům osmičkovejm, tak když dojde k nějakými 

střetu a teď se tam začnete mlít a vy máte výhodu, že máte obě ty T1 mrtvý a ty máš třeba jednu, tak objedeš to z 

druhý strany a začneš jim capovat bázi. Pak už je na ně vyvíjenej tlak, že jeden ten osmičkovej tank se bude muset 

vracet, aby tu bázi zachránil. Tim pádem dojde k přečíslení. Tohle je hrozně důležitá role a záleží, jestli tu jedničku 

má živou nebo ne nebo si můžeš dovolit na tý druhý straně pustit ten jeden rychlej tank, aby tam dojet a tu jedničku 

zabil a zároveň se byl schopnej hodně rychle vrátit, aby oni té situace nevyužili a nepřečíslili tě na té druhé straně. 

Když se ti to povede, tak si otevřeš cestu pro tu svoji jedničku a ta jede dál. Je to jakoby hodně individuální. Já 

bych to uvažování přesně jako ukázal na tom replayi.  

OH: Jo, jo. To by měla bejt ta druhá část toho výzkumu, kde bychom sebrali nějaký zajímavý videozáznamy, který 

by ilustrovaly to, o čem tady mluvíš a už šli konkrétně do těch příkladů. Zas ten rozhovor bude a i měl bejt trochu 

obecnější, ale všechny příklady samozřejmě vítám, jelikož jsou zajímavý z toho hlediska pochopení.  

MK: Ty seš jakoby v nevýhodě, protože neznáš nějakou tu mechaniku tý hry.  

OH: Jasně, já ji zase nemusim tak úplně chápat jako ty, protože tou teorií budu stejnak trochu zobecňovat.  

MK: Zachováš si i nějakej ten nadhled? 

OH: No já právě i jak mám lidi z různejch žánrů her, tak v nich vždycky i hledám nějaký prvky, který umožňujou 

ten metagaming nebo to odhalování strategií nebo mindgaming, jak se někdy říká mezi těma lidma, protože kromě 

toho, že se nějaká ta strategie během toho předvídá, tak ta druhá možnost, která se ukazuje, je nějaká možnost 

fejkovat. Nějakym způsobem naznačovat. Teď se to v těch žánrech dělá různě. Musí být i nějaký herní mechnizmy 

i v tom World of Tanks určitě? K tomu zmanipulovat toho druhýho soupeře, aby si myslel, že se právě něco děje 

a přesouval tam ty tanky. Napadá tě něco? 

MK: Jo, určitě. Dělá se to taky. Podle mě zase ne tak často. Vždycky je to prostě risk, když něco takovýho uděláš, 

protože soupeř toho může využít nebo ne no. Dělá se to přesně v případě, že máš ty rychlý tanky, tak si můžeš v 

podstatě dovolit ze začátku někam najet a toho soupeře trochu překvapita a pak ty tanky zase stáhneš a jedeš úplně 

na druhou stranu. Možná to zní úplně triviálně, ale ono to funguje. Asi vim, co myslíš nebo jako co mi tim chceš 

naznačit. Tak nějakej přesnej příklad jako... ja vždycky řikám, že ve všem jsou nejnepochopitelnější ženský a 

lamy. Já třeba i co se setkávám, jak hrajeme týmový hry na publiku -pět na pět, tak řikám „jeď tady a tady projeď“ 

a on tam najednou potká dva tanky a na druhý straně mapy má ten tým zase tři tanky. Takže strategicky úplně 

špatně, ale tim, jak se na to koukáš úplně jinýma vočima, si řikáš „to je absolutně vyloučený, aby on měl tady 

tanky“, tak tě to ve finále vlastně překvapí. Tim, že budeš vlastně hrát trochu nekonvenčně. Tim, že třeba ty tanky 

potkáš úplně jinudy a on tam nahoru pošle jeden tank. Ty tam potkáš třeba jenom jedničku a on tam najede a zabije 

jí. Nic mu nepomůže a on zároveň ví, že máš tři tanky na druhý straně, tak to projede tam dál a najednou ty tam 

budeš mít dva tanky. A máme tvou osmičku a on to musí naopak tlačit. A ta hra je prostě úplně jiná už, ale je to 

prostě o tom, že musíš zariskovat. Když já tohle neudělám a on mi to rushne na druhý straně, tak jsem prohrál já 

a to je dost o risku. Jsou některý týmy, který, jak se řiká, na to ty koule maj a některý to v životě neudělaj. Na ty 

týmy, který tohle dělaj, je třeba si dávat pozor. Se prostě nerozdělovat nebo když už, tak si řikám „hele, zkusíme 

to“. Jako neřekl bych, že se to tam dá bez nějakýho rizika, aspoň ve World of Tanks. Ono to neni, že by ty mapy 

byly zas tak malý, že támhle třeba vim, jak jsou ty mapy Counter Striku malý, tak tam se to dá přeběhnout za 

chvilku nebo aspoň minimálně tam můžeš střílet, tak tady ne. Tady máš spoustu baráků a překážek, že tam ani 

nevidíš, takže tomu druhýmu tam ani jako nepomůžeš. Jako určitě jde to - někoho jakoby tahat za nos, snažit se 

ho někam nalákat, ale musel by bejt hloupej. aby to bylo, že bys tim zároveň nic neriskoval. Jako na tý vrcholový 

úrovni bych řekl, že se tohle vůbec nedělá nebo jsem se s tim aspoň vůbec nesetkal.  

OH: Takže je to pak o kvalitě provedení tý jedný strategie nebo takhle jak to líčíš, to na mě působí, že ta hra je 

dost podobná na tý vrcholový úrovni? 
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MK: Protože těch výhodnejch pozic, kam si najet nebo jak tu mapu zahrát neni nějak extrémně hodně. Tam už 

pak dost rozhodujou individuality, na základě dokonalý znalosti tý mapy. Když třeba víš, že někdo udělá malou 

chybu, a to si myslim, že platí ve všech hrách na takovýhle úrovni, že tam rozhodujou přesně ty malý chyby, že 

tam když se udělá kiks, tak už se nemusí nic řešit, ale prostě takový zkrátka detaily.  

OH: Možná budu mít takovou zvláštní otázku, ale jak jako ten týmovej leader uvažuješ o těch krocích toho 

druhýho týmu, bereš ho jako jednolitě, že to jsou lidi, který maj nějakou týmovou strategii nebo se jako zaměřuješ 

na to, že tenhleten s tou jedničkou to bude hrát timhle způsobem? Jestli je tam nějaký zaměření na individuální 

styly těch soupeřů, nejenom jako třeba týmu? 

MK: Některý kluky třeba znám, protože jsem s nima odehrál hodně bitev i třeba v těch randomkách, takže třeba 

vim, čeho jsou schopný nebo na základě těch replayů třeba, kam rádi jezděj. U některejch lidí třeba vim, že „jo, 

ten by mohl bejt tady“. Nebo jako takhle. Co je potřeba ještě říct. Ty v momentě, kdy seš třeba naspotovanej, tak 

se ti rozsvítí žárovka. Je to normální ikona žárovky a to je pro tebe signál, že nepřátelskej tým tě vidí. Ta se rozsvítí 

asi po třech sekundách, co oni tě opravdu viděj, tak se ti to rozsvítí asi se zpožděním tří sekund a když už nemáš 

ten vizuelní kontakt, tak zhruba za osum sekund na tý mapě zase zhasneš. Když tě samozřejmě stále vidí, tak 

nezhasneš, ale to už ty nezjistíš, protože ta žárovka se rosvítí jen v tom prvnim momentu, kdy tě uvidí a pak zhasne 

a ty už nevíš, jestli seš, nebo nejseš vidět. Dělá se zkrátka to, že projíždíš nějakou pozicí a najednou se rozsvítíš a 

řikáš sI: „Tak jasný. Něco mě vidělo a může to bejt tady, tady, tady a tady.“ Kolikrát těch křoví neni moc. 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 rozvítíš 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 úhlu a nic. Najednou zkusíš třetí, kterej svírá, já nevim, 

dalších deset stupňů a už najednou se rozsvítíš a uvidíš, kde ten spotter nejspíš je.  

OH: Tak to je taková pokročilejší strategie zřejmě?  

MK: Jasně, ale hodně to rozhoduje. Tam je to daný tim, že jakmile nevidíš ty tanky vizuelně, tak ti zmizej. Ty 

něco naspotuješ a za třicet sekund on to může mít úplně jinak. Ono předvídat, kde ty tanky má, to už je na základě 

nějakejch zkušeností nebo i těch shlídnutejch replayů, co tam ty lidi hrajou. Právě pouštět se do něčeho... to platí 

všude, že u každý informační služby, že čím více informací o soupeři máš, tím je to pro tebe jednodušší.  

OH: V návaznosti na to mám dotaz, kterej mě napadl. Hraje se tahle hra na lankách? Tohle všechno jsou asi online 

turnaje? 

MK: To je právě ten problém, protože obecně LANky - teď jsme třeba byli v Praze na LANce v Distriktu se 

podívat a tam už právě v tý době plánovali něco a mělo to ještě shodou okolností být v Reloadu v Praze měl bejt 

dva tejdny zpátky turnaj a nakonec to odložili, že tam měli docela malý prize money, že tomu daj ještě nějakou 

přípravu a seženou lepší ceny. V Distriktu to nakonec shořelo, protože tam chtěli celkem dost velký vstupný a 

prize money byly dost mizerný a lidi zkrátka o to neměli zájem. Největší problém ale je, že všechny hry jsou 

zpravidla připravený na pět na pět. Ty herny na to nejsou postavený technologicky. Sedum počítačů vedle sebe a 

sedum počítačů vedle sebe zkrátka nikde neni a ty herny do toho zatim nejdou. Teď jsme byli v Districtu, bylo nás 

tam shodou okolností pět, tak jsme si zahráli spolu v tý jedný řadě, kde bylo těch pět počítačů a hráli jsme jen pět 

osmiček. Oni se nás tam ptali, co si o tom myslíme a já si myslim, že by se ta hra i v týhle podobě dala hrát. Bylo 

to opatrnější, protože nemáš ty jedničky, jelikož bys mohl zaplatit za to, že uděláš chybu a neopatrně se někde 

koukneš, ale dalo by se to. Práve ten LAN končí na tomhle. Končí to na tom, že ty herny nemaj sedum na sedum 

a hlavně čím víc hráčů v tom týmu, tak se i ty prize money dělej samozřejmě mezi víc hráčů a oni proto musej o 

to větší ceny sehnat. Fakt se to nedělí mezi pět lidí, ale mezi sedum a už to pro někoho ztrácí zajímavost a už se 

třeba nepřihlásí.  
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OH: Když jsme tady mluvili o těch úrovních pokročilosti u těch hráčů. Pokud bychom si to rozčlenili na nějakýho 

začátečníka, nějakýho průměrnýho, nějakýho na tvý úrovni a pak třeba ta světová špička. V čem by se tihle hráči 

lišili? Třeba na první pohled, když by ses s nima setkal? Co by dělali a co by nedělali? 

MK: Tam je to třeba v tom, že mám kluka, co má nějakejch 2050 rating a má i zkušenosti s vedenim klanovejch 

válek, což ty ostatní třeba taky, ale mezi mnou a nima je rozdíl v tom, že já bych neřekl, že jsem rychlejší než 

ostatní. Mám tam třeba dva osmnáctiletý kluky, u kterejch když jsem viděl jejich replaye, tak je to prostě Counter 

Strike. Ten kurzor tý myši tam na ten tank naletí. Daleko rychlejc zamířej, klinkou. Jsou pohotovější. V tomhle 

smyslu bych řekl, že jsem daleko za nima, ale oni pak spíš nechápou to, že jsem viděl tank tady, viděl jsem tank 

tam. Nepřítel má tadyty tanky a bude se to nejspíš vyvíjet takhle. Nebo prostě jak reagovat. Najednou se objevili 

dva tanky tady, hejbou se a kde budou ty další tři. Tohle těm klukum pak jakoby většinou i uniká. To je ten rozdíl 

třeba mezi tim 1800 a 2200. V tom zkrátka neviděj to víc. Jinak třeba, co se týče toho ovládání toho tanku a střílení 

a zaměřování, schopnosti jakoby penetrovat, to už má hráč, kteréj má 1600 rating. Čím větší rating má, tím má 

právě lepší schopnost se rozhodovat, bych řekl.  

OH: Takže tam jakoby začala stoupat ta schopnost, o který já ten výzkum dělám. To strategický myšlení v 

kombinaci s tou předvídavostí.  

MK: Mi takhle i občas píšou lidi na publiku, který se mě ptaj: „Hele, co mám dělat, abych si zlepšíl statistiky a 

měl je jako ty?“ Ja jim řikám, že nic extra. To žádný megaschopnosti nebo kouzla nejsou. Ono hodně lidem právě 

uniká to, že se soustředěj jen na ten svůj tank. Ja jim řikám, že hlavní v tý hře je pořád číst minimapu, protože ty 

když budeš dvacet sekund střílet a pečlivě zaměřovat, abys penetroval a zároveň nebudeš koukat na minimapu, 

tak tam se uděje tolik věcí, že ti prostě něco unikne nebo neutečeš v tu chvíli a bude tě to stát život. Před těma 

dvaceti sekundama si mohl utejct a tu hru zachránit třeba ještě z úplně jiný pozice. Fakt je to hodně o tom sledování 

tý minimapy v těch týmovejch hrách na tý progamingový úrovni, hodně je to o sledování svejch spoluhráčů. To je 

třeba rozdíl mezi těma opravdu lepšíma hráčema, který jsou schopný střílet na 100%, že bude zaměřovat, bude 

penetrovat a nebude dingat, ale zároveń bude i sledovat minimapu, jestli na tý minimapě neni třeba vidět, že ho 

nějakej tank objíždí z druhý strany, aby třeba začal utíkat a hlavně sledovat i ty naše tanky, aby prostě koukal 

„hele, Franta má málo HPček“, tak se před něj postaví a schová ho. To ty lepší hráči dokážou a těm horšim to dělá 

problém. Nebo když na nás ty tanky vlítnou, tak oni zkrátka třeba chaos. Najednou prostě neudělá to, co má - třeba 

se nezačne stahovat nebo už jen to, že začně dingat. Prostě jako nepenetruje. V normální situaci by penetroval a 

teď mu to dělá problémy. Někrerý kluci jsou, a některý takový máme v týmu, nervózní. Je to prostě ostrej zápas a 

přestože vim, že na publiku by tu situaci vyřešil úplně s klidnou hlavou, tak tady jsou ty lidi dost ovlivněný tou 

trémou. Čim ten zápas je důležitější, tim je to těžší. Takže tréma tu hraje hodně velkou roli.  

OH: To možná navazuje na jednu otázku, co rád kladu. Jaký je mentální naladění je během toho, co ten člověk 

nějak odhaduje tu hru. Obecnou odpovědí mi je, že je tam samozřejmě nejdůležitější ten klid, že se pak nedá nic 

moc vymejšlet. Tady ty to vlastně i zdůrazňuješ.  

MK: Jo, jo, je to tak. Některý ty klucí ten klid právě nemaj. Oni třeba pak řeknou „sorry, já nevim co sem dělal“. 

To je takový to, že najednou ty lidi úplně zpanikařej. Tohleto se dá jenom omezit. Myslim ale, že to samý bylo u 

mě. Já když jsem měl nějakejch 8000 bitev, tak jsem mohl mít rating 1300 nebo 1400 a měl jsem 8000 bitev a 

8000 killů. Co kill to bitva. Teď je to asi trojnásobek nebo tak. Taky bych řekl, třeba u sebe, že ti sedne prostě typ 

tanků. Když hraješ za lehký nebo střední tanky, tak dokážeš na tý mapě ovlivnit daleko víc než za ten těžkej, kterej 

je pomalej a nedokáže se vracet. Za pozici lehkýho a středního tanku toho dokážeš víc napozorovat. Některý ty 

kluci taky nenašli to, co je pro ně.  

OH: V souvislosti s tim, jak ty si tady vlastně mluvil, že některý hráči nemaj ten vhled do tý hry, že se právě jako 

chovaj roboticky, tak jsem se chtěl zeptat, jestli právě i v týhle sféře neexistujou lidi, protože u jinejch žánrů je to 

právě docela i možný, že maj takovej tenhle styl dost na reakce, že maj velice precizní takový ty technický 

dovednosti jako je třeba ovládání tanku a podobně, ale jako vůbec nemaj tu intuici a vhled do tý hry. Myslíš, že to 

existuje i tady, že by někdo mohl hrát na špičkový úrovni jen díky téhle svojí rychlosti? 
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MK: U tanků bych ani neřekl. To třeba dokážu pochopit u Counter Striku, kde je opravdu potřeba, že ten kluk má 

rychlejší reakce o 0,5 vteřiny než ostatní a opravdu mu to střílí, že ty hlavy mu tam padaj, tak jo. Tady to je tak, 

že ten tank vystřelí a 8 sekund čeká. Ty pak máš ten čas na to přemejšlení. On by nezískal nic extra. Tady to padá 

na tom, že on vidí, že ty tanky jdou timhle směrem a místo toho, aby se stáhnul tak stojí, že zpanikaří a najednou 

neví, co dělat. Neví, jak se správně rozhodnout a kudy utejct a potřebuje to říct nebo zkrátka je problém v tom, že 

já ve svý pozici. Tady je problém, že já taky hraju za tank a musim se rozhodovat za sebe a ještě i za ostatní. To 

je pak nesmírná úleva, když je tam někdo, kdo ten krok udělá a my jako „jo, supr, on si tam jel, tak na to jsem 

právě myslel“. Ty lidi pak taky tu hru už čtou. Někdo tam prostě najede. Už ví, že jsme spotli pět tanků a že 

maximálně před nim bude jednička a přesto bude čekat na rozkaz. Úplně zbytečna a stojí tě to pak. Já třeba řešim 

jiný věci a uvidim to za minutu a je to škoda prostě.  

OH: To mě právě taky zajímá, jestli existuje nějakej rozdíl mezi tim, když odhaduješ, jak se zrovna zachová nebo 

jakej je zrovna aktuální styl hry u tvýho spoluhráče a u protihráče? Ty, jak si sám řikal, je taky nemůžeš vždycky 

povelovat. Musíš často koukat na tu minimapu, jak se oni hejbaj a co dělaj.  

MK: Je to samozřejmě o tom, že máme nějaký náhradníky, aby někdo odehrál nějakou roli na úplně jinym tanku. 

Když prostě vim, že ta důvěra v toho člověka neni taková, tak přestože vim, že bych si to v tom tanku dovolil 

udělat sám, tak se na to radši vykašlu a snažim se vymyslet nějako jinou variantu, protože pak ho tam ztratíš a to 

pravidlo osmi bodů je neúprosný. Ono to neni jen pravidlo osmi, ale stačí jen, aby se někde někdo blbě ukázal a 

takhle si dostal ze začátku třeba čtyři rány. Každej dostane po jedný ráně a ve finále to znamená, že máš 1200 HP 

dolů a pak něco vymysli, když má prostě už takovouhle nevýhodu a zkrátka jeden tank mrtvej. Určitě to funguje 

tak, že pokud ten člověk tu moji důvěru nemá, tak radši bych volil nějakou jinou strategii. Nějak to obejít.  

OH: Takže ty zvraty se moc v týhle hře neobjevujou nebo aspoň tak, jak to líčíš, to na mě působí, že je to o malejch 

chybách, který se pak těžko obracej? 

MK: Jako určitě. Tam třeba můžeš bejt relativně ve výhodě - můžou to bejt třeba tři tanky na dva, ale ve finále ty 

tvoje tři tanky nebudou střílet na jeden cíl a ještě třeba z toho pět ran dingnou. Třeba to vyhraješ, ale zbyde ti tank, 

kterej je nakonec stejně jen na ránu, takže ty si byl ve výhodě tři na dva a nakonec si z toho vyšel, že ty dva tanky 

ti zabily skoro tři tanky. V tomhletom právě když jsou ty lidi nervózní, zmatkujou, buď ten tank vůbec netrefěj 

nebo mu daj jen málo poškození nebo to poškození vůbecn nedaj, že jakoby nepenetrujou, tak z toho plyne to, že 

ty zvraty tady jsou. Hodně to bejvá, že ty lidi se nesoustředěj. Co je důležitý je hlavně střílet do jednoho tanku, 

aby ten tank vypnul. Když si každej dělá co chce, že si střílí po něčem jinym, tak ve finále oni maj sice tanky na 

ránu, ale maj jich pořád jen pět nebo čtyři.  

OH: Myslíš, že tenhle styl řízení týmu je i jinde, že by se dalo říct, že pro tuhle hru je specifický, že ten tým vede 

jeden člověk a poveluje ostatní, kam maj jít. V jinejch hrách jsem totiž viděl týmy, kde se tak všichni říděj 

navzájem? 

MK: Tady u nás ne a vim, že je to tak i u ostatních. Já mám i zkušenosti trochu jiný jako i nejen z počítačů, ale 

věnuju se aktivně i airsoftu, jesltli víš o co jde? 

OH: Jasně, jasně.  

MK: Děláme to celkem na úrovni, takže jsou tady akce, kde bylo 1200 lidí a řídil jsem dvě velký skupiny lidí - 

třeba 50 a víc. Jako říkám, i špatnej rozkaz je rozkaz. Jakmile je právě i v tom týmu víc autorit a ty lidi se mezi 

sebou nerespektujou, tak je to špatně. Podle mě je vždycky dobrý, když je tam někdo, kdo řekne nějaký definitivní 

slovo, nějakej povel a ty lidi zkrátka nediskutujou a prostě to udělaj. Lidi si myslí, že to u nás funguje jako nějaká 

monarchie nebo ditatura. Ono to je naopak - když lidi maj nějakou poznámku, tak já je respektuju, rád použiju 

nějakej nápad, ale zároveň ty kluci mi věřej, takže když já něco řeknu, tak oni to zkrátka udělaj a čekaj, co bude 

dál. Oni toho na druhou stranu zneužívaj, že přestávaj myslet sami, že to právě dost často spadá v to, že si řikám, 

že jsou podle mě líný cokoli udělat sami. Ono je to těžký, protože pak zase prohraješ. Ty tam ty lidi zprcáš, protože 

ses špatně rozhodnul a oni pak nevěděj, co je dobře nebo správně. Prostě oboje má svoje pro a proti, ale i třeba ze 

zkušenosti z toho airsoftu vim, že je tam potřeba prostě někdo, kdo tam dá definitivní slovo. Ať ty lidi mezi sebou 
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diskutujou, ale je tam taky potřeba, aby tam někdo to finální rozhodnutí udělal. Jinak to neni dobrý. O to horší ty 

debaty jsou po tom zápase, když se něco nepovede, tak se to rozhádá.  

OH: Ono to pak asi i klade velký nároky na toho člověka z hlediska téhle jeho předvídavosti, protože v jinejch 

hrách to takhle úplně bejt nemusí, že to může i víc stát na tom jednom člověku. 

MK: Hlavně to ve finále nejvíc sere mě. Cejtíš, že máš nějakou zodpovědnost, protože to bylo tvoje rozhodnutí a 

oni tě poslechli a dopadlo to takhle, jak to dopadlo. Taky jsem z toho byl takovej unavenej, že když se ti něco fakt 

posere, tak ty se omouváš, ale ono to někdy nestačí.  

OH: Teď tak přemejšlim - jestli je tahle struktura tak nějak běžná pro tuhle hru, tak jestli se někdy nesnažíte jít po 

tanku, kterej by byl toho jejich druhýho team leadera? 

MK: Ono tim, že ho zabiješ, tak zkrátka se dá říct, že mu dáváš ještě i výhodu, protože ten člověk má absolutní 

čas se koukat na mapu, proklikávat se mezi ostatníma žijícíma hráčema a má o tý hře, bych řekl, daleko větší 

přehled, než když naopak tank ovládá. Proto spousta týmu hráje tak, že člověk na mí pozici hraje za tu T1, kdy je 

to relax. Tam ta zodpovědnost je, ale většinou je to o tom hejbat se včas. Ne třeba, že bys musel mířit a zaměřovat 

a takovýhle věci. Takže tak. My jsme to taky zkoušeli, ale ve finále ten můj přínos na tom tanku osmýho tieru je 

daleko vyšší než na T1. Sice se nemůžu na tu hru tolik soustředit, ale doženu to něčim jinym a je to asi pro tým 

lepší.  

OH: Ohledně tohohle tématu - rozvíjení strategickej schopností. Jakej na to máš názor? Protože já jsem se setkal 

s lidma, který tvrdili, že je to záležitost intuitivní. Získat tou praxí takovej ten cit pro tu hru. Byli ale taky lidi, 

který to považovali za takovej, nechci říct, kalkul, ale že se to dá logicky odvodit. Neni to až tolik intuice. Jakej 

na to máš názor? 

MK: Možná by se o nějaký tý kalkulaci dalo mluvit. V tom smyslu, že tank byl támhle a tady, tak jediná možnost, 

kam se schovat, je tady. Je to prostě hra nějakejch úhlů a směrů, takže nějaká taktika, jak ten tank z tohohle směru 

vyštípat se určitě dá vymyslet. Spíš jde o to na základě odehranejch zápasů a zkušeností říct: „Tady ta situace tady 

byla tolikrát. Zkoušeli jsme to hrát timhle způsobem.“ Ačkoliv vim, že z deseti případů nám to mělo vyjít, tak to 

osmkrát nevyšlo. Tak to znova prostě zkoušet nebudu.  

OH: Rozumim. Takže zase, pokud bychom to vzali z hlediska toho jednoho zápasu - já to vždycky takhle s lidma 

dělám, že si vezmu jedno kolo nebo zápas a od toho začátku do konce z hlediska toho průběhu, tak se z nich snažim 

dostat to, jak to vypadá z hlediska průběhu odhalování herního stylu protihráčů? Asi tady probíhají ty věci před 

zápasem, který tady už padly: studování těch replayů a zjišťování si indexu hráčů a těch používanejch strojů. Teď 

když už ta bitva začne, jak to asi tak probíhá, pokud bys to měl popsat po těch fázích? 

MK: To by bylo možná nejlepší ukázat na nějakym příkladu.  

OH: Klidně můžeš zajít do toho příkladu... nebo co se tak obecně nejčastějc děje? Jak by se dala rozfázovat ta 

hra? 

MK: Tak dobře. Ty mapy jsou všechny relativně dost krátký, což mě i tak trochu sere, protože ty třeba za ty rychlý 

tanky na těch otevřenejch mapách seš schopnej během prvních 25 vteřin schopnej navázat kontakt s nějakym 

tankem. A když nebude dobrej protispotter na druhý straně, tak už máš do jedný minuty dobrej přehled o tom, kam 

se jeho tanky hejbou. První, co je vždycky důležitý, je zjistit si, kde má nepřítel tanky. Potom je to o tom, z jakýho 

směru jde od nich chytnout nějakej tank. Jestli se dá někde vyloženě odchytit nějaká osmička, že bych ho tam 

jakoby překvapil a nalákal na nějakou past, že mu tam necháš projet jedničku, kterou zadarmo sežere a myslí si, 

že všechny tanky jsou na druhý straně. Ono to tak vypadá, protože je tam třeba aspoň jeden tank nasvícenej a 

dokáže rychle utejct a ten zbytek čeká někde jinde nebo minimálně aspoň z toho místa může střílet. Když se tohle 

nepovede, tak zkrátka jít tou cestou spot a jet (částečně nesrozumitelné). Snažit se tomu soupeři dřív, než dojde k 

těm třem minutám u konce, tak ho oslabit v těch hit pointech, abys nad nim měl nějakou převahu. Protože většinou 

když rushuješ do nečeho zakempenýho, tak dostaneš, aniž by si dal. Všichni jsou připravený na to se bránit a ty za 

jízdy trefíš prd.  
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OH: Takže ta hladina hit pointů hraje roli kvůli nějakejm remízám nebo jak to mám chápat? 

MK: Myslim to tak, že když ten tým bude čekat a bude do poslední chvíle kempit, tak ho potřebuješ alespoň 

ozobat. Protože ty když ty tanky rozjedeš, tak to neni jako v Counter Striku, protože tam se relativně za toho běhu 

dá střílet. Sám jelikož to hraju, tak vim, že ta hlava, nebo alespoň ty profi hráči to uměj, se strefit dá. Nemusí klečet 

ani stát, aby ty hlavy dával, což v tankách je absolutně nemyslitelný. Pokud tank nestojí, tak na tu střední nebo 

delší vzdálenost absolutně nic nestrefí. Takže v momentě, kdy ten tank jede, je zkrátka jakoby zranitelnej. Nestřílí 

se třeba už jen z toho důvodu, že máš ten zásobník na šest nábojů, takže já nestřílim jen z takovýho toho důvodu, 

že bych tam vyhodil dva. To už jdu do toho středu se čtyřma, což si zkrátka už tu ránu necháváš dát. Teda buď tě 

trefí nebo netrefí, ale pak jdeš do toho střetu se všema nábojema. Proto je dobrý třebá dát i nějakej ten tank hodně 

daleko, abys opravdu zamířil - jako odsniperoval a ten jinech tank mu udělá nějakej spot a ono to tomu tanku něco 

dá. Když se ti tohle povede, tak mu ve finále sebereš třeba tisíc hpček. Tak už je třeba nahlodanej a líp se ti útočí.  

OH: Aha, tak to je pro mě asi důležitý nebo jsem to do týhle doby moc nepochopil. Takže když má tank v dohledu 

jinej tank, tak tvoje osmička, pokud nemá nějakou barieru v dohledu, tak může střílet na ten nepřátelskej nebo jak 

to je? 

MK: Je to tak no.  

OH: A překážky se tam teda počítaj, že neni možný do něj střelit třeba přes stěnu? 

MK: To ne, to ne.  

OH: Prodlužujou nějakym způsobem dosah, že tim dělem třeba můžeš dostřelit dál? 

MK: Normálně je to tak, že je tam ta hranice asi 450 metrů, na kterou jseš schopnej spotnout tank. To je braný ale 

při nulový kamufláži. Pokud nějakou kamufláž má, tak se to jakoby zkracuje. Ty ale můžeš bejt klidně 800 metrů 

s dalšim tankem daleko a můžeš na něj střílet. Ta přesnost toho děla, už tam je nějaká odchylka, že ten náboj 

nepoletí tam, kam potřebuješ, ale ty bys ho zase na těch 800 metrů neviděl. Tim ale, že ten tank bude na půl cesty 

mezi tebou a jim a on ti ho ukáže, tak ty právě můžeš střílet.  

OH: Dobrý, dobrý. Takže ty si vlastně řikal v prvnim bodě poznat, kde maj tanky. Pak překvapit nebo napadnout 

nějakej oddělenej. Pak si řikal, že v případě dlouhej her udělat tu damage před koncem, ale když tohle vynecháme 

- tu snahu překvapit nebo získat nějakou výhodu, tak pak to má asi určitě nějakou fázi konfrontace, kdy se to 

jakoby rozehraje a je tam nějaká koncovka? 

MK: Tak tam už je to většinou, pokud je to s těma hpčkama srovnaný, tak je to o tom, kdo líp střílí a ten, kdo líp 

střílí do toho jednoho cíle a ty tanky vypíná, tak to vyhraje. Tohle je dost v těch nízkejch mapách, že tam kdo 

dinguje, netrefuje, tak tam dost ty zápasy končej relativně těsně. Na těch otevřenejch mapách ten rozdíl dost neni 

takovej, že bychom mluvili o tom, že ten tym vyhraje nějakym dost velkym rozdílem, protože tam dost často dojde 

k tomu, že nějaka individualita udělá nějakou chybu nebo rozhodnutí toho velitele je pro tu prohranou situaci 

fatální. A on je to zpravidla error toho hráče, že kolikrát se stane, že ten tým to hodně campí a ty se ho snažíš nějak 

ze všech stran ozobávat a když si ty lidi nedaj pozor, že je na tý straně opravdu sám a ten člověk to na tý druhý 

straně odhalí, tak se tam může zkrátka relativně rychle přesunout, aniž by ho to stálo nějakej risk, tak ho tam prostě 

zabije. Je to takový, že si řikáš: „Jo, teď si tu hru kompletně diktuju já a vychází to tak, jak potřebujem.“ Najednou 

trochu zlaxníš a nedáváš si pozor a on to pak rozsekne, že tě úplně překvapí, že nakonec tak pasivní neni a nakonec 

se odhodlá k nějaký steči na jednu stranu a ty tam máš tank, kterej neni schopnej utejct. 

OH: Jak jsem ale pochopil, tak tam jsou nějaký různý vítězný podmínky. Jedna z nich je capnout tu druhou bázi 

a druhá je vystřílet všechny ty tanky, ne? 

MK: Buď vystřílet ty tanky nebo minimálně dosáhnout těch osmi bodů. Jakmile seš o těch osm bodů vejš, tak ten 

zápas prostě vyhraješ. 

OH: Jak ty tady řikáš, že tu existuje to pravidlo osmi bodů, tak asi minimalisticky nemá cenu usilovat o něco 

dalšího, jelikož by to bylo riskantní? Jestli nejsou třeba strategie zabírání tý druhý báze čistě? 
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MK: Jo, dá se vymyslet třeba to, že on má ty T1 mrtvý a ty 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. Zase tim, že on jede a ty stojíš, tak ten jeden tank 

hned třeba ty síly vyrovná a můžeš pak zase něco řešit. Zpravidla ještě platí, že jakmile on ti tu osmičku někde 

vypne, tak se mi vždycky vyplatilo tu situaci řešit hned. Prostě „nevadí, teď jsme o jeden tank přišli“, ale hned 

zaútočit. Protože jakmile se z toho posadíš na zadek a začneš se schovávat s těma tankama, tak mu akorát dáváš 

čas, aby on si ty zásobníky opět přebil a za 40 sekund má zase pět tanků se všema zásobníkama a už jen čeká do 

konce hry.  

OH: No jasně, může se stáhnout, že jo? 

MK: Když to uděláš hned, tak minimálně víš, že ty tanky jejich jsou vystřílený. Ideálně když to situace dovolí, 

tak ještě chvilinku počkat a podívat se „ty se nehejbou, ty přebíjej, ty přebíjej“. Pak teprve vyjet. V tý chvili třeba 

nachytáš tanky, který nebudou mít šest nábojů v zásobníku, ale budou mít třeba po třech, anebo bude někdo 

vysloveně nabíjet a tim se najednou ten rozdíl smaže. Jako v nevýhodě budeš, ale furt v menší, než když budeš 

čekat, až si nabije nebo se ještě stáhne na nějakou lepší pozici a čekáš, co udělá.  

OH: Tys tady několikrát zdůrazňoval, že ta standardní strategie je držet si pospolu ty tanky. Neodělovat se. Sám 

si zmínil, že to je taková hlavní strategie - najít někoho oddělenýho. Jakym způsobem tam funguje to krytí nebo 

jakym způsobem získáváš výhodu, když máš ty tanky u sebe? Prostě jen čistě z toho, že větší palebná síla? 

MK: Z čeho čerpám výhodu? To je všechno to pravidlo osmi bodů, že když je někde nějakej tank sám a ta druhá 

strana to odhalí, tak je zkrátka konec. Proto z toho důvodu je dobrý mít ty tanky vždycky u sebe, když chceš hrát 

opatrně. Zase náš asi největší úspěch byl, a to je taková naše deformace v tom, že čím víc zkušeností člověk má, 

tak tim pádem je trochu opatrnější. Když jsme to začínali hrát, tak jsme to hráli s takovou lehkovážností, ale byli 

jsme takový víc drzý. Tenkrát se mělo postupovat na Katowice v Polsku. Tam největší favoriti byli Red Rush, 

který s náma jako nováčkama propadli a vůbec se nedostali před první kolo postupu vůbec do těch Katowic. Oni 

s náma prohráli 2:0 a všichni z toho byli úplně vyplesklý. To bylo všechno z toho, že jsme hráli dost odvážně a 

oni čekali a my tanky jinde. Měli jsme to trochu rozdělený. Zároveň jsme na sebe viděli. Byla to taková 

nekonvenční strategie v tom, že jsme byli jakoby nový. A jak to bylo něco novýho, tak to zkrátka překvapilo. Taky 

se nám to jako stalo. Člověk má tendenci sklouzávat do nějakýho stereotypu a když pak někdo přijde s něčim 

novym, tak o to je to pak větší překvapení.  

OH: Obětováváte někdy taky? Myslim tim to, že tam nastrčíte jeden tank a ten to schytá, ale ten soupeř jich tam 

pošle víc a vy jich tam najednou sundáte pár? Jestli se i tyhle strategie vyvíjej? 

MK: Jako u těch jedničkovejch tanku jo. Tam se ti to většinou může vyplatit. U těch osmiček ne no. Tam se dělo 

zkrátka to, že na těch městskejch mapách, když chceš někudy vyjet, tak ten těžkej tank má slušnej pancíř, že je 

šance, že něco dingnou plus střílí jednou za těch 11 sekund, tak je pro mě daleko lepší, když za ten roh vyjede 

tenhle tank, kterej má možnost  něco dingnout. Má pro mě měnší hodnotu než ten francouzskej tank, kterej  

nedingne absolutně nic a ještě je větší, ale zároveň má těch šest nábojů. Pořád je pro mě lepší, když tam vyjede 

(název tanku - nesr.)  a pak ho nepřátelský tanky vypnou, že vystřelí a on je mrtvej ten tank. Ta IS3(?) vystřelila 

jednou. Kdybys tam vyslal Francouze, tak by se k tomu nedostal, protože by chcípl úplně stejně. Tak radši tank, 

kterej má ten pancíř, protože pro to dohrání je vždycky lepší mít tank s tou cartridgí. Pak aby ti zbyla jen IS3, která 

je celá - může mít klidně full hp, tak tobě bude stačit Francouz, kterej bude mít nějakejch 450HP, což už je na 

maximum, co ta IS3 je schopná udělit jednou ranou, tak ty seš schopnej to, přestože máš tank s jednim HPčkem, 

to vystřílet všechno a na všech těch šest nábojů to tam vysolíš a jeho zabiješ. Pro to dohrání je vždycky potřeba se 

dívat na tohle, proto řikám klukům, aby v situaci, když ty tanky stojej třeba proti sobě a oni maj stejně tolik nábojů, 

že už ho nedokáže vypnout, tak jim řikám: „Nestřílej vůbec ty tři náboje. Vykašli se na to. Ty ho stejně nevypneš 

a on nevypne tebe.“ Tak radši těch sedum sekund, protože on ty tři do něj stejně dá ten nepřítel, ale ty už v tý chvíli 

nabíjíš a máš těch osm sekund navíc, což ve finále vyhraješ ty, protože budeš sice rozstřílenej, ale on by tě v tom 

momentě stejně nedal a on když začne nabíjet a máte ten reload úplně stejnej, tak ty budeš mít v ten moment třeba 

už deset sekund nabito a už ho o tu jednu ránu vypneš. Tohle je přesně na skillu těch lidí, že tohle si musej... to v 
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zápalu boje těm lidem nejde radit. Je to lehká matematika. Prostě se kouknout, kolik ran jsem dal já, kolik on. Já 

si řeknu „fajn, teď nebudu ty tři rány dávat a nechám si to od něj dát a budu radši patnáct sekund nabíjet“.  

OH: Jedna z těch záverečnejch otázek, jestli si myslíš, že tahle dovednost, kterou sis rozvinul takhle tim hraním 

má nějakou souvislost s životem mimo hraní, když to takhle řeknu? Myslim tim třeba to, že k tomu, aby člověk 

hrál timhle určitym způsobem, tak musí bejt takovej od nátury? 

MK: Tak já si myslim, že tohle platí absolutně u všech. To mě právě zajímá, jestli tvoje práce bude korelovat tady 

s timhle, co řikáš. Já si třeba myslim, že když někdo dobrej v jedný hře, tak bude, podle mě, hrát lepší průměr i v 

těch ostatních, že pokud by to nevyžadovalo něco, jako třeba práve Counter Strike - tam si opravdu myslim, že 

musíš mít nějakej postřeh nebo takovouhle schopnost, tak já třeba i v tom reálnym životě to u mě úplně souhlasí s 

tim airsoftem. Jsou prostě kluci, který na tom budou dobře fyzicky, budou mít super postřeh, ale organizovat 

takticky nějakou větší skupinu lidí pro ně vubec neni. Udělaj úplně věci, který jsou krávoviny. Hráli jsme třeba 

Lineage, takže znám tam ty kluky, který přešli z Lineage do Tanků. Jakmile to byl třeba dobrej hráč v Lineage 

nebo v Tankách nebo i naopak, tak tam vždycky dosáhl nějakýho lepšího standardu, když to byl vyjímečnej hráč 

i v jiný hře. 

Já třeba ve svym životě souvislost hodně vidim. Myslim to naprosto objektivě. I když objektivně - je to z mýho 

hlediska, ale já to vidim i v tom airsoftu, kde ten terén dává možnost nějakýmu postupu nebo vytváření strategií, 

tak to vidim úplně stejně jako v tý počítačový hře. Fajn, ten člověk je támhle. Když na mě nebude vidět, tak na mě 

nebude moct střílet. Když na mě bude chtít střílet, tak za mnou musí přijít a tady ty na mě viděj, tak mi pomůžou. 

To je podle mě jedno a to samý. Je to to samý jako já tady u počítače vidim, co musim klukům povídat, tak to 

samý řikám do vysílačky těm lidem v tom lese. Úplně to samý. Tady vedu tým šesti lidí u počítače. Tam je to, 

když vedu čistě jenom svůj tým, tak je to sedum lidí. Vidim v tom hodně velkou podobnost.  

 

1.1.6 Headhunter 
OH: ...takže by mě zajímalo, jak seš starej? Jaký máš zkušenosti na poli progamingu? Jaký byly tvoje největší 

úspěchy?  

VV: Mně je 26 a hraju od konce roku 2003 přes internet a myslím si, že v roce 2004 už jsem se určitě pohyboval 

v takové té sféře, kterou bychom u nás mohli nazvat jako „progaming“, tzn. turnaje, ligy, soutěže, žebříčky a tyhle 

věci. Takže to máš určitě 10 let. A mezi úspěchy? Nejdřív to byl Warcraft III, pak Starcraft II a v obou hrách jsem 

byl v určité fázi určitě nejlepší v České republice. Samozřejmě nelze říct, že jsem v té hře nejlepší pořád. Vždycky 

se objeví nějaký rok, kdy je někdo lepší, ale určitě jsem měl v těch hrách svoje období, kdy jsem byl v těch hrách 

nejlepší a taky mě trochu znali v zahraničí. Asi tak bych to řek. V zahraničí jsem se zase tak moc nechytal. Vyhrál 

jsem takový menší turnaj ve Švédsku a to je asi tak všecko.   

OH: Něco jsem četl o tom tak okolo, takže to kdyžtak doplnim. Abych tak uvedl, o čem ten výzkum je. Já jsem to 

tak shrnul v kostce, že se týká čtení herních stylů druhých hráčů. A jelikož jsem psycholog, tak se zaměřuji na to, 

jakým způsobem hráči odhadují herní styly druhých, svých protihráčů často. V tomhle smyslu mě zajímá - protože 

asi existuje nějaká obecná teorie toho, u toho Starcraftu asi obzvlášť, teorie toho, jak si ty hráče členit dle toho 

stylu? Takže tady asi mluvim o nějaký oficiální kategorizaci. Máš něco i takovýho vlastního nebo i víš, že se 

používá něco takovýho běžně v praxi? 

VV: Obecně bych řekl, že ta strategie by šla přirovnat k šachum, to znamená, že máš určité styly otevření. Víš, že 

některé jsou agresivnější, některé defenzivnější. Hráče bych úplně na nejobecnější úrovni rozdělil do dvou 

kategorií. Jedna kategorie jsou hráči, kteří se snaží v daný moment hrát to, co je standardní a nejběžnější. To, co 

nijak nevybočuje. To, co se třeba trénuje na ladderu, to znamená to, co když zapneš hru a dostáváš tam náhodné 

hráče, takže tam ty hráče neznáš a hraješ tam to, co je standardní a co máš naučeno, takže ty o tom soupeři nic 

nevíš, takže nemůžeš využívat nějaké vychytávky. Takové hráče máme i u nás. On ví, že ty hraješ určitym stylem, 

ale on si pojede víceméně svůj standard a věří, že když si pojede ten svůj standard, tak že zahraje třeba líp než ty 

a on tě porazí. To je ta jedna kategorie. Pak je druhá kategorie hráčů, kteří se právě snaží co nejvíce dozvědět o 
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tom svém soupeři a jeho stylu a snaží se prostě hrát tak, aby toho zneužili. Mezi tyto hráče, si myslim, jsem často 

řazen i já - já jsem ale hráč, u kterého bych řekl, že jsem schopen zahrát úplně všechno, to znamená někdy hraju 

standardně a někdy ne, ale většinou řikaj, že jsem ten typ hráče, který nahlédne na toho jejich soupeře, podívá se 

na jeho styl a pak když se na to objektivně podíváš a neznáš ty lidi, tak si řekneš „tohle musí být blbost“, ale já 

protože vlastně vím, co ten soupeř dělá a vím, jak on uvažuje, tak ona to blbost neni. Takhle. Takže základní dvě 

kategorie - hráči, kteří hrají standard a nehledí na to, kdo je jejich soupeř. Říká se vlastně, že oni hrajou tu hru tak, 

jak je vymyšlená. Hrajou podle ras. Já jsem třeba Protoss, takže na Terrana budu hrát vždycky takhle a nijak jinak. 

A pak jsou hráči, kteří nehrajou tu hru, ale hrajou toho soupeře. Já třeba hraju tady se soupeřem, který je Harpner. 

Já vím, co on dělá, a přesně vymyslím něco na Harpnera, co by třeba na někoho jiného vůbec nefungovalo, ale na 

něho to fungovat bude. Takže to je takové základní rozčlenění. 

OH: To je určitě zajimavý, co řikáš. Dá se říct, že ten první typ hráče se řídí takovou tou metagame - takovym 

tim, co se v aktuální době považuje za to správný dle těch pravidel? Že ty druhý hrajou i to, co neni považovaný 

za ideální nebo nejsilnější tah, ale funguje jim to, protože, jak si řikal, jelikož sami věděj, o čem je ta hra toho 

druhýho? 

VV: Ano.  

OH: Výborně. Já jsem pak takhle na internetu hledal takový ty kategorie, jak se to tam v tom Starcraftu člení a to 

je tedy opravdu taková bohatá studnice. Našel jsem tam takové ročlenění, které kromě tohoto, co už si tady 

předestřel, tak nastiňuje, že ta hra dost závisí na rase. Pak se tam objevovalo, že ta hra dost zavisí na zaměření na 

tu makro-hru nebo macrogame a mikro-hru nebo micromanagement. Používají se tyhle pojmy, že by se s tím 

zacházelo ve smyslu, že by někdo hrál za ty Zergy a měl výborný mikro a bylo by to známý jako jeho doména? A, 

já nevim, cesta, jak ho přehrát, by byla přes tu mikro-hru.  

VV: 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. Ta hra je nastavená v principu, že Protoss má menší počet drahých 

jednotek a Zerg má z principu větší počet slabších, levnějších, rychlejších jednotek. Já si ale myslim, že tohle 

nesouvisí s nějakou psychologií hráče, protože ten samotný hráč si vybere na začátku, že bude hrát Zergy a on ten 

Starcraft je známý tím, že se strašně mění rasa. Možná sis toho všiml. Pokud se nějaký hráč rozhodně, že bude 

hrát Zergy, tak už musí ty Zergy hrát, protože kdyby se rozhodl tu rasu změnit, tak si půl roku nebo i rok v žádném 

turnaji neškrtne. A to se prostě nevyplatí. Takže ten hráč hraje ty Zergy a už jako pro něj neni ta cesta ven. On 

bude hrát ty Zergy už prostě x let, ale ve skutečnosti nemusí mít v hlavě tu agresi, on nemusí být ten typ hráče, 

který si řikne „musim to ukončit do deseti minut“. On může být klidně ten defenzivní hráč. 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. Máme u nás třeba z eSuby hráče, který se jmenuje Fazer, je to momentálně nejlepší 

Slovák. Ten hraje Protosse. Protosse považujeme za rasu defenzivní, ale on je už známý tím, že do Zerga hraje 

nějaký two base all-in. Na dvou bázích chce tu hru rozhodnout do deseti minut. Vždycky. On prostě neudělá tu 

třetí bázi proti Zergovi. On hraje prostě defenzivní rasu, ale vždycky ji hraje agresivně. To je ten stav jeho mysli. 

On je hráč, který hraje agresivně a chce tu hru ukončit dřív, protože z nějakého důvodu si nevěří nebo něco. Takže 

to, jak je hra nastavená herními designery ještě nesouvisí s psychologií hráče. Protože hráč si třeba rozhodne, jakou 

rasu bude hrát, ještě předtim, než se dozví, že je agresivní nebo defenzivní typ. Protože jakmile se rozhodne tu 

rasu hrát, tak už se málokdy rozhodne k tomu, aby ji změnil. Pak když se rok rozhodne, že by mu seděla nějaká 

jiná rasa, tak už se málo rozhodne ji změnit.  

OH: Takže dalo by se říct, že on si zpočátku vybere nějakou rasu, která konvenuje s jeho hernim stylem. On je 

třeba agresivní, takže si vybere nějakou tu agresivní rasu, ale posléze zjistí, že jen takhle se to hrát nedá, že se pak 

naučí i tu druhou stránku? Tu slabší, co se týče tý rasy? Že se třeba naučí hrát defenzivně i za toho Zerga? 
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VV: Já si právě nemyslim, že hrát defenzivně Zerga je horší. To právě vůbec ne. Ta hra je vybalancovaná a 

umožňuje to. Je třeba možné hrát defenzivně Zerga pořád i na té top úrovni jako třeba Korea. Já akorát řikám, že 

to, co si můžeš přečíst na internetu nebo to, co řikaj komentátoři, že „jó, ten Zerg má tady 100 zerglingů“, tak to 

nutně neznamená, že hráč toho Zerga je agresivní typ. On prostě musí hrát tu rasu určitym způsobem, že to vypadá, 

že má hodně jednotek a dělá furt něco agresivního, ale ve skutečnosti on se do ty hry nesnaží dostat nějakou agresí, 

ale jen třeba zaměstnat toho soupeře a tak. Já bych prostě nepletl, co ty herní designeři udělali s těma rasama a 

nějakou tu psychologii toho hráče.  

OH: Jasně.  

VV: A ty říkáš, že hráč si na začátku nějakou rasu vybere. Já si myslim, že výběr té rasy je ze začátku dost o 

náhodě. Vim, že byl turnaj - Hitpoint Showtime, a tam jsme byli já, Harpner, Devil a Rikytan. Dejme tomu, že já, 

Devil a Harpner jsme byli v té době tři nejlepší ze čtyř hráčů Česka a oni se nás ptalI: „Podle čeho jste si vybrali 

tu svou rasu?“ Já jsem řekl, že podle toho, že se nejvíc podobé rase v předchozí hře, kterou jsem hrál. Takže něco, 

co už teď absolutně není relevantní. Harpner nevim, co řekl a Devil si vybral rasu podle barvy, že prostě chtěl hrát 

červenou rasu. Protože ze začátku, jak přijde ten hráč k té hře, tak on vlastně ani moc neví. On se rozhodne něco 

hrát a on neví, jaký bude jeho herní styl. Já si proto myslim, že ten výběr rasy, i když si to každý nějak odůvodní, 

tak já si myslim, že on je do jisté míry náhodný.  

OH: Takže... pokud to chápu správně, tak by ten výběr rasy neměl být až tolik determinující? 

VV: Jo, jo. Já si myslim, že neni právě tolik.  

OH: To mě taky docela zajímá, jestli některý hráči na tý Starcraft scéně, ať už teda domácí nebo světový, se právě 

neproslavili nějakym specifickym stylem. Teď to směřuju k tomu, jak ty řikáš, na to psychologický přehrání toho 

soupeře. 

VV: Jasně, určitě se o tom mluví. Teď se akorát musim zamyslet. Protože nejznámější hráči jsou ti nejlepší, 

logicky. Jsou to Korejci. Tam už na tom nejvyššim levelu už neni moc prostoru na nějaké v uvozovkách „srandy“. 

Protože tam když někdo udělá nějakou srandu, tak na to většinou doplatí. Když vezmeme českou scénu tak, možná 

si budu fandit, ale jeden z nejoriginálnějších stylů jsem měl já. Už x let jsem hrál proxovanou gateway. Ne gateway 

u mě v bázi, ale u soupeře v bázi. On to třeba nikdo jiný nedělal - jen já jsem to dělal. Ti lidi věděli, že to hraju 

jenom já, ale stejně nevěděli, co proti tomu zahrát. Určitá originalita tam teda byla. Právě v Protoss versus Protoss 

jsem vždycky dokázal něco vymyslet. Něco nestandardního, něco, co soupeře nečekal. Právě mi to i potvrdil, jestli 

víš kdo je Reitor, to je mistr České republiky za minulý rok. On mi řekl na turnaji, jak jsme se potkali osobně, že 

si byl jistý, že šestou sezónu ASUS národní ligy, která vrcholila těďko v červnu, že ji vyhraje. A on byl fakt 

nejlepší, ale že se prý málem rozbrečel, když se mnou prohrál a už by se mnou nechtěl hrát Protoss versus Protoss, 

protože on i když tam je lepší, tak já jsem se na to líp individuelně připravil. Já jsem mu jakoby nahlédl do té jeho 

hlavy a zahrál jsem úplné šílenosti a porazil jsem ho. U nás se dá říct, že jsou lidi, který se něčim takovym 

proslavili. Na té světové úrovni vim, že se to řikalo o několik pár lidech, že do té hry hledí trochu jinak, ale já 

teďka nevim, jestli si někoho vybavim takhle. Vim, že byl před lety známý Korejec Nestea. On byl totiž jeden z 

mála lidí, který byl schopen říct, co je to standardní hra a jakoby určit novou metagame. On prostě přišel na turnaj 

a zahrál něco, co nikdy jiný nezahrál a zjistilo se, že je to ještě lepší než to, o všichni ostatní hráli, takže všichni 

začali kopírovat jeho. Takže on je jeden z těch lidí, co určuje ten standard. Ale na to, jestli se některý lidi proslavili 

něčím, určitě se dá říct, ale já si teď nevybavim ty jména, ale určitě tam bylo několik lidí, kteří měli nějaký 

specifický styl a kvůli tomu byli známí, že hráli trochu jinak než ostatní.  

OH: S tou originalitou je to docela zajímavý, protože v souvislosti s výzkumem a rozhovorama, co sem prováděl 

s jinýma lidma, který hodnotili tohle využití nějakého bluffu nebo nějaký psychologický výhody ve spojitosti s 

velmi vysokym riskem. Brali to tak, že tohle přichází do hry, když už ti došly nějaký standardní metody a musíš 

už riskovat, abys převrátil pro tebe nějak nevýhodnej stav. Ty o tom ale mluvíš, že se na tom dá založit čistě i styl. 

Od začátku, že pujdeš do toho risku? 

VV: Podívej se, k tomu mám pěkné přirovnání. Představ si, že hraješ poker a ty si řekneš, že hráč bude bluffovat 

pouze tehdy, když nemůže hrát čistou hru, to znamená, že ty když dostaneš do ruky třeba dvojku a semičku, tak si 
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řekneš „jsem přitlačenej do kouta, mně nezbývá nic jiného než bluffovat“. Jesli ale znáš poker, tak víš, že to tak 

neni, že někdy se vyplatí bluffovat, 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. Já tomu řikám individuální příprava na jednoho soupeře. Já si myslim, že 

to neni vždy spojené s tim, že ti dojdou triky. Možná ještě záleží na hře, protože jestli ti to podal někdo, kdo hraje 

střílečky, tak tam to může být uplně jinak.  

OH: Řekl mi to kluk z World of Tank, kterej tam ten sedmičlennej tým vede. Tam je to možná snahou 

minimalizovat to riziko, protože řídit sedm lidí... 

VV: To je asi pravda. Ta týmová hra to může mít jinak. Pokud by si třeba nějaký hráč řekl, že má lepší standard 

než ten druhý, tak si řekne, proč vymýšlet nějaké psí kusy, když vim, že ten standard můžu zahrát líp než soupeř, 

tak zahraju standard a nebudu do toho nic míchat. Pokud ale vim, že by to bylo vyrovnané, tak 50 na 50, 60 na 40, 

tak se připravím, podívám se na záznamy, vymyslím něco originálního a jasně, z pohledu toho, že bych hrál proti 

někomu jinému, tak je to risk. Je to třeba blbost. Kdybych hrál na ladderu a potkal jinýho soupeře, tak je to blbost 

a prohraju, ale když upletu nějakou past na někoho, tak si myslim, že to neni nutně spojeno s tim, že by mi došly 

trumfy. Jo, takhle.  

OH: Já jsem v průběhu výzkumu narazil na to, že v rámci těchto mindgames existujou takové dvě formy. Existuje 

něco jako agresivní forma a defenzivní forma. Ta defenzivní forma je, že jsem takovej reaktivní spíš a dokážu 

velmi dobře vyčíst záměry toho soupeře. Pak je druhá hra, nebo vlastně styl, kterej je agresivní a je založenej na 

tom, že já vlastně tlačim. A čim víc tlačim, tim vlastně omezuju možnosti nějak reagovat a jak jsou ty jeho 

vlastnosti omezený, tak je mnohem snadnější ho předvídat a vnutit mu nějakou vlastní hru, nějakej vlastní záměr, 

kterej chci já. Zařadil by ses do nějaký z těhle skupin, protože mně přijde, že bys byl asi toho agresivního založení 

v tomhle.  

VV: Jo, jo. Kdybych se měl zařadit mezi tyhle dvě skupiny, tak já jsem ten , který chce... já chci aby soupeř hrál 

tu mojí hru podle mě, protože to je to, co já znám a mám natrénováno. Vim, jak se to bude odehrávat a tim pádem 

od něho třeba vynutim nějaký chyby od něj navíc. Ale co bych ještě řekl, zejména u strategií, kde těžíš nějaké 

suroviny, máš vesničany a děláš nějaké vojáky, ať už to bylo třeba Age of Empires, Warcraft, Starcraft, tak si to 

musíš představit jako určitý koloběh. 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 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. Takhle to i napříč tim Starcraftem jde vidět, že nějaká agresivní strategie se kdysi objevila. Pak 

zmizemal, protože se lidi tomu naučili bránit, ale zase za rok se ty lidi naučili hrát tak ekonomicky, že se ta strategie 

zase vrátila do hry na měsíc a zase jeden měsíc ji všichni hráli, protože tim poráželi ten standard, víš? Takže určitě 

je tam nějaký koloběh a jsou tam nějací ty hráči, kteří preferují hledání těch slabin v soupeřově hře. K tomu bych 

patřil třeba já. Já se třeba vždycky mrknu na toho soupeře a hledám, jestli tam nemá někdě nějaké slabé místo, kde 

nemá ty jednotky, kde bych ho mohl potrestat. Pak jsou hráči třeba takoví, jako si řikal defenzivnější, kteří se 

dívají, kde by mohli jako co nejvíce ušetřit na té armádě a co nejrychleji investovat do té ekonomiky a do té 



81 

 

technologie a to je právě ten defenzivní styl hry. Co nejrychleji mít co nejvíc těžičů, co nejvíc bází, nejvíc techů a 

tak. Určitě se takhle dají hráči rozdělit.  

OH: Mně právě přišlo, že to jsou i takový dva psychologický modely toho hráče, jeho záměrů. Ti hráči agresivního 

stylu se snažej co nejrychleji dosáhnou vítězství nebo přesunout se z bodu A tý partie do nějakýho koncovýho 

bodu. Zatímco ty obranně laděný hráči se snažej zajistit, aby neprohráli jako jejich hlavní záměr.  

VV: Já jako vím, že když hraju Protoss versus Protoss tak vím, že moje největší síla je v tom, že mám dobré mikro 

s malým počtem jednotek, což znamená, že pro mě bude vždy dobré na toho soupeře přijít s šesti nebo sedmi 

jednotkama, protože když jich budeme mít stejně, tak já ve většině případů vyhraju. Pro mě to bude vždycky dobré. 

Ale naopak jsou hráči, třeba tady byl dřív Predy a jeho síla byla v tom, že rychleji než ostatní zaplnil ten 200 

populační limit. Takže jeho cíl bylo přežít těch prvních 14 minut hry, že věděl, že ve 14 minutě bude mít tady tuhle 

dvoustovku a nikdo jiný tady tuhle dvoustovku mít nebude. Jeho styl byl teda přežít a můj „pojďme bojovat s co 

nejmenší armádou“. Takže ty hráči pak takhle určitě preferují. Nebo jak jsem zmiňoval toho Slováka, Fazer prostě 

je takový ten, co chce vyhrát tu hru na dvou bázích. On nechce vyhrát tu hru na třetí bází, protože pak musí bránit 

tři báze a on to třeba ani tak neumí. On si neumí tu armádu rozdělit a pohlídat si, co dělá soupeř. On prostě udělá 

dvě báze a pak chce co nejrychleji ukončit tu hru. Do 10 minut nebo maximálně do 12 minut. Tak to je pak ta 

psychologie toho hráče, že mu nějaký styl vyhovuje víc a zase na nějaké ty scénáře v té hře se necítí.  

OH: Takže kdybychom to shrnuli - co všechno se může stát nějakou součástí nebo mechanikou, na který se dá 

založit nebo vyprofilovat ten vlastní styl? Abychom si to utřídili, když se vrátíme úplně na začátek, tak ty si začal 

nějakými styly otevření tý partie nebo tý hry. Co by tam bylo ještě? Už jsme mluvili o těch rasách, ale to jsme 

uzavřeli, že to neni tak determinující. Tak pak to jsou asi ty buildy, ne? 

VV: Ano. 

OH: Což je vlastně to, z čeho poskládáš jednotky tý armády? To asi souvisí i s tim otevřenim - kdy co postavit a 

tak? 

VV: Ano, build je vlastně opening. Hraješ šachy? 

OH: Z téhle oblasti jsem v souvislosti s herní teorií studoval pár kazuistik slavných šachistů. 

VV: Třeba víš, že máš Sicilskou obranu, že jdeš bokem nějakym pěšákem před dámou nebo králem a to víš, že je 

specifický „opening“ nebo-li build, pokud bychom měli mluvit tak jako v počítačovách hrách, který vlastně 

spočívá v tom, že tam otevřeš pěšákem na straně a pak vyjedeš střelcem a bla, bla, bla. 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. Jako Protoss zase můžeš mít build, že ty potřebuješ co 

nejdřív otevřít všechny svoje Gatewaye, protože ty pak můžeš ty jednotky warpovat - teleportovat kdekoliv po 

mapě a oni nemusí vycházet pěšky z těch barracksů. Takže ty si vlastně uděláš takový build, kterým si co nejdřív 

obsadíš ty svoje minerály a snažíš se co nejrychleji zahrát tu technologii, abys otevřel Gatewaye. Takže to je 

vždycky nějaký build, u kterého se to všechno musíš naučit nazpaměť, aby tě to dostalo do nějaké klíčové situace. 

Nebo chceš mít co nejrychleji nějakou lítající jednotku. Tak se naučíš build, v němž seš bezpečný vůči všemu a 

zároveň máš co nejrychleji nějakou jednotky, kterou můžeš přeletět na soupeře. Tomu se říká ten build, ten 

opening, který ti zaručí něco to klíčového, co chceš mít, aniž bys v průběhu riskoval, že bys umřel na něco 

zběsilého od soupeře.  

OH: Hm, hm, tak to máme build. Pak jsem se dočítal, že je tam rozdíl mezi ekonomickym napadánim zdrojů toho 

soupeře a kdy jdeš přímo po tom zničení - udělat mu tam co největší škodu? Ty mi asi rozumíš.  

VV: Jo, jasně, protože Starcraft je v tomto trochu problémový. Já jsem předtím hrál Warcraft a Starcraftu jsem 

řikal „neférová hra“. Jde o to, že ty když vyrobíš pět jednotek v páté minutě a chceš teďka zabít soupeře, protože 
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on má jen tři jednotky, tak ty než přejdeš mapu, tak uplyne doba a on už má taky pět jednotek nebo jich má dokonce 

šest, takže ty vlastně jsi naštvaný, že ať uděláš cokoli, tak vždycky tě zbrzdí ten čas. Ta výhoda toho obránce. 

Obránce má vždycky výhody, protože ty jako útočník musíš přejít mapu. To znamená, že ty nemůžeš jednodušše 

hrát tak, že uděláš pět jednotek a přejdeš mapu. Ty víš, že to někdy nevyjde, protože ty uděláš pět jednotek a 

přijdeš tam a soupeře bude mít taky pět jednotek. 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 - oběžování, že obtěžuješ 

soupeře. To znamená, že on může mít tu armádu, on může říct „pojď bojovat férově, tady mám obranu“, ale ty víš, 

že se ti vyplatí ho obejít a zničit mu to, co ho bolí nejvíc, což znamená ekonomiku mu napadat. To je vlastně 

základ té hry, ať hraješ jakoukoli rasu v jakékoliv situaci, tak dá se říct, že pokud vyhodnotíš tu hru, že nemůže 

vyhrát rovnou, že pokud tam přijdeš s určitym počtem jednotek a víš, že on má stejný počet jednotek a víš, že v 

podstatě teďka nemůžeš tu hru ukončit, tak v každé situaci se ti vyplatí víc jít po té jeho ekonomice a jeho armádě, 

než to nějak rovnocenně vyměňovat. Takže Starcraft je taková zákeřná hra, taková nefér. To nutí toho hráče hrát 

nefér, že to neni o tom, že se sejdou dvě armády a pozdraví se a teď se vrhnou do boje. Tam je to o tom oběhnout 

toho soupeře, získat lepší pozici na mapě a zasadit mu úder zezadu - nějakou dýku do zad.  

OH: Tam hraje asi roli, jestli on zjistí, jaký složení tý armády tam máš než ty jednotky tam... 

VV: Určitě.  

OH: Tak to by se asi dalo uvažovat dopředu, ne? Že než tam dojedu, tak on jich tam bude mít pět, ale jelikož ta 

moje sestava counteruje tu jeho kombinaci, tak bych mohl jít do toho přímýho konfliktu, ale asi si to představuju 

jak Hurvínek válku? 

VV: Ona úplně základní logika v každé strategii, ať už to byla jakákoliv - třeba Age of Empires nebo cokoliv, tak 

jednotka, která je většinou pomalá, je silná a jednotka, která je rychlá, tak je většinou trošku slabší. Ty když vidíš, 

že soupeř má Mutalisky, což je jedna z nejrychlejších a lítacích jednotek ve hře, tak víš, že on tě v přímém souboji 

většinou neporazí. Ten Mutalisk v přímém souboji neni tak silný, ale víš, že ti může kdykoliv přiletět do těžby. 

Takže samozřejmě, od toho je skauting nějaký, od toho ty se díváš, kde je tvůj soupeř. Ty už třeba vidíš, že on jen 

staví budovu na létající jednotky. Z toho třeba hnedka poznáš „za minutu a půl bude hotová, pak budeš třicet vteřin 

dělat Mutalisky, dalších třicet vteřin, než přiletí do báze“  a budeš prostě hrát tenhle styl a ty už prostě víš, že máš 

ještě minutu čas a pak si musíš postavit věže do těžby. Takže určitě musíš skautovat, musíš vědět, co tvůj soupeř 

hraje a musíš, samozřejmě, trochu znát tu metagame. Když k tomu přistoupíš tak, že „hmm, on dělá budovu na 

lítající jednotky - co to asi bude“, tak to prostě nemůžeš takhle. To prostě musíš „no, tak to bude Mutalisk, který 

mi tady nalítne do těžby, to nebude Mutalisk, co narazí tady do hlavních bran a bude se snažit tady něco udělat“. 

Takže vlastně podle skautingu musíš vyhodnoti, co tvůj soupeř pojede za jednotku a musíš předem odhadnout, jak 

tu jednotku asi využije.  

OH: Zajímavý. Když to vezmeme takhle z hlediska průběhu tý partie a s ohledem na to... hmm, to asi bude blbej 

příklad - ty si vlastně řikal, že s lidma, s kterýma si v minulosti nehrál nebo který potkáváš poprvy, tak se hraje 

většinou ten standard, ale mě teď vlastně zajímá, z čeho se dá nejdřív usoudit na to, že ta soupeřova hra se bude 

odvíjet určitym způsobem? Z čeho vycházíš? 

VV: No, to bude asi záležet na tom konkrétním buildu. Ty musíš třeba skautovat. Čim méně soupeře znáš, tim 

více musíš skautovat, protože tim více si v nejistotě. Když fakt nevíš, co bude hrát, tak tam fakt musíš posílat 

nějakého dělníka nebo Terrani tam hážou nějakej ten sken, takovej ten radar a musíš si ho prostě hlídat, protože 

fakt nevíš, co od něj čekat, a musíš tím pádem i znát ty buildy soupeřovy rasy. Tobě nestačí vědět, co máš dělat, 

ale ty musíš vědět, co on musí udělat. Takže ty prostě víš, že v šesté minutě musí postavit tady tuhle a tuhle budovu 

a tady takhle budova mu umožňuje udělat rychle neviditelné jednotky. Ty potřebuješ vědět, jestli on pojede ty 

neviditelné jednotky, aby si věděl, jestli máš udělat detekci nebo ne. Takže třeba víš, že v té šesté minutě si ho 

musíš naskautovat, jinak by si mohl prohrát na to. No a čím méně toho soupeře znáš, tak tím musíš, tak tím více 
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musíš zvážit všechny možné varianty a všechno si to takhle skautovat. A říct, kdy to skautovat, to fakt nejde, 

protože to záleží jednak na rase, co hraje - máš tam tři rasy, často to záleží na mapě a musíš to prostě znát. Musíš 

vědět, že Protoss může mít neviditelné jednotky v šesté minutě třicáté vteřině. Musíš to prostě znát, když hraješ 

jinou rasu, protože když to nebudeš znát, tak na to můžeš zemřít, ale zase víš, že to jde jednodušše zjistit, protože 

když Protoss jede proti druhejm rasám často druhou bázi jako expanzi. Když ji najednou neudělá, tak víš, že je 

něco špatně, že tam jako vymýšlí nějaké srandy jiné.  

OH: Aha, takže i podle báze se to dá poznat, že je rozlezlej? 

VV: Takhle třeba Terrani, nebo i Zergové, když vidíš, že ten soupeř má expanzi, tak jim to sníží počet možností 

na to, že udělají detekci, aniž by oni věděli, co děláš. Ví, že ty třeba uděláš neviditelné jednotky, anebo uděláš 

letecké jednotky a obojí se dá vycounterovat střílecí věžičkou - missile turret nebo spore crawler za Zergy, protože 

oba dva maj detekci a zároveň střílí do vzduchu, takže tobě vlastně stačí vědět, že ten Protoss neudělal druhou bázi 

v ten čas, kdy ji měl udělat, což znamená většinou do čtvrté minuty hry. A víš, že když to neudělá, tak automaticky 

postavíš věžičky a ta vežíčka tě ochrání proti oběma variantám, které mohou přijít od toho Protosse. A proto je 

třeba standardní hra je taková, že ten Protoss dělá tu expu, protože v momentě, kdy ji neudělá, tak soupeř udělá 

věžičku a nemusí vědět, co já dělám a stejně mi to vycounteruje, tak to je k ničemu. Tak to já radši budu hrát 

standardně a tu expu udělám, protože s těma neviditelnýma nebo leteckýma se nikam nedostanu. Každý ví, že já 

nemusim vědět, co udělám z těch dvou možností, že se stačí podívat, jestli nemám expu, a když ji nemám, tak 

udělám věžku. Takže třeba tak. To mluvim jenom o jedné rasy. Každá rasa má svoje taková specifika. Takže tohle 

se hráči musí naučit metodou pokus/omyl, anebo se dívaj na profesionální streamy a ten komentátor jim to řekne. 

To je taky to, že dobrý komentátor se odlišuje od toho špatného, že říká takovéhle věci. Špatný komentátor 

komentuje jen to, co je vidět. To je prostě k ničemu, protože to, co vidíš, to ti nikdo nemusí přepapouškovat. Dobrý 

komentátor ti třeba řekne: „Hráč A vidí, že hráč B neudělal toto, což znamená, že automaticky přijde toho nebo 

toto.“ To ti třeba řekne dobrý komentátor a ty se pak ani sám nemusíš dostat do takové situace, abys věděl, co 

udělat ve vlastní hře, když tohle nastane.  

OH: To jsem i právě slyšel Horrora, jak to tímhle způsobem právě dělá. On se vlastně snaží zjistit, co tam ti dva 

hráči dělaj. On jakoby čte ten herní styl a snaží se tu situaci vyhodnotit a předávat to dál. Hele, z toho mi vychází, 

že ten Starcraft je dost na znalosti založená hra? 

VV: Jo, promiň, že jsem tě přerušil. Například Warcraft III, to taky byla top herní strategie - hrála se na celym 

světě, nebyla jakoby podřadná, ale ona byla mnohem lehčí v těch věcech na zapamatování. Warcraft byl takový o 

zkušenostech a o mikru, ale nemusel sis toho moc pamatovat, protože ve Warcraftu si většinou každý hrál to svoje. 

Tam se většinou hrál ten standard. Tam moc neexistovaly takové vychytávky, takové ty srandy. Tam sis toho 

většinou nemusel tolik pamatovat. 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.  

OH: To by mě právě zajímala ta role mikra v tom? Jak je tam moc podstatná, protože třeba je jaksi jasný, že i 

když máš ty znalosti - máš ten strategickej mozek, tak třeba v Counter Striku si neškrtneš. Je to hra založená hodně 

na reflexech a rychlosti. Jak je to moc podstatný... jelikož je teď hodně oslavovaná ta korejská schopnost tam lítat 

po tý klávesnici a provádět tam těch x počet akcí za minutu. Jak moc si myslíš, že to je podstatný pro ten výsledek? 

VV: To je asi něco, co já řešim celou dobu. Já si třeba myslim, že mám mikro dobré. Já jsem dobrý na menší počet 

jednotek, protože to celkem zvládám ovládat. Dejme tomu jsou situace, které by se ani nedaly zahrát líp, než je já 

zahraju, když je tam málo jednotek, ale když už je ta hra delší, tak já zjišťuju, že už nejsem tak rychlý. Já už nejsem 

tak rychlý a je to taková moje určitá hranice, kterou nejsem schopen překonat. Třeba Predy byl nejrychlejší český 

hráč, kterého jsem kdy viděl. On měl opravdu tu rychlost, která byla až top evropská úroveň. On dělal zase jakoby 

někdy chyby v uvažování, takže i když on byl lepší hráč než já, tak mě velice lichotilo, když se mě někdy zeptal 

na radu. Jemu někdy nedošla nějaká drobnost, ale on byl třeba strašně rychlý. Rychlý a přesný. Mně se stane, že 

se pak nestrefím. Ja zrychluju a pak se mi stává, že se nestrefím v té hře tou myší. Překlikávám a pak jsem ještě 

pomalejší, takže určitě je důležité hrát na tu rychlost. Třeba první Starcraft, Broodwar, tam byla úplně klíčová ta 

rychlost, protože ta hra neměla žádné zjednodušení. Tam si mohl označit třeba jen nějakých dvanáct jednotek, 
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nemohl jsi výrobní budovy dát prostě na číslo. Tam si musel všechno ručně proklikávat, a proto tam byl rozdíl 

mezi Korejci a zbytkem světa tak obrovský, protože Korejci dělali na těch 300 a více APM a ten Korejec,  i když 

třeba pořádně nevěděl, co má dělat, tak jenom tim, že byl rychlý, tak on přehrál 99% ostatního světa, protože i 

když on dělal špatnou jednotku, tak jich udělal dvakrát víc, protože to stíhal. Ten Starcraft II je na to už trošku 

méně důležitý, protože tam už si můžeš samozřejmě všechno ulehčit různými hotkeyemi a tak, ale určitě hraje to 

roli, ta rychlost. A hlavně ono to neni jen na ty akce za minutu. Udělat si 300 akcí za minutu zvládne každý, když 

tam bude klikat blbosti. To musí mít nějaký smysl, že jo. Ten hráč se musí trefovat tou myší. Musí vědět, co mačka. 

Musí to strefovat správně. A je k ničemu - spousta hráčů to dělá, takový ten spam, že místo, aby poslal jednotku 

na nějaké místo a kliknul tam jednou, tak tam klikne desetkrát. 

OH: To maj hráči i v rámci jinejch žánrů. Maj z toho pak takovej tik.  

VV: No, ono to má, samozřejmě, nějakej svůj smysl, že to toho hráče udržuje v pohotovosti. Tam je asi ta logika 

taková, že když on bude potřebovat klikat rychle, tak je schopen klikat rychle. Když nebude potřebovat klikat 

rychle, aby se nezpomalovala taková jeho... 

OH: Jasně, aby nevychladl? 

VV: Oni si to klikají i tak. 99% hráčů to tam ale mastí úplně jen tak. Mě třeba potěšilo, když na posledním turnaji, 

kde jsem byl, tak mi tam jeden hráč, co se díval na mě, řekl: „No, ty tam fatk neuděláš jeden klik navíc.“ On to 

sice asi nemyslel jako pochvalu, ale taky to nemyslel jako urážku. Prostě to jen konstatoval. Já jsem si to ale přebral 

jako pochvalu. Mě to vlastně potěšilo, protože já vim, že nejsem dost rychlý a tím, že nedělám ty kliky navíc, tak 

aspoň vím o sobě, že ten potenciál využívám na maximum. Prostě hraju tak, jak dokážu a nedělám zbytečné věci. 

Ale určitě to tam. Já nevim, tam se to asi řídí talentem. Stejně jako někdo není schopen běhat jako někdo druhý, 

tak někdo umí s tou klávesnicí a myší líp a nejde to ovlivnit. To se prostě nějakym tréninkem zlepší, ale myslim 

si, že tam je hranice přes kterou se člověk nedostane. Je to něco jako... třeba IQ. Máš IQ. Tak to je tvoje teoretická 

kapacita - neznamená to, že jseš chytřejší, když máš víc. Když máš ale IQ 100, tak se nedostaneš přes určitou 

hranici logických úloh a prostě to nejde. Takže ta rychlost je určitě vítaná. Není to nejdůležitější kategorie. Pokud 

je někdo pomalejší, ale má více zkušeností a když si to dokáže dobře promyslet, tak dokáže porazit toho rychlejšího 

hráče, že to už neni jako v tom Starcraftu I. Ale je to vítaná ta rychlost. 

OH: Dobrá, dobrá. To jsem se jen takhle zeptal - jsem trochu odbočil. Prosim tě, mě by teď zajímalo, jestli při 

tom, jak se snažíš přečíst styl toho druhýho hráče, tak jestli se snažíš, teď to možná řeknu trochu abstraktně, jestli 

si vytváříš model jeho jako celku, jako člověka, anebo tam jde pouze o to odhadnout tam nějakej vzorec jeho 

chování? V podstatě víc nějakou tu in-game persónu než takovou tu celkovou? Rozumíš mi? 

VV: Jo, jo, rozumim. Ono to asi nejde říct, že bych takhle cíleně si řekl: „Tak tady si udělám profil Harpnera.“ 

Protože ty o něm nemáš tolik informací jako o člověku. Já když jsem s nim byl párkrát na pivu, tak mi to zas tak 

v té hře nepomůže, protože on je neuvěřitelně hodný, čestný člověk a tak. On je ten hodný, ale je schopný hrát 

zákeřně. Tam to fakt jako nesouvisí s tou osobností, ale na druhou stranu, já jsem se vždycky divil, proč na té 

domácí scéně tak málo hráčů dělá tu individuální přípravu. Já si fakt připadám jako jediný. Já si myslím, že teď 

když jsem vyhrál tu ASUS 6. národní ligu, tak já si fakt nemyslím, že bych byl nejlepší z těch hráčů. Já jsem určitě 

nebyl nejlepší. Já jsem se akorát nejlíp připravil jenom. Já jsem předtím tu hru ani nehrál, já jsem se jen vrátil k 

tomu Starcraftu. Tim, že jsem se připravil, jsem porazil i ty lepší hráče. Já si řikám, proč je to taky nenapadlo se 

nějak lépe připravit. Oni jsou jako líní nebo v čem to je? Já to jako sám nevím, proč oni to nedělají. Mně asi jde 

obecně lépe než ostatním nahlédnout do toho člověka. Nejenom ve hře, ale já si myslím, že jsem i docela chápavý 

v životě. Třeba empatie a tak. Takhle mi to třeba jde, že já si zahraju pár her a se podívám a najednou jakoby 

vidím, jak on uvažuje. Třeba řikám, když vidim toho Harpnera, tak já už jsem dávno zpozoroval, že on když 

vyhraje nějakou strategií,  tak i když je ta strategie stupidní, tak on ji vždycky použije znova, protože on hraje tim 

stylem - „hele ono to fungovalo, tak to bude třeba hned fungovat znova“. On spoléhá na to, že ten hráč se nepoučí. 

Až když se poučí a něco proti tomu zahraje, tak on to změní. To je zase něco, co většina lidí nedělá. Většina lidí 

chce třeba hnedka hrát něco jiného a vyvést zase z míry. Mluvíme zase pořád o standardu, takže těch standardů 

může být víc. Harpner, co jsem u něj dávno zpozoroval, tak on je takový, že on udělá nějakou blbost, a pokud ta 

blbost nějak vyjde, tak on ji rychle udělá znova. Někdy to fakt člověk nečeká. Já jsem taky prohrál několikrát za 
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sebou s nim na to samé, protože člověk si řekne: „No, tak teď si to udělal a vyšlo ti to, tak to teď neuděláš znova.“ 

A on to neudělá znova. Někdy mi přijde, že ten hráč jde takhle přečíst, ale udělat si nějaký jeho profil moc nejde, 

protože jak řikám. To, že někoho znáte osobně a jdete třeba na pivo, tak to nepomůže moc v té hře.  

OH: No, ono totiž, abych uvedl nějakej příklad, ono tam patří takový ne zrovna fér taktiky. Tak třeba víš, že je 

někdo cholerickej v rámci některejch situací. Tam se toho dá pak určitym způsobem využít. Zjistit to, na co on je 

háklivej, s tim cílem ho rozhodit? 

VV: Jo, jo. Já si myslim, že to tam taky je, ale co pomůže je s tím hráčem si promluvit přímo o té hře. Samozřejmě 

na turnaji to nepůjde, tak asi nikdo neprozradí, co bude hrát, ale když se třeba někde sejdeme a pobavíme se o té 

hře a pak budeme na turnaji třeba za dva týdny, tak to mi třeba pomůže, když jsme se bavili o té hře. On mi třeba 

řekne: „Tady to je podle mě moc silné. Na todle neumím hrát nebo na todle dělám vždycky tohle.“ To si 

zapamatuješ a pomůže ti to. Vim, že teď byl třeba velký turnaj v létě, tak tam hráli proti sobě dva a ten jeden byl 

favorit a ten, co nebyl favorit, tak on toho druhého schválně vyprovokoval. Já jsem ty hry neviděl, ale prý to vyhrál, 

protože mu napsal, bylo to podle mě i nevhodné, že si z něj udělal srandu. Nějak ho popíchl před tou hrou, napsal 

mu nějakou kravinu a pak prostě vyhrál. Když to pak popisovali, tak ten favorit prý jako „co si to ke mně dovoluješ 

a teďka tě prostě rozdrtím“ a najednou bylo vidět, že byl trošku vyvedený z míry. To je ale docela ojedinělý případ. 

Já musím říct, že ti hráči u nás jsou docela slušní a nedělají takovéhle podpásovky, že by tě fakt chtěli nějak zdeptat 

a pak tě porazit kvůli tomu. To se u nás jakoby neděje, ale myslím si, že je to možné. Když někdo o někom ví, že 

je cholerik, kdyby to teoreticky věděl, ale to už se musí znát líp, tak si myslím, že je teoreticky možné, aby člověk 

mohl využít té jeho povahy a zkusit ho nějak rozhodit před tou hrou. Není to asi moc čestné, ale mohlo by to 

fungovat. Není důvod, proč ne.  

OH: Já bych se tady snažil stočit nějaký otázky k tomu, jak celej ten proces tý mindgame nebo toho čtení herního 

stylu probíhá. Ty si tady vlastně už zdůrazňoval, že je podstatná ta individuální příprava už před tim. Mě by vlastně 

zajímalo, jak by to probíhalo i v rámci toho zápasu, jestli se dá popsat nějakym způsobem ten mentální stav, kterej 

hráč musí mít, aby byl tohohle schopnej - naladit se na toho druhýho. Myslíš, že je to opravdu jako záležitost 

nějaký intuice nebo je to spíš záležitost nějaký kalkulace - jako být dobrej analytik? 

VV: 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“. Většinou se to nevyplatí a je lepší si to předem, i v rámci 

série, prostě vedu 1:0 a teď si řeknu „ok, jdeme do druhé hry a já teďka pojedu tohle“. A teďka bych to fakt měl 

jet, protože když to budu měnit, tak mi to pak většinou nevyjde tak dobře. Většinou ty mindgames a takhle se 

týkají toho, že si to řeknu většinou před hrou. Nemusí to být třeba den před hrou, ale klidně během toho, jak 

čekáme na té loadovací obrazovce hry, tak v ten moment bych si měl rozmyslet, co budu hrát a pak v té hře bych 

se měl snažit to jen nějak dobře provést. Jít ale do té hry s úplně volnou myslí a říct si „já si pojedu, co se mi prostě 

zamane“, tak to většinou nedopadne tak dobře.  

OH: Jo, takže tam to přizpůsobování tý hry by spočívalo v takových drobnostech, jak si řikal? 

VV: Jo.  

OH: Že si postavíš tu detekci, abys viděl ty jednotky a tak.  

VV: Jasně.  

OH: Zajímavý. Takže ta intuice se tam projeví spíš v těhle stránkách toho skautingu, ale jinak se ti asi nestane, že 

bys měl ze začátku nějakej pocit „hele tohle je blbě, todle nemůžu jet“? Tak to asi není dobrý měnit? 

VV: Tak samozřejmě, někdy jsem měl ten pocit. V ten moment je ale důležité nezpanikařit a neměnit to, protože 

v momentě, kdy si to změníš, tak to nikdy nevyjde tak dobře jako v momentě, kdy by to člověk měl naplánované 
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hned od začátku. Tak ono je pak lepší i tu věc, o které si nejsem moc jistý, dotáhnout do nějakého uspokojivého 

konce, aby to mělo aspoň hlavu a patu, než to měnit. Ale ta intuice - já si myslim, že v té hře je velmi důležitá 

intuice, ale ona se týká trochu jiných věcí, protože ty jako rekreační hráč nebo kdokoliv jako rekreační hráč nevidí 

spoustu těch malých rozhodnutí. Ta malá rozhodnutí se týkají většinou pohybů po mapě. To znamená, že udělat 

určitý počet jednotek, tu malou armádu, dokáže udělat víceméně každy. 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. Nebo třeba soupeř jde na mě a má větší armádu než já a teďka ti tam blikne ta intuice a bleskové rozhodnutí 

a ty víš, že radši než to bránit s menší armádou, tak je lepší jít na něho a navzájem si zničit všechny budovy, 

protože víš, že ta šance je větší, než kdyby ses snažil s menší armádou ubránit a hrát na eliminaci budov. Takže ta 

intuice tam určitě hraje velkou roli, ale  netýká se toho, jaké jednotky vyrobit, ale spíš jak se pohybovat po mapě 

a jak je využít. Protože i menší armádá, dobře využitá, může způsobit větší škody než velká armáda, která je mimo 

pozici, je někde pozdě, je špatně rozdělená, stojí třeba pod nějakým cliffem, stojí pod nějakou horou a někdo tě 

střílí z vrchu a něco. Ta intuice je určitě hodně důležitá, ale už se netýká toho buildu, už těch jednotek, ale spíš 

toho využití samotného. 

OH: Takže vlastně tý taktiky, ne tý strategie? 

VV: Přesně, je to tak. Když rozlišíš strategii a taktiku, tak právě tý taktiky, těch drobností. Ale ty drobnosti jsou 

pak to, co rozhodujou mezi těmi top hráči. Protože strategii se pak naučí každý top hráč. Každý má ty top jednotky, 

ale ne každý to umí tak dobře zahrát. 

OH: Mi někdy doslova děláš radost těma odpověďma, jak pasujou do toho, jaký informace už mám. Právě jak 

jsem četl v minulosti jednu knihu o Starcraftu, tak tam byl ilustrovaný takový ten princip „vítězství bez tasení 

meče“, porazit toho druhýho ještě před samotným konfliktem, přehrát ho přes tu strategii, přes ten build. On nemá 

ve skutečnosti moc možností jak vyhrát, když se zvolí správná strategie. To se tam zdůrazňovalo. V tom ideálním 

případě, samozřejmě.  

VV: Hmm. (spíš neutrálně) 

OH: Do toho ale vstupuje, že ty hráči se nějak liší z hlediska svý dovednosti, že nějakym stylem hraje nějakej 

běžnej hráč nebo průměrnej hráč, pak profík a pak někdo, koho bych přirovnal k tomu, jako bys hrál s nějakym 

Korejcem nebo s někym na tý zcela špičkový úrovni. Tam se i musej ukazovat odlišnosti v tom, jak ty si řikal, v 

tom samotnym provedení? Co se dá třeba zjistit, jak moc to má ten dotyčný třeba v ruce kromě samozřejmě 

nějakýho toho buildu a podobně. Dá se to z něčeho takhle jako odvodit? 

VV: Počkej, tak ještě jednou. Na co se ptáš? V čem poznat rozdíl? 

OH: No, no, no. Co odlišuje toho progamera od běžnýho hráče?  

VV: No, já si myslím, že Korejci jsou fakt lepší zejména proto, že tomu věnují hodně času. To jsou blázni, co 

pořád sedí doma a hrajou x hodin tu hru a oni jsou v uvozovkách „schopni“ se z každé té hry poučit. Já jsem si 

také prošel tím, že dříve ještě na gymplu, když jsem hrál ten Warcraft, že jsem třeba mastil jednu hru za druhou, 

ale já jsem si pak uvědomil, že já si z té hry nic neberu. Já třeba pořád opakuju ty samé chyby a nepoučím se. Ty 

Korejci mají nějakym způsobem talent na to, že každou hru berou jako nějaký unikátní scénář a ten si 

zapamatovávají a učí se z něj, což znamená, že ten hráč už je tak naučený, že on ví, když se v určitou minutu 

hýbneš určitym směrem na mapě, tak oni ví, že teďka stihnou udělat tohle a tohle a tobě nezbyde jiná možnost než 

udělat todle a todle. Oni to mají strašně moc nadrcené. Oni mají spoustu odehraných her a zároveň se dokážou z 

těch her hodně poučit. To i evropané dokážou celý den drtit Starcraft, jsou takoví. Byl tady nejlepší evropan, ten 

se jmenoval Naniva, tak ten tvrdil, že hrál 16 hodin denně. Nedělal určitou dobu nic jiného. Sice byl nejlepší 

Evropan, dokázal se poučit, ale na ty špičkové Korejce ale pořád neměl, protože oni mají asi nějakým talentem 

dáno, že oni se fakt naučí ty drobnosti a nezapomínají na nic. Jako ten trénink hraje fakt hodně, protože když ten 

hráč dokonale pozná tu hru, pozná, co všechno může přijít v určitou vteřinu a jak na to nejlíp reagovat, tak má 

ohromnou výhodu proti hráči, který to neví. I když má někdo dobré mikro a byl dobrým hráčem třeba před rokem, 
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tak jakmile neví, co se tento rok všechno změnilo, tak se to pak projeví v těch drobných rozhodnutích a 

drobnostech, které on nemá takhle v krvi a nepamatuje si to. Špičkový hráč si musí pamatovat strašně moc věcí a 

musí se bleskově rozhodovat a všechno vyhodnotit. Tam neni prostor na to, aby to pauznul hru a zamyslel se nad 

tím, co vidí. To mu musí přijít přirozeně. Ti Korejci na to mají fakt talent, že to rozhodování je tam rychlé. 

Klávesnici a myš zvládají rychle a hlavně na všechno vědí, jak reagovat. Nikdy nemají pochybnosti o tom, co je 

lepší. On prostě vždycky ví, co udělat, a udělá tu nejlepší variantu. Já si tedy myslím, že podstivý trénink a vzít si 

z toho tréninku to ponaučení, což je pro všechny lidi těžké, protože hrát deset hodin denně a z každé hry se poučit 

je pro mě nepředstavitelné. To člověk právě upadne do takové letargie a dává tam jen další hru, další hru a už ani 

neví, co hrál před hodinou nebo dvěma, natož aby si z toho něco vzal. Být dobrým hráčem je asi tohle. Umět se 

asi ponaučit a zapamatovat si co nejvíc věcí a to beru jako samozřejmost, že musí byt rychlý s klávesnicí a myší. 

Mít také strategické uvažování, to je podstatné. Takhle ještě dodatek, já si myslím, že jsem velice dobrý i v 

teoretickém uvažování. Já teoreticky, když se podívám na tu hru jako komentátor, tak jsem schopen říct, co nejlepší 

by tam těďka bylo. Můj problém je, že když se octnu v té hře prakticky, tak začnu zmatkovat. Já si to v té hře 

neuvědomím, já třeba nevyhodnotím tu situaci. Potom zpětně, když třeba prohraju, tak si řeknu: „No jo, já jsem 

měl udělat tohle a tohle.“ Moje chyba je, že v té hře se nezorientuju tak rychle, že nejsem schopen to vidět z nějaké 

širší perspektivy. Že nemám to rychlé rozhodování, začnu zmatkovat. Špičkoví hráči jsou schopni vidět to, když 

si pohodlně sednu, podívám se na to, jak někdo hraje a zamyslím se nad tím, tak to oni jsou schopni udělat během 

vteřiny hned.  

OH: Tys tady zdůrazňoval slovo talent a tys to tady zdůrazňoval s ohledem na to, že máš určitej talent na tu 

individuální přípravu a schopnost vidět do těch druhejch lidí. Myslíš, že je to záležitost toho, že by to bylo něco 

vrozenýho, nebo se to dá prostě naučit, že bys byl schopnej třeba naučit mě hrát tvym stylem a takhle číst druhýho? 

VV: Talent je pro mě taky záhada, protože když vznikal tady tenhle progaming, tak jsme hodně řešili, jaký je 

poměr u úspěšného hráče trenink versus talent. Jestli je to třeba 90% trénink a 10% talent, nebo je to 80 na 20. 

Kolik to vlastně je. No a ten talent, jako já tomu přesně nerozumím, ale já to srovnávám, jak už jsem jednou řekl, 

s IQ. Tvoje IQ neznamená, že jsi úplně moudrý a tak. Je to nějaká tvoje mentální kapacita, pokud to řikám správně? 

A je to jenom na tobě, jestli se budeš učit a budeš jí využívat tu mentální kapacitu a budeš využívat větších limitů 

než člověk, který má nižší IQ. Ten talent ti zaručí, že ten tvůj trénink je efektivnější. Ty si schopen lépe trénovat 

a poučit se a tak. Do jaké míry? No já nevim, polož si otázku, proč někdo dokáže zaběhnout maraton za dvě hodiny 

a někdo to nedokáže třeba zaběhnout vůbec ten maraton. A pak si řekneš, co kdyby ten člověk, který nedokáže 

vůbec zaběhnout ten maraton, tak co kdyby teďka jenom deset let běhal. Dokázal by to pak taky? Dokázal by ho 

vyhrát. No nedokázal, protože vyhrát dokáže jenom jeden a většinou, když jsou takové top soutěže, ať už je to 

sport, tak víceméně jsou tam pořád ty samí lidi. Ty vidíš, že na to někdo má opravdu talent. Třeba Jaromír Jágr má 

opravdu talent na hokej, že i když on hrál dvacet let hokej nebo kolik a vždycky byl mezi nejlepšíma hráčema na 

světě. A tohle nemůže být náhoda, když tréninku hokeje věnovalo dalších x tisíc lidí stejně tolik času. Takže ten 

talent je pro mě takový, že já to nejsem schopen správně definovat, ale spatřuju ho, jak ve sportu, tak v jiných 

hrách. Někdo má talent na řízení auta, někdo na matematiku, někdo na jazyky, tak prostě tak nějak to je i v těch 

počítačových hrách.  

OH: Když tady budeme mluvit o tý subkomponentě tý intuice nebo toho vhledu, tak ten člověk může mít talent 

na hry nebo obecně na Starcraft a teď jde třeba i o to, jestli ten člověk, kterej může být i perfektní přes to mikro, 

tak může mít slabinu v tomhle modelování rozhodování druhýho. Jestli se je to schopnej naučit? To byla možná 

spíš taková filosofická otázka. Nevim, jestli se na to dá odpovědět.  

VV: Víš, co bylo třeba zajímavé. Teďka v létě jsme měli takovou akci s Hit pointem. Přišli jsme do herny, vybral 

si nás organizátor jako dva top hráče, a měli jsme tam koučovat asi osum zájemců. Takže oni tam odpoledne hráli 

v herně a my jsme je pozorovali a řikali jsme jim, co má dělat. A koukal jsem tam na jednoho kluka a to jsem 

čumel, protože on to mikro nebo APM měl v podstatě jako já. Klikal jak já a trefoval se a všechno. Já jsem na něj 

čuměl a řikal jsem si, jaktože ještě nevyhrál třeba turnaj nebo něco. A když jsem mu řikal, co má dělat, tak on tam 

porážel tam eSubáka jednoho. Tak ty víš, že eSuba znamená top hráč. Porazil ho 2:0, když jsem mu řikal, co má 

dělat. A on mi pak řikal: „No ale víš, kdybys mi to neřek, tak já vůbec nevím, co mám tady dělat.“ Mi tam ukázal 

nějaký moment a „tady bych si myslel, že jsem prohrál“. Jsem mu řekl: „Sorry, ale tam si to měl úplně v pohodě.“ 

Ten člověk měl vynikající mechaniky nebo rychlost, ale absolutně do té hry neviděl. On nebyl schopen vyhodnotit, 
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kdy má převahu a kdy ne. Nebyl schopen vymyslet, jak counterovat toho soupeře a tak. To byl asi nejextrémnější 

příklad, co jsem kdy viděl. Mně to příšlo divné, jak někdo může tak dobře mechanicky hrát, ale přitom být tak 

průměrný hráč, protože to neumí správně vyhodnotit. Já jsem mu řikal, že „tohle podle mě to musí být jenom o 

tréninku, a kdyby sis to natrénoval a zažil ty situace, tak bys tohle musel znát. Tomu nevěřím, že by sis to nebyl 

schopný zapamatovat.“  

OH: To je rozhodně zajímavej příklad tohle.  

VV: Jako bylo to fakt pro mě až šokující. Já jsem nechápal, proč tam přišel a co tam dělá. Se přišel učit Starcraft, 

přitom tam kliká úplně skvěle. A tvoje otázka byla? Připoměň mi to.  

OH: Já jsem se právě ptal, jestli se tenhle vhled dá naučit? Jako nemluvim jen o znalostech, protože tohle asi 

nejsou jenom znalosti. Je to, jak už si řikal, přecejenom trochu ta intuice.  

VV: Jako já si myslim, že jo. Já prostě nevěřim tomu, že by někdo byl tak blbý, že kdyby odehrál několik tisíc her 

a 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. Je to v podstatě jako řídit auto. Když někomu ukážeš, jak řídit auto, tak během 

několika jízd autoškoly pochopí, kdy má řadit a kdy má mačkat spojku, ale když ho posadíš do ulice, tak on si 

musí najezdit x kilometrů, aby byl schopen plynule jezdit přes křižovatky, aniž by se tam rozklepal strachy, aniž 

by mu to chcíplo. Musí si to prostě zažít. Musí si to projet. Musí si to projet hodněkrát, hodněkrát. Možná pak 

rozhoduje nějaká jeho mentální kapacita, že pokud je někdo fakt „blbý“, nemyslím to jako urážku. Když někdo na 

to tu hlavu nemá, tak se prostě zastaví na určité úrovni a dál to třeba nepůjde. Je to možné, ale myslím si, že hodně 

toho se dá fakt tréninkem překlenout.  

OH: Já bych se teďka zaměřil na to téma individuální přípravy. Mluvíš tady o tom, že je to takový tvoje know-

how a v tom se asi i odlišuješ od těch druhých hráčů. Ty si teda řikal, že ti přijde divný, že oni se nepřipravujou. 

Mně subjektivně přijde, že je to asi i tim, že ty na to jdeš nějak líp, že to zkrátka vytěžíš ten čas a máš na to nějakou 

dobrou metodiku? Je něco takovýho? Jak na to jdeš?  

VV: Obecně, kdo chce být top hráčem, musí být trochu fanatik a trochu závislák na tom, protože jinak to nejde. 

Člověk do toho musí dát v uvozovkách „všechno“. Když do něčeho nedám všechno, tak nemůžu být nejlepší, to 

je logické, ať už dělám cokoliv. Já už jsem takový i normálně v životě, že mám menší počet zájmů, ale když už se 

něčemu věnuju, tak prostě chci, aby to mělo smysl, aby to stálo za to. To znamená, že i když se dívám na filmy, 

tak chci tomu filmu porozumět a pak jdu na ČSFD a napíšu na ten film komentář a ohodnotím ho. Prostě to je můj 

proces. Stejně tak, když hraju tu hru, tak mě nebaví hrát větší počet her jen tak, tak si prostě zahraju jenom ten 

Starcraft a chci ho hrát pořádně. Když jdu na turnaj, tak tam jdu proto, abych se „zúčastil“, ale abych vyhrál. To 

znamená, že mě baví ty lidi a ta účast, což je ale zase jiná kapitola, ale když už chci soutěžit, tak účelem soutěže 

je dobře se umístit, takže já jdu fakt na to, že se připravím a udělám všechno pro to, abych vyhrál. Obětuju tomu 

třeba tři dny v kuse. Teďka chodim do práce, tak teďka už ne, ale když jsem chodil na výšku, tak jsem ten čas měl, 

takže jsem si třeba tři dny deset hodin denně vymýšlel a hrál ty tři dny před turnajem, abych byl maximálně 

připravený. Ostatní to nějak nedělají. Oni jsou takoví - „hraju, jak hraju. Tak bude turnaj, tak si zahraju nějak víc 

a třeba to nějak vyjde.“ Takhle mi přijde, že na to jdou ostatní. A pak se diví, že já jsem nebyl půl roku tak dobrý 

jako oni, přitom na tom jednom turnaji jsem je třeba dokázal porazit.  

OH: Ty si řikal, že studuješ hlavně z replayů hry? 

VV: Tak to bylo dřív, ale dneska už ani ne. Tak vlastně replay nebo stream je vlastně ekvivalent. Prostě musim 

sledovat jejich hru, takže ono je už asi jedno, jestli se podívám na stream, anebo na replay, anebo si vzpomenu, 

jak hráli proti mně. Na tý Starcraft scéně jsou to víceméně pořád ty samý lidi, takže já nemusim odznova studovat 

ty známá jména, protože je prostě znám, ale určitě ten začátek byl takový, že stáhnou replaye, podívat se na stream, 

zahrát si proti nim taky vždycky pomůže a tak no. Prostě podívat se na tu jejich hru.  

OH: Co třeba zeptat se někoho, kdo hrál proti nim? 
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VV: Jo, jo. Určitě to pomůže.  

OH: Sonduješ i takhle? 

VV: Akorát ten zprostředkovaný názor je takový, že on ti řekne jenom v zevrubném nárysu - hraje letecké 

jednotky, hraje rychlou expanzi, ale neřekne ti jakoby takové ty detaily, které si musíš sám ohmatat. Když chceš 

vytvořit nějaký unikátní styl na ten jeho styl, tak už musíš vidět tu jeho hru. Když ti někdo něco řekne, tak „hmmm, 

on dělá neviditelné jednotky“. Fajn no, to je takové velmi obecné. To je docela těžké přenést tu zkušenost z jednoho 

na druhého. 

OH: Teď ještě - ta turnajová hra, na kolik se hraje většinou vítěznejch? Je to většinou best of...kolik? 

VV: Je to většinou best of tři. 

OH: Tam přeci musí i dost rozhodovat, kolikátá hra to zrovna je. Ty si vlastně řikal, že z hlediska tý volby strategie 

a zjišťování, co proti tomu hrát. Liší se nějak charakteristicky v tomhle ty hry mezi sebou, že třeba první na jistotu 

a pak dál už jen experimentovat? 

VV: Jako tohle se docela často řiká a já myslim, že dost lidí to i dělá, ale já jsem to vždycky bral tak, že hrajeme 

na dvě vítězné, tak si připravim dvě strategie a můžou být zcela odlišné a neřešim pořadí. Spíš řešim, že jedna je 

lepší na nějakou mapu a druhá je lepší na druhou mapu a pak já vlastně až do poslední chvíle nevím, jaká  mapa 

bude první. Takže já vlastně nevim, já nevim, jakou strategii budu hrát jako první. Já ji hraju podle mapy, ale máš 

pravdu, že todle je spíš výjimka. Já myslim, že více lidí využívá spíš to, že první zahrát něco na jistotu a pak 

soupeře třeba nějak rozhodit. Todle je, myslím si, častější postup a zvlášť ještě první na jistotu, a pokud vyhraju, 

tak udělám ještě šilenost úplnou, protože on už bude vyklepaný, že stačí už jenom jednu hru prohrát a bude hrát 

možná příliš defenzivně a nervózně. Já myslim, že takhle uvažuje většina lidí. Já přimo takhle neuvažuju a v tom 

jsem, si myslim, výjimka.  

OH: Pokud bych se zeptal na ty buildy. Já vim, že jich je asi hromada. Dali by se asi nějak shrnout obecně do 

nějakých tipů, jakým způsobem se to hraje. Ty si zmiňoval třeba ty letecký jednotky a podobně? 

VV: Jo, tak určitě. Standardní build je určitě ten, který vede do makro-hry. Makro znamená, že nechci soupeře 

zabít hned, ale chci udělat více bází a více jednotek, více techu. Takže jsou takové standardní makro-hry a pak 

takové „cheese“, ještě lépe řečeno „all-in“, to je ten rush - všechno vsadim na jednu kartu. Všechno vsadim na co 

nejrychlejší neviditelnou jednotku nebo na co nejrychlejší útok. To je all-in. Nebo ten Slovák Fazer, všechno 

vsadim na to, že na dvou bázích udělám armádu a zabiju tě a dál už to nepůjdeme. Tak to jsou takové dva 

protiklady: all-in a makro. To je defenzivní styl a ofenzivní styl. Chesse je něco jako all-in, chesse ale více 

zdůrazńuje tu šílenost, takové to vybočení. Úplně něco, co nečekáš, protože i all-in, agresivní hra, může být něco, 

co člověk čeká. Může to být i něco obecného, co všichni znají, ale cheese je ze své podstaty něco, co by ten soupeř 

neměl znát. Něco, co spoléhá na to, že ten soupeř nebude vědět, co dělat. Takže cheese je šilénost a pak je základem 

makro - dostat se do velké hry, nebo all-in - ukončit to co nejrychleji.  

OH: To je i vlastně to, co si řikal úplně na začátku - rozdíl mezi tim psychologickym přehránim a tim standardem 

vlastně? 

VV: Jo, jo, je to podobné.  

(vsuvka ohledně strategie prohrání první partie, která se zaměřuje na výhradní čtení herního stylu) 

VV: Ono by se to ve Starcraftu moc nevyplatilo. V té bojovce možná jo, ale zas první, co mně napadne, kdybych 

hrál proti takovému člověku, tak první hru mu neukážu ty svoje esa, ty svoje trumfy. Takže pokud se někdo proslaví 

tímhle, tak už bude možný založit mindgame na tom, že já vim, že tohle udělá a já mu schválně ukážu, co a jak. 

Ale zajímavý přístup ke hře, pokud to nějaká ta hra nebo bojovka umožňuje, tak mně se to docela líbí. 
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OH: Takovej ten princip - jsem schopnej obětovat až šíleně moc a přes to rozhodíš toho druhýho. No nic, to bylo 

jen tak bokem. Jak si právě mluvil o těch all-in strategiích, tak ty musí být založeny na tom, že musíš bejt schopnej 

perfektně odhadnout, kdy je ten moment, ne? Kdy to vsadit všechno, aby to nebylo zase jen zbytečně agresivní? 

VV: No, právě že ani moc ne. Ten all-in může být jen naučený build, že nehledě na to, co udělá soupeř, ty se 

můžeš naučit tu posloupnost toho buildu, že třeba v deváté, desáté minutě máš tu největší převahu a tu největší 

sílu a teďka půjdeš. Samozřejmě to, co řikáš ty, taky dává svůj smysl. Můžeš třeba vycítit v té hře „jo, jo, teďka 

když vsadim na tohle, tak vyhraju“. A může to být to bleskové rozhodnutí, ta intuice, že ty najednou zpatříš, že 

tvůj soupeř nemá tu protileteckou obranu. Najednou vsadíš všechno na letectvo, to samozřejmě jde, ale existují i 

all-iny, které jsou od začátku, že začne prostě hra a ty řekneš „jo, teďka pojedu all-in na dvou bázích“. Postavíš si 

to prostě tak, jak to jde po sobě, aby ti to co nejlíp vyšlo, že v určitý moment máš nejsilnější armádu, co můžeš 

mít a teď jdeš na něj. To znamená, že soupeř může od nějaké páte minuty vědět, že v desáté minutě přijde all-in. 

To se normálně může stát, takže to takhle funguje i v tom Starcraftu. Ale to, co si řikal ty, taky funguje, že se 

bleskově rozhodnu a teďka vsadim na něco a pokusím se tim to nějak ukončit nebo využít soupeřovy chyby. Jo, 

jo, to taky může být all-in, ale Starcraft může být zajímavý v tom, že se můžeš rozhodnout úplně od počátku, že 

něco takového uděláš a soupeř to může vidět, že to přijde za x minut. 

OH: Asi na závěr takový dotazy celkový. Přijde ti, že tahle schopnost odhalovat ten herní styl nebo build pro to 

hraní podstatná? Nebo se to dá zkrátka hrát, že zvolíš ten build a jedeš. On se přizpůsobí, nepřizpůsobí, ale ty se 

to tak nějak naučíš tu posloupnost skoro bez ohledu na toho druhýho hráče? 

VV: Já si myslím, že do jisté míry se to tak dá hrát. Pak přijdou sice takové krušné chvíle, když takový člověk 

bude hrát finále v best of three proti někomu, kdo je takový chytřejší a kdo se připraví, protože on pak začne 

zneužívat takové ty slabiny, takové ty drobnosti, ale určitě se může člověk dostat velice daleko jen tím, že se naučí 

nějaký ten standardní makro-build, něco takového, a nehledě na to, co dělá soupeř, tak já si pojedu tohle a tohle je 

silné. Maximálně, já se přizpůsobim průběhu podle toho, co uvidím. Dá se ale tak dostat celkem daleko. Hlavně 

třeba za Terrana, protože Terran může třeba jet pořád to bio. Pořád Mariňáky, Maraudery a Medivacy, co pořád 

léčí. To může jet v podstatě proti komukoli a proti čemukoli. Není tam ani důvod to měnit, protože on se může 

naučit, že mu to tak vyhovuje a dostat se do nějaké pozdější hry a může se to takhle naučit bez toho soupeře, aniž 

by vzal v úvahu to, co on hraje. On se v tom pak trošičku přizpůsobí.  

OH: Ono to možná totiž trošku souvisí s tim, jak si mluvil předtím o Harpnerovi, že... tohle opět z literatury trochu 

mám, takovej styl, že ty se podíváš na tu hru a zjistíš, kterej ten element tý hry je velice silnej, skoro až přesílenej, 

a navíc je velice jednoduchý ho ovládat nebo provést a pak je to založený na tom, že jen zneužíváš nebo exploituješ 

tuhle mechaniku nebo prvek a todle nasadíš proti komukoliv, a pokud se proti tomu neumí bránit, tak to používáš 

pořád dokola.  

VV: Jako že používáš nějakou strategii? 

OH: Silnou strategii, který je složitý se bránit, ale jednoduchý ji provést, ale děláš ji pořád dokola.  

VV: Tak tohle přesně dělám já.  

OH: Tihle hráči nebejvaj oblíbený.  

VV: No, jako ne. 

OH: I třeba divácky, protože oni dělaj pořád dokola to samý a oni pak jen koukaj na ty druhý, jak tam řvou, že 

tam nevěděj, co s tim maj udělat.  

VV: Já jsem řikal už na začátku, že já jsem strašně dlouho hrál do těch Terranů tu proxi Gateway - jako Gateway 

u nich v bázi místo u mě. Hrál jsem to furt dokola a oni byli naštvaní a pořád prohrávali a nevěděli, co proti tomu 

hrát, ale já jsem to jel stejně vždycky znova a znova a znova, protože já jsem věděl, že ta síla bude spočívat v tom, 

že když se budeme střetávat už s prvními jednotkami, tak já mám to lepší mikro a já mám to lepší mikro, takže 

většinou vyhraju. Takoví hráči taky jsou, je jich menšina, ale já mezi ně patřím. Já když vidím, že to funguje, tak 
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to prostě vytěžím, dokud to bude fungovat. Kašlu na to, že se jim to nebude líbit nebo že diváci budou, ale je to 

prostě hra. Když něco takovýho objevím, nějakou tu Achillovu patu soupeře, tak ho prostě budu mlátit tak dlouho, 

dokud se to nenaučí porazit. Když se to nenaučí nikdy, tak ho budu pořád porážet tím samým, mně to prostě nevadí.  

OH: Tak ono se pak mluví o tom, že na tý vrcholový úrovni, když už se potkaj ty rovnocenní hráči, tak jakoby 

tohle se odhazuje stranou. Já ti nebudu dělat tady tohlencto, protože stejně vim, že se tomu ubráníš. Ty mi nebudeš 

dělat tohle, protože já stejně vim, že ty mi na to umíš zareagovat. Takže vlastně obejdem tyhle OP mechaniky, 

protože je oba známe. A pak je to založený opravdu víc na nějakym přizpůsobování. Už tam nehraje tu primární 

roli ten build, ale opravdu tam hrát spíš nestandardně.  

VV: Ty si ale musíš uvědomit, že kdybych já chtěl hrát tu proxi Gatu a kdybych byl top Korejec a hrál proti jinému 

a řekl bych si, že ji nepojedu, tak to neni proto, abych ho já něčemu ušetřil, ale fakt proto, že já vim, že on to umí 

porazit.  

OH: Jasně, že by to potrestal? 

VV: Tam jde o to, že ti top hráči fakt umí porazit všechno nestandardní, tak už většinu času jezdí jenom to 

standardní - jenom obecně to, co je nejlepší a nejsilnější v té hře, protože takového hráče už nezaskočíš. 

OH: Aha, já jsem myslel, že je to spíš naopak, že...tys to ale vlastně řikal.  

VV: No takovym tim cheesem. Já mluvim o těch srandách. Ti top hráči nehrajou ty srandy, protože každá sranda 

je o něco slabší, že funguje jenom někdy nebo jenom někoho zaskočí a tak, takže samozřejmě to hráči si řeknou 

„hele, podívej se, já nepojedu tuhle blbost, protože já vim, že ty si prostě top hráče stejně jako já a ty na to umíš 

reagovat“. A proto já rozjedu třeba nějaký ten standard a budeme se bít strašně dlouho a tak. A pak jako jo, 

samozřejmě máš i pravdu, že se snaží něčím vyvést z té mír. To tam taky je. Viděl jsem třeba turnaj a hráli tam ve 

finále dva top Korejci a ten jeden na něho jel dvakrát za sebou proxi Gatewaye, protože on je zahrál jednou. Ten 

jeden prohrál a řekl sI: „No tak to určitě nepojedeš znovu a já to skautovat nebudu.“ A on to udělal znova úplně 

stejně. Já nevim, podle mě je docela těžké říct nějaké pravidlo, protože top hráč znamená, že využije úplně všechno, 

aby vyhrál. On udělá prostě všechno pro to, to znamená, že když on cítí, že ten jeho soupeř je kvalitní a že by mu 

odhalil jakoukoli srandu, tak tu srandu nepojede, ale když zase cítí, že ten soupeř má nadrcenou standardní hru, 

tak je schopen třeba i udělat nějakou šílenost. Jako jo, ale myslim si, že mezi top hráči je těžké stanovovat nějaká 

pravidla. Tam by totiž ani nemělo být tolik výraznách hráčů. Jak jsem řikal, na české scéně jsem třeba výrazný já, 

protože někdy dělám takové šílenosti, ale mezi těma top lidma je to už fakt dost podobné, že třeba nepoznáš ani z 

herního stylu, jestli je to tenhle nebo tenhle, protože oni to hrajou „dokonale“.  

OH: Já právě od jinýho hráče slyšel to, že on si člení hráče podle toho, že jedni ctěj tu metagame, že oni hrajou 

vždycky podle tý metagame, což znamená, že volej vždycky to řešení, který má největší odměnu a nejmenší risk. 

Pak jsou ty druhý, který je přehrávaj a nebojej se tu metagame ignorovat, ty pravidla porušovat nelogicky, nehrát 

prostě podle toho.  

VV: 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, 

OH: To jsem právě chtěl říct, že to bylo asi to první, jak jsi mluvil o tom Nesteam, že standard porazil novou meta.  

VV: On prostě vymyslel standard, 

OH: Jasně, že ono to pak je, že někdo použije nějakou inovativní strategii a ona se pak stane nějakou naprosto 

běžnou záležitostí.  

VV: Vlastně kdo vymyslí ten standard. To nevymyslí Blizzard nebo tvůrci té hry. To musí vymyslet jenom hráči. 

A to hráči určitují, co je standardní a co je nejlepší. 
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1.1.7 Horror 
OH: Většinou začínám rozhovory tím, že se těch lidí ptám, kolik je jim let a jak dlouho se na progamingový scéně 

pohybujou? Ty si asi k tomu komentování přešel z hráčsky pozice? 

ZP: No jasně. Já jsem hrál Warcrafta III a tam jsem byl na docela slušné úrovni a jednu dobu jsem byl top 5, jednu 

dobu jsem byl dokonce top 3, když skončil Giacomo. To bylo docela dobry, to jsem si vydělal i docela slušný 

peníze jednu dobu tim Warcraftem, ale potom už mě to ke konci tolik nebavilo to hrát a já jsem právě takový 

analyzační, analyzátorskej typ, protože já jsem předtím hrál šachy závodně a byl jsem top 15 v republice v šachách. 

Hrál jsem už od tří let a změřili mi IQ 140 a byl jsem v té době furt v novinách. Já jsem byl v té době nejlepší v 

olomouckym kraji ve své kategorii a takový kraviny. Pak jsem teda měl těžkej otřes mozku a už to nebylo tak 

dobrý jako předtim. To je jedno. To jsem hrál třeba sedmihodinový partie v lize a podobně, takže to bylo docela 

hardcore. Z toho nějak vyplynula ta soutěživost a zárověň ta potřeba rozebírat tu hru. V šachách se nejvíc učí 

analýzou odehraných partií. Takže potom v tom Warcraftu na konci jsem taky sepisoval nějaký články a řešil jsem 

co a jak hrát. Pak přišel Starcraft II a začal jsem taky ze začátku hrát. Byl jsem na slušné úrovni, ale už jsem jako 

nehrál tolik a už jsem musel pracovat a takový věci, takže mně jako postupně ujel vlak. Ostatní, co hráli hodně, 

tak ty už jsem nestíhal, že jsem si spíš řekl, že to nemá cenu mně tlačit tou herní složkou jako dál a spíš to zkusit 

s tím komentováním.  

OH: Head taky něco naznačoval s šachama. On hrál taky? 

ZP: Ne, ne, ne.  

OH: Aha, tak to možná citoval tebe? To asi i souvisí s tim, že ty ho vlastně koučuješ? 

ZP: No, jednu dobu. Jednu dobu jsem ho jako trochu trénoval, ale hlavně jsem teda trénoval eSubu. Hlavně jsem 

trénoval eSubu, protože Headhunter jako takovej je dost specifickej typ hráče. On se jako neučí jak ostatní. On je 

docela specifickej. U většiny hráčů jsem vypozoroval takový dost podobný patterny toho, co oni se vlastně učí. 

Většina z nich nechce najíždět na ty korejský tréninkový plány, který jsem vlastně já objevil. Většinou chtěli jen 

hrát ladder a masovat hry, a když už se teda učili, tak kopírovali nějaký styly nebo přesně buildy krok po kroku. 

No a Headhunter, právě už ve Warcraftu, nerad kopíroval někoho a jenom si vybíral myšlenko tého, co jiný hráli. 

Viděl, že tadyten hraje toto a směřuje to do tohodle, takže to uzpůsobil svýmu stylu a nikdy nic doslovně 

nekopíroval, takže Headhuntera nějak úplně doslova trénovat nejde, protože on si stejnak pak dělá svoje. 

OH: Protože on mi včera zdůrazňoval, že oproti ostatním hráčům by on nebyl doslova o tolik lepší, ale že jeho 

silnou stránkou je „individuální příprava“? 

ZP: Jo, přesně tak. To je pravda.  

OH: Dobrá. Tohle bude asi otázka přímo na tebe. Já jsem tak jako hledal na internetu - ta Starcraft metagame nebo 

teorie je hrozně obsáhlá a podrobná. Narazil jsem na nějaké kategorizace herního stylu, který se vlastně používaj. 

Máš něco takovýho osobního nebo víš, že existuje nějakej stěžejní kánon, jak hráče odhadovat nebo jak je členit 

dle nějakých herních charakteristik? 

ZP: Záleží, jestli se ptáš na tu světovou scénu nebo na tu domácí? 

OH: Asi jakoby na oboje. Možná na to, co je zajímavější? 

ZP: 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. Když by 

ten Devil ale hrál proti jinýmu Protossovi, kterýho on nezná, tak by hrál úplně jinak. Poslal by skautovací dronu 
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na začátku a nevěděl by, co ho čeká. To znamená, že by skautoval víc, hrál by to prostě víc jako ladder, ale u toho 

Headhuntera si je z 90% jistej, co přijde a víceméně už se na to připavuje. Pak jsou zároveň hráči, který hrajou 

rasu a kterym je vlastně jedno, kdo proti nim hraje, i když, samozřejmě, částečně to v potaz berou, ale hlavně jsou 

nacvičení na nějakou rasu. Tak to má třeba Miken z eSuby. Ten má jedno z nejlepších TvZ, jako Terran versus 

Zerg, u nás, i když to není na žádné vysoké úrovni - nedostává se vysoko na turnajích, ale proti Terranům mu to 

jde, protože tomu match upu rozumí jako jeden z mála. Nevím, jak se to úplně naučil, ale ví přesně, co má udělat 

a hraje to fakt dobře, ať už hraje proti komukoliv, ale zároveň má pak psychickej blok proti Protossům. 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 overreactuje 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. Takže to jsou takový obrovský protipóly a je jedno úplně s kym hraje. Prostě ví, že 

proti Protossovi prohraje a proti Terranovi vyhraje.  

OH: O tom jsme se právě docela bavili včera, že mi řikal Head, že ty rasy tolik nevynucujou herní styl, jak to 

může být u jiných her. Dá se hrát za každou z těch ras defenzivně, ofenzivně, různě. Jakej na to máš názor, protože 

to, co ty tady řikáš, by naznačovalo, že ty rasy dost odlišujou herní styl? 

ZP: Hmmm... jak řikal Head, za všechny rasy se dá hrát všelijak, ale tohle bych přirovnal, já nevim, k WoWku. 

Tam taky máš, hlavně ze začátku, že určitý classy mohly dělat víc povolání, ale nikdy v nich nebyli tak dobrý, 

protože druid byl přímo určenej k healování, ale potom časem se hrál feral nebo balance, ale jak to přicházelo, tak 

nebylo dobrý. Ve Starcraftu je to ale hodně podobný. Zerg je konstruovanej nebo primárně postavenej jako 

agresivní rasa. Tak už to bylo od Starcraftu jedničky a ve Starcraftu II je to stejně. Měla by to být agresivní rasa, 

která soupeře přečíslí svejma jednotkama, protože vždycky jich má spoustu te Zerg. Terran je primárně defenzivní 

rasa, protože má Siege tanky, statickou obranu v podobě věží a podobně, takže Terran je primárně defenzivní rasa. 

Protossové jsou někde mezi, protože jejich reakční časy jsou celkem velký díky warpování, což je hlavní odlišnost 

od Terrana. Zerg, tam jde hlavně i o mechaniky, že jo. Zerg vytváří jednotky pomocí larev u hatche. To znamená, 

že ta jeho produkční mechanika je úplně odlišná. Má jenom základní budovy a z těch se linou jednotky po velkejch 

počtech. No a Terran, ten si vybírá jednotku na začátku produkčního cyklu, což znamená, že on naklikne barák a 

naklikne tam mariňáka nebo naklikne factory a naklikne tam tanka a ten se celou dobu vyrábí a vyrábí a na konci 

toho produkčního cyklu vyskočí a jede. To znamená, že ten Terran je docela dost svázán tim produkčnim cyklem, 

že si tu jednotku vybírá už na začátku. Protoss si tu jednotku vybírá na konci produkčního cyklu, protože mu jede 

cooldown na Warp gatech a teprve potom tu jednotku nawarpuje. To znamená, že jeho reakční doba je mnohem 

lepší než na Terranovi. Terran má hromady budov, aby mohl reagovat na víc věcí, protože by jinak nestíhal správně 

zadávat jednotky. V tomhletom jsou ty hlavní věci. Jenomže hráči jsou dost kreativní a zjistili, že se můžou 

odpoutat od toho stereotypu a od toho, čím je svazuje ta rasa. Třeba od toho, že Terrani zjistili v určitejch případech, 

že můžou hrát velmi agresivně s Mariňákama a Medivacama, tak i Zerg zjistil, že může hrát velmi defenzivně, 

když udělá Swarm hosty a statickou obranu a kempí. Takže pak má pravdu, že každá rasa může hrát defenzivně i 

útočně, ale i tak si myslím, že defenzivní Zerg neni tak dobrej. Stejně tak příliš agresivní Terran neni tak dobrej. 

Kvůli těm mechanikám, protože když Terran útočí, tak mu ty jednotky postupně jdou přes tu mapu a neni to jak u 

Protosse, kterej si je warpuje přímo do bitky. Potom je vidět, že Korejci tady tohohle využívaj. Tady těch drobností. 

U nás to nikdy neuvidíme. Tam i ten Korejec toho využije, že ten Terram má výrobní cyklus a zabíjí mu ty 

jednotky, který mu přichází do bitvy jako posily a víceméně se snaží abusovat ty jeho mechaniky.  

OH: Takže kdybych to právě zúžil na to zahraničí, tak tam si řikal, že u těch lidí, u kterejch ten člověk nemá žádný 

informace a hraje s nim třeba poprvý, tak ta rasa je pro něj asi podstatná informace, s kterou počítat? 

ZP: Určitě.  

OH: Z čeho teda vyvozovat informace o člověku, kterýho teda vůbec neznám, tak z čeho se dá nejdřív přijít na to, 

co vůbec bude hrát za build? 

ZP: Hmmm, to je dost těžký. Když bych komentoval člověka, kterýho jsem nikdy neviděl, tak bych 

pravděpodobně vycházel z obecnejch věcí, protože ho neznám. Řikám no, když bych viděl, že za Protosse dělá 
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dva gasy, tak tipnu, že pojede asi Stargatu a pojede něco tak a tak, ale v zásadě, když je to úplně novej člověk, tak 

i vlastně na tý zahraniční scéně - nedávno to bylo, že byl jeden turnaj, na kterej přišel člověk, kterýho nikdo neznal. 

První dvě hry byly takový hodně opatrný v tom komentování jeho. Spíš komentovali jeho soupeře, kterýho znali 

a považovali ho za favorita. Potom, když toho outsidera, outsidera v uvozovkách, protože to byl Korejec, kterýho 

ale nikdo neznal, tak vyhrál, tak si na něj začali dávat pozor a komentovali s nim více her. No a potom už jakž takž 

zjistili, jak on hraje - jestli je agresivní, nebo ne. Ale když bych komentoval první hru člověka, kterýho jsem nikdy 

neviděl, tak úplně nějak extra to tipnout nejde. To fakt asi jako neni možný.  

OH: Takže stále i z těch akcí, který on tam provádí, je možný vyvozovat více variant?  

ZP: Záleží taky na rase. Pokud on hraje Protosse, tak jo. Tam je to daný tim, že Protoss má momentálně asi nejvíc 

variant. Ty jeho Warp gaty jsou tak variabilní věc. On má chrono boost, což znamená, že si může urychlit ten 

výzkum toho warp techu a může na něj dát jeden chrono boost, dva nebo tři nebo čtyři. To znamená, že mezi 6:20 

- 8:40, což je ve Starcraftu na začátku opravdu veliký okno, nějaký dvouminutový okno. Kdykoli během týhle 

doby si ten Protoss může natimeovat dodělání toho warp techu a jít zaútočit na Zerga. Je to hlavně v Zerg versus 

Protoss. V tomhle dvouminutovym okně neni v silách toho Zerga úplně přesně poznat, kdy se ten Warp tech 

dodělá, pokud tam zrovna nepřilítne Overlordem a neuvidí, jak se otevírají ty Warp gaty a i tak může být pozdě, 

protože ten Protoss může warpovat k Pylonu, kterej má předsunutej před jeho základnou a ten Zerg k jeho smůle 

těsně předtím zadal dělat ze všech larev drony a nemá jak vyrábět a umře. Takže z pohledu Zerga je tohle velmi 

obtížný a většina momentální metagame se rozhoduje už tady v té základní fázi, protože ten Zerg versus Protoss 

využívá toho, že ať je sebelepší a skautuje sebelíp, tak neni schopnej úplně přesně odhadnout, kdy se ten Warp 

tech dodělá a kdy na něj může přijít nějakej útok. Takže na Zergy se spíš vyvíjí nějaký univerzální strategie nebo 

buildy, který jsou - zrovna včera s Harpnerem jsem to řešil na Team speaku, že v Koreji to došlo už do takové 

fáze, že ti Zergové už si buď řeknou, že já si myslim, že tuhle hru půjde ten Protoss two base all-in a už od začátku 

hrajou proti tomu, protože ti hráči to hrajou tak přesně, tak jakoby bezchybně, že když by se na to nepřipravoval 

skoro od začátku, tak už to neubrání, takže on buď jde do toho, že to jde bránit, a když to nepřijde, tak je pozadu, 

ale neumře hned a má třeba ještě šanci to vytáhnout a je pozadu samozřejmě, protože když bude ten Protoss 

makrovat a hlídat si tu ekonomiku, tak na tom bude líp než ten Zerg, nebo si ten Zerg řekne, že tohle on teď nepůjde 

a bude greedy a bude dělat jen drony a nebude dělat žádný bojový jednotky a bude si řikat, že na něj ten soupeř 

nepřijde. Takže to je takový, nevim, jestli je to dobrý nebo špatný z pohledu diváka, ale je to relativně asi jedno, 

ale z pohledu Zerga je to takový frustrující, že zrovna se nestrefil, ale momentálně to takhle prostě je. Trvalo to 

nějakej rok, než se to takhle vymyslelo, ale teď je to prostě v tomhle stavu.  

OH: On i včera Head řikal, že ta variabilita změny tý strategie, že já zjistim, co jede ten druhej a já na to nějakym 

způsobem adaptivně zareaguju, tak zas neni úplně tak vysoká . Řikal, že na začátku si zvolí nějakej build a pak se 

mu nevyplácelo to v průběhu hry zčistajasna měnit, že ty mindgames se dají vymyslet až pak takticky z hlediska 

toho, jak tam hejbnout na místě těma jednotkama, ale že ta celková strategie se nedá moc měnit za toho běhu.  

ZP: Hmmm, to je daný tim, že dřív to šlo, ale dneska už ty hráči počítají víceméně každej minerál. Když si potom 

někdo řekne „já jsem chtěl jít toto, ale pak jsem se to rozhodl měnit, protože tohle se mi nezdá“, tak to rozhodnutí 

změny toho techu ho stojí hrozně moc surovin a pokud ten soupeř, musíme ale počítat, že oba hráči hrají na stejném 

levelu, pokud ten soupeř hraje stejně přesně jako já a já se rozhodnu, že kompletně změním celý svůj tech, tak to 

znamená, že to, co jsem dělal doteďka, tak to zastavím. Přestanu to produkovat a začnu vyrábět jiný produkční 

budovy. Tak v té chvíli mě soupeř přečíslí, a pokud toho využije a hraje přesně a pošle skauta s tim, že se mi tam 

točí dvě Stargaty a já nevyrábím nic, tak toho využije, že mi nedovolí postavit další expanzi. Já se sice k tomu 

techu dostanu, ale nemám ekonomickou podporu vyprodukovat to, abych soupeře zničil. To znamená, že 

Headhunter má v tomhle jakoby pravdu, že pokud jde hráč do té hry s nějakým plánem, tak měnit ho v průběhu 

hry neni úplně dobrý. Teďka jsem hodně sledoval korejský streamy a třeba za Protossy je teďka trend takovejch 

poměrně zvláštních buildů, který jsou připravený reagovat na cokoliv. Oni na to vlastně jdou z opačné stránky. 

Oni nendou na to, že jdu s plánem stavět tohle a potom to měnit, ale oni vymysleli buildy, kterej se z počátku 

hlavně spolíhá na obrovskej počet Gatewayí. To znamená, že nevyvíjí žádnej vyšší tech, žádnej Robo base nebo 

Stargate. Jedou jenom Gatewaye, jedou jich asi hodně - asi 9. Tím pádem mají dostatek jednotek k tomu, aby 

ubránili svojí třetí expanzi, která je většinou kritická za toho Protosse. Potom dělají hodně Sentry, který dělaj 

halucinovaný Fénixe. To stojí jen manu a posílají je furt k soupeřovi, aby mohli kontrolovat, co soupeř hraje, což 
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znamená, že v té fázi oni posílají toho Fénixe každou minutu nebo půl minutu, aby zjistili, co soupeř zrovna dělá. 

A podle toho reagujou. Když uvidí Spire, tak hodí dvě Stargaty a jsou ready prot dvěma Mutaliskům. Když uviděj 

Hydry, tak tam lupnou dvě Roba, anebo ani to Robo nedělaj a pokračujou rovnou do Stormu. Když maj Blink 

Stalkery, tak ty jsou s tim množstvím Gatewayí nejvíc cost efficient a už maj budovu v tom techu dost hotovou, 

což znamená, že jen dodělaj Archives a můžou jet Archony se Stormama. Zergové s tim mají problémy, protože 

se zdá, že žádná taktika to vesměs neničí, protože to, co se hrálo doteďka je nějakej Roach-Hydra-Viper, tak to ani 

toto nedává, že ty Zergové taky vymýšlí, co proti tomu hrát. Očividně ale ta taktika ještě neni tak vybroušená, 

protože na těch nejvyšších turnajích světovejch jsem to zatím moc neviděl. Oni to většinou ty Korejci hodně 

trénujou na tom svym ladderu a až si jsou stoprocentně jistí, tak to vytáhnou. Někde jinde čekám, až to přijde.  

OH: Takže oni obcházej takovou tu hru, že já zvolim build. Když si zvolim špatnej a ten soupeřův mě counteruje, 

tak už to nemám možnost zvrátit. 

ZP: No na jejich úrovni určitě ne. Tam ten hráč potrestá každou chybku.  

OH: Zajímavý. Teď mě právě napadá, že když ty komentuješ nějakej ten zápas. Samozřejmě asi vycházíš z nějaký 

tý historie toho hráče, že víš, jak průběžně tak asi hraje. Když jsou to ti míň známí hráči, tak co se přímo sleduje - 

co prostě staví, kam je posílá? Já se možná budu ptát na takovou banalitu, ale... 

ZP: Taky je to docela důležitý. Když si to vezmeme úplně do hloubky, tak pak záleží úplně na každé drobnosti. 

Samozřejmě na té nízké úrovni se malé chyby neprojevují téměř vůbec nebo minimálně. Na té vysoké úrovni se 

samozřejmě projevuje každá, i malá, chyba. Ti horší hráči většinou - ono je jich víc typů, třeba takovej ten střed, 

co hrajou master nebo ten high diamant na ladderu. 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 ho pošlou toho Overlorda nebo sken, oni něco uvidí, ale 

vůbec neví, co to znamená. A to je jejich problém. To je problém fakt velké řady hráčů, co jsem trénoval. Takže 

oni neví. Tam je to vlastně tak, že Korejci řikali, že každej hráč by měl hrát minimálně 200 her za ty dvě další 

rasy, který nejsou jeho hlavní, aby pochopil jak fungujou, protože spousta Zergů hraje proti tomu Protossovi tak, 

že oni naskautujou něco, ale přitom se brání proti dalším třem věcem, který proti nim nemůžou přijít, ale oni to 

neví, protože si myslí, že to přijít může. To je třeba případ toho Mikena. Naskautuje třeba Robo a vidí, že ten 

Protoss jede Colossy, ale zároveň staví Spóry, protože se bojí Dark Templarů, na který ten Protoss v životě nemůže 

mít gas, ale on je z těch Protossů tak vybátej, že si prostě myslí, že to přijít může. To znamená, že tohle je velkej 

problém některejch hráčů, ale pokud by si zahráli tu rasu, alespoń 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 nemájí tolik jednotek, tak oni jsou schopní 

spočítat hodnotu té armády jenom od oka. To je neskutečný. To nechápu zatím ani já, jak to dělají, ale vim, že se 

zrovna řešila jedna strategie, že Protoss - jeden  hráč Yonghwa, kterej nemá tak dobré výsledky, ale je hrozně 

kreativní a určuje hodně často styl, tak ten prostě vymyslel buildy, kterej proti Terranům zahrnoval hodně rychlou 

třetí expanzi, ale ty suroviny na tu třetí expanzi - samozřejmě s tim, že tam postavil Pylony a Photony a statickou 

obranu, tak ten soupeř kdyby naskautoval jeho armádu, tak by si musel myslet, že tam někde těch 600-700 

monerálů musí chybět. Takže on to vymyslel tak, že začal normální build, postavil Robo base a postavil z něho 

jednoho Colossuse a neudělal mu upgrade na range a šel se svou armádou do poloviny mapy. Tam má každej 

dobrej Terran nějakýho mariňáka, kterej jako hlídá, jestli náhodou ten Protoss nějak nejde a schválně do něj střelil 

jednim Colossem, aby viděl ten Terran, že je pravej. Ten Terran začal dělat Kingy jako counter a za dvě minuty 

vyšel ten Protoss zase do půlky mapy. Pořád s jednim Colossem, ale dva Colosse udělal halucinace. To znamená, 

že ten Terran znova viděl armádu, ale když si to spočítal ten Terran, tak mu to vycházelo s těma dvěma Colossema. 

Tak si řekl: „Ten Protoss hraje two base all-in Gatewaye s mass Colossema. Udělám Vikingy a statickou obranu 

a ubránim se.“ A přitom ten Protoss dělal třetí bázi a ekonomiku a přetlačil ho Terrana v dlouhodobym měřítku. 

Tohle je už hodně high level hra.  



96 

 

OH: To je hodně zajímavá mindgame tohleto. To jsem se chtěl taky zeptat, na čem všem se tyhle mindgames daj 

vytvořit? Asi nějakou roli tam bude mít to skautování. Nevim, jestli tam existuje nějaká možnost fejkovat přes ty 

halucinace.  

ZP: Je, no, ale pak to ty Terrani začali zjišťovat, že i když to ten mariňák zjistí, tak oni tam stejnak dají sken a 

sken odhalí ty halucinace a pak jim to dojde. 

OH: Já nevim, ještě něco se naznačuje. Teď mě napadá, že třeba když vidí, že tam má naskautovanou část té 

základny, tak tam začal stavět a rušit to v tom procesu výstavby? 

ZP: To se dělá. To se samozřejmě dělá a někteří hráči s tim počítají, když naskautují soupeřovi Stargatu, tak té 

obrany třeba nedělají tolik. Nějakou tam lupnou, ale nedělají ji tolik, protože třeba tak napůl počítají, že to ten 

soupeř zruší a hodí tam něco jinýho. Hodí tam třeba Robo. Potom musí skautovat znova. Musí se skautnout za 

minutu nebo dvě, jestli to opravdu dostavil a nestaví něco jinýho. To se samozřejmě taky dělá - to je pravda. V 

současné době se to ale už nedělá tolik. Jak řikal Head, když to soupeř naskautuje, tak mě to pak už hrozně zdržuje 

zrušit tu budovu a dostavit novou budovu přidává hrozně času navíc. Teďka jsou ty taktiky postaveny tak, že napůl 

počítají s tim, že to ten soupeř ví, ale je to postavený tak, že to stejně zahrajou, protože ví, jak to zahrát.  

OH: My jsme se taky včera docela bavili o tom, na čem je založená schopnost něco v tý hře předvídat. Bavili jsme 

se o nějakym poměru mezi intuicí a mezi racionálním kalkulalem nebo znalostí. On dost zdůrazňoval, že Starcraft 

je dost na znalosti založená hra, že ta intuice má pak nějakou tu roli v tý taktice? 

ZP: Hmm... jako nějaká intuice... tam asi je. Samozřejmě. Ale určitě má pravdu v tom, že v tý hře neni žádnej 

náhodnej faktor. Třeba ve Warcraftu měly ty jednotky rozpětí damage. Třeba Blademaster měl 15-50, takže on tě 

mohl seknout za 20 nebo za 50. Stejně tak z neutrálních creepů mohla vypadnout věc, která byla úplně k ničemu, 

na prodej, nebo třeba Book of Dead, která vyčarovala druhou armádu, která toho soupeře okamžitě zničila. Ten 

random faktor tam byl docela velkej. Tady neni žádnej ve Starcraftu, tady neni random faktor. Tady je všechno 

pevně daný. Všechny jednotky maj pevně danou damage, pevně daný armory, všechno má konstatní hodnoty, v 

kterých se dají spočítat. Tím pádem ta intuice je tam taková... ona je na takovym levelu, že Protoss versus Protoss 

si oba navzájem pošlou probu do báze a já jdu normální build třídy Robo a tak. 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, tohle dojde i hodně low level hráčům samozřejmě, že soupeř musel 

ty minerály utratit někde jinde, což znamená, že na mapě někde je Pylon s nějakym jinym techem - Dark Templáří 

nebo Stargate nebo něco. Tady přichází na řadu ta intuice. Já vím, že ten soupeř něco dělá 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. Tam pak na řadu přichází zkušenosti podle mapy, protože na spoustě mapách je to zrovna 

podle toho, co je tam za terén a jak je zrovna výhodný tam poslat letecký jednotky nebo pozemní. Takže to je 

taková intuice... nenazval bych to ani intuicí. To je spíš taková kombinace mechanických znalostí a zkušeností.  

OH: Nebo když to převedu jinak, tak ta hra má málo náhodných prvků, takže není třeba odhadovat, jak se ty 

algoritmy zachovaj, ale odhadovat toho protihráče, kterej sice neni náhodnej úplně, ale je to nejvíc náhodnej faktor 

v tý hře. 

ZP: Pro co se ten soupeř rozhodne. To je jakoby ten největší faktor náhody.  

OH: Tohle by mě i právě zajímalo, jestli si tohle ti hráči vytvářej i v rámci tréninku, jestli berou v potaz i celkovu 

osobnost toho hráče jako takovýho? Jaký má charakterový vlastnosti, jak se chová i mimo tu hru, nebo jim jde 

opravdu jen o in-game chování, o tu in-game persónu opravdu spíš, o nějakej model rozhodování a neřeší, jakej je 

ten hráč mimo hru? 

ZP: Zase záleží na hráči. Třeba když si vezmeme našeho Headhuntera ze včera. Tak Headhunter v reálu je úplně 

jinej než na internetu. V reálu je to nejhodnější a nejslušnější člověk, co snad znám. Je fakt takovej lawful a chce 

potírat ten zločin, takovej ten lawful good fakt jakože, ale na internetu je to úplně jinej člověk. A toho se dá docela 

dobře využít, protože Headhuntera dokáže hodně věcí dost naštvat nebo rozhodit. To znamená, že jeho soupeř, 

když to ví, může udělat některý věci, který nejsou proti jinejm hráčům tak dobrý, ale ví, že to Headhuntera naštve. 
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To znamená, když 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 začně reagovat tak, jak by normálně racionálně nereagoval, protože je rozhozenej z té první hry.  

OH: Takže ho vlastně tak jako kognitivně přetížíš? 

ZP: No v zásadě. Ono samozřejmě pak jsou tady hráči, kteří jsou úplný kliďasové, jako je Lumpas nebo Harpner. 

Ti jsou úplně klidní a nerozhodí je víceméně nic. To jsou takoví flegmatici, takže těm je to jedno, ale docela záleží. 

Někdy jo, někdy ne. V té Koreji je to zase v takové rovině, že tam je to, že hodně novejch hráčů, i když jsou hodně 

dobří... nebo ani nemusí být noví, to je třeba případ toho Yonghwy, kterej je tak kreativní a jednu dobu ho i Artosis, 

nejlepší komentátor na světě a analyzátor, považoval za nejlepšího hráče, ale nikdy neměl žádnej úspěch, protože 

byl hrozně nervózní před kamerou v těch televizních zápasech. Byl hrozně nervózní a z toho hrozně špatnej, takže 

potom se od toho i odvíjela jeho hra.  

OH: V týhle oblasti jsem tak po čase zjistil, že v rámci hráčů, co jsou schopni předvídat tu hru jiných hráčů, tak 

existujou asi dvě podoby toho. Jedni se zaměřujou na to, že spíš maj v tomhle ohledu nějakej defenzivnější styl. 

Oni spíš tak jenom čekaj a čtou, jaký informace ten druhej hráč vydává a dokážou to skvěle trestat. Při tom hrajou 

takovou neutrální hru. Pak ten druhej styl je daleko agresivnější a je založenej na tom, že oni neustále tlačej a tim 

omezujou možnosti tomu druhýmu hráči, co může vlastně dělat a pak z těch možností se snažej uhádnout, jak se 

on dál zachová, ne-li že mu přímo vnutěj nějakou hru, nějaký rozhodnutí, který udělá, a na který je pak jednoduchý 

zareagovat. Našel bys, třeba v rámci tý Koreje, jednoho nebo dva hráče, který se proslavili jednou nebo druhou 

formou nebo maj třeba i ty formy obě? 

ZP: Ono se to hodně vyvíjí a často to ani neni tak hráčem jako tou současnou metagame. Zrovna třeba u Terranů 

je to tak, že většina Terranů hraje ty biologický jednotky, což znamená Mariňáky a Maraudery s Medivacama, 

který je léčí. A to je takovej ten standard. Nicméně v poslední době se častokrát už objevuje, že hrajou mech. 

Pokud je správně zahranej mech, ti hráči, co hráli mech už dřív v tom mají výhodu, protože mají víc zkušeností, 

tak mech je stategie, která nutí soupeře jednat. To je přesně to, jak Blizzard konstruoval Terrany, to znamená nejvíc 

kempící taktika ze všech, protože ten Terran dělá jen mechanický jednotky. Což znamená, že on dělá jen jednotky 

z Factory, což je Thor, tank nebo Helion, popřípadě Hellbat. To jsou jednotky, který jsou velmi nemobilní, pomalý, 

ale ultimátně silný. Zakempenejch 20 Siege tanků s dostřelem 11, Thor s dostřelem 9 a Hellbat s nejlepším 

splashem na melee ze hry nejde prostě nějakým způsobem interceptovat s úspěšným outcomem, neni to jako 

možný. Jakmile soupeř zjistí, že ten Terran jede mech, ten soupeř se musí okamžitě tomu adaptovat. Jakmile 

zaváhá, tak je v knedlích. Ten Terran, ono se říká, že „leap froguje“ - postupuje po krocích. On si staví tu svou 

defenzivní obranu, která téměř ze začátku nejde penetrovat. Ten soupeř se o to ani nesnaží. On ví, že ten rozjezd 

toho mechu je pomalej - ty jednotky jsou drahý a vyráběj se pomalu a musí postavit hodně těch faktorek. To 

znamená, že ten Zerg začne dělat dvě báze najednou, dvě expanze, i když by to normálně byl nesmysl a ten Terran 

by ho potrestal, tak proti tomu mechu si to může dovolit, protože ten Zerg má proti mechu vždycky i 2x větší units 

loss nebo ztráty. Mech je obrovsky efektivní, ale je pomalej. Takže jak říkám, on si nemůže ani takhle rychle 

zabírat expanze, protože jakmile on vyjede ven a nemá zasiegovaný tanky, tak ho ten Zerg sežere. On musí jít 

postupně a vždycky třeba zasiegovat jen půlku tanků, druhou půlku posunout dopředu, zas tu zadní odsiegovat a 

posunout ji před tu přední. Takhle jakoby. Říká se tomu „leap frogging“. Takhle jakoby přeskupuje tu armádu, 

protože kdyby odsiegoval všechno, tak zdechne proti dobrýmu hráčovi, takže ten soupeř využívá toho, že ten mech 

je pomalej, ale dělá obrovskou ekonomiku. Potom se to dostane do fáze, pokud to ten hráč mechů umí a ví, co má 

dělat, tak mu stačí jenom tři nebo čtyři báze a čeká. On čeká a nikam nejde, protože Terran má možnost vyrobit 

téměř neporazitelnou armádu. Její efektivita se blíží 90% téměř každé soupeřovi, což je neskutečný číslo, protože 

vlastně ta endgame armáda je pár tanků, pár Thorů, spousta Ravenů a Vikingů. Tam je problém ten, že ty Raveni 

střílijou seeker missiles. Raketa, která dá 150 damage splash do davu a nedá se tomu vyhnout. Ty nejlepší hráči 

akorát rozsplitujou ty armády, aby ta raketa trefila jenom tu jednu jednotku a ne ty okolo, ale když je těch Ravenu 
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tolik a lítá to prostě všude, tak to ani nejde. Po zemi to taky nejde porazit, protože tam jsou tanci a Thorové. Ve 

vzduchu to taky nende porazit, protože tam jsou Vikingové. Tahle armáda je celkem neporazitelná. Ten Zerg to 

ví, takže on udělá hromadu bází, obrovskou ekonomiku a tlačí tam hromady jednotek a buší do toho Terrana a má 

obrovský ztráty, ale každá zabitá jednotka toho Terrana bolí, protože on má třeba jenom polovinu ekonomiky ten 

Terran, což znamená, že ty hry třeba většinou trvaj hodinu a ten Zerg toho Terrana vyhladoví, že útočí, útočí a 

útočí a udělá mu třeba dvojnásobný ztráty, ale nepustí ho k žádné další bázi. Ten zároveň, kdykoli něco tomu 

Terranovi zabije tak oddálí tu 200/200 smrtící kompozici. Tohle jsou takový hodně specifický hry. Ty Zergy to 

hrozně rozčiluje. Když chcete naštvat hráče za Terrany, tak jdete prostě mech. To naštve skoro každýho. To prostě 

naštve 90% Zergů a jenom těch 10%, co je schopných hrát proti mechu, tak to asi nenaštve, ale jinak to asi nasere 

každýho hrát hodinovou hru a posílat tam stovky jednotek na smrt a doufat, že to něco udělá. Takže to je docela 

takový složitý. Pár hráčů to má jako styl. Třeba u nás Marcus, on neni ani nijak dobrej - nikdy se nedostal ani do 

top 8, ale dokáže i porazit hráče, který se dostanou na bednu, jako do top 3. Občas ten mech mu vyjde a ten soupeř 

se třeba jen špatně pohne armádou a nechá si těma tankama rozstřelit polovinu armády a on umře. To je takovej 

nepříjemnej typ hráče. Když proti němu jdu, tak vim, že neni lepší než já, ale ta strategie je nepříjemná a hrozně 

špatně se proti ní jde. V Koreji se to taky občas hraje. Ne tak často a nevim teda úplně proč. Asi to nějak vychází 

z tréninku, ale má to úspěšnost stejnou jako to bio, ale to bio má mnohem větší variabilitu, takže se hraje víc to 

bio. Pokud se ale hraje ten mech, tak ti soupeři se snaží exploitovat ty mapy. Ten mech je tak pomalej, takže oni 

rozdělí armádu na tři nebo čtyři kusy a útočí na třech různejch místech a ta nemobilní mechová armáda, byť by v 

jakymkoli momentu tý hry porazila celou tu armádu toho Zerga, jenže pokud je ta zergská armáda rozdělená na tři 

kusy, která je každá celkem stejně silná, tak ten mech je hrozně pomalej a než se přeskupí, tak ta jedna skupinka 

umře, ale ty další zabijou tam budovu, tam zabijou nějaký jednotky, který se zrovna vyrobili. Je to pomerně 

efektivní a ti Zergové to zjistili. Napadají spoustu míst a ten Terran musí dělat spoustu statické obrany, což mu 

bere suroviny a zase se dostáváme k tomu, aby mu to oddálilo tu jeho konečnou kompozici. Pak to jde čím dál víc 

a víc do hloubky, jak porazit toho Terran za to, že si zrovna zvolil ten mech a znepříjemnit mu to.  

OH: Aha, takže jakoby tou druhou variantou než volit nějaký specificky silný jednotky pro danou situaci, tak je 

volit nějaký univerzály, který jsou dobrý skoro proti všemu? 

ZP: Takových jednotek je ale málo a většinu z nich má Zerg. Zerg nemá téměř žádný jednotky, který maj 

specializaci. Zergling má damage 5 do všeho a je mu to jedno. Roach ma damage 14, do všeho. Hydralisk má 12, 

do všeho a nemá tam žádnej bonus. Stalker, Immortal nevim, má dvojnásobný damage proti armored targetům a 

podobně. Colossus má splash, Voidray má bonus proti armored a další věci. Zerg má prostě všechny jednotky, že 

maj prostě jednu damage proti všemu, takže nejuniverzálnější armády má právě Zerg. Terran má taky hodně 

specifickejch jednotek. Marauder má bonus do armored, tank má bonus do armored. Vikingové jsou silnej anti-

air, protože střílijou dvě rakety. Thor taky, že jo. Ten je prasáckej proti vzduchu, takže ničí Mutalisky. Maj víc 

specifickejch jednotek, takovejch hard counterů. Zerg to tlačí přes ty počty. Zergský specifický jednotky je jen 

Baneling, kterej má bonus do light, to znamená Mariňáci a Těžiči nebo Zealoti. Potom dlouho, dlouho nic a až 

Ultralisk má bonus proti armored splash. Nebo už to nemá. Jo, jo, oni mu to vlastně vzali. On měl 10 splash a 25 

do armored a teď mu to předělali, že má 35 proti všemu. To znamená, že Zerg má specifický jednotky jenom 

Banelinga a Corruptora, kterej má bonus jen do massive. Zerg ani nemůže dělat nevariabilní armádu. 

OH: Teď kdybychom to brali, že tahleta schopnost toho předvídání má určitej vývoj, tak jáká by byla odlišnost 

po téhle stránce mezi profesionálem a takovym tim průměrnym hráčem v tomhle ohledu? 

ZP: Jako v reakci na... 

OH: Jo, jo, ve schopnosti přečíst, co ten druhej dělá. Jaký by byly odlišnosti v těch vlastnostech té jejich hry? 

ZP: Ten profík má jednak náhráto hrozně moc her. Korejci hrajou nějakejch 13 hodin denně 5 dní v týdnu. To je 

ohromnej počet her. Oni maj vlastně i speciální tréninkový plány. Tam mají trenéry, maj tam lidi, co jim vytváří 

speciální mapy. Dřív to tak bylo, když se dali hry obnovovat z replaye. Vzali prostě nějakej top replay a aniž by 

museli hrát ten začátek, tak oni ví, že maj ten začátek zahratej nejlíp jak to jde. Oni jenom přejdou do té situace a 

oni jí hrajou několikrát dokola. V tom replayi můžou převzít kontrolu a hrát to furt dokola. Takže oni ten replay 

vezmou a hrajou tu situaci třeba 100x, až na ni oba hráči uměj dokonale reagovat. Cílem korejskejch hráčů je 
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prvních 8 minut kompletně automatizovat, aby nad tím nemuseli přemýšlet, nad tím co dělají. Já jsem to vlastně 

používal, když jsem trénoval hráče, tak jen hrát proti počítači, kterej je úplně nejlehčí a nedělá nic a sám si jenom 

vyrábět. Tam jsou pak určitý benchmarky, že třeba do desáte minuty musí mít tolik a tolik jednotek, tolik a tolik 

budov, tolik a tolik techu. Kdo to nezvládne, tak znova a znova, dokud to nedokáže. Potom v té reálné hře je to 

trochu jiný, protože mu ten soupeř tam pošle nějaký jednotky a on na to přestane reagovat, ale potom pokaždý ví, 

co má dělat, protože to hrál tolikrát, že už to má v ruce a nemusí přemýšlet, jestli zrovna teďka má udělat toho 

Overlorda, jestli zrovna teďka má udělat Drony, ale on už to má prostě v ruce, což znamená, že nad tim nepřemýšlí. 

Má prostě tu mechanickou paměť v těch rukách a ta jede za něj a on už jen musí přemejšlet jen nad tou samotnou 

hrou. To je ten profík. Zároveň on zareaguje, i když nenaskautuje, tak to má tolik najetý a spočítaný, že on dokáže 

reagovat jen nad tím, co vidí a kdy to vidí. Oni počítají i časy, kdy ten soupeř postavil jakou budovu. Toho si tady 

hráč, ani na evropskym masteru, nevšimne. Tohle vůbec neexistuje. V té hře se děje tolik věci, že oni tohle nemají 

čas stíhat. Oni na začátku většinou jen přemýšlí, co mají stavět. Takže tohle oni vůbec neregistrují, kdy ten soupeř 

dělal tu budovu, kdy udělal tohle a tamto. Jejich reakce je pak taková polokorektní. Někdy na to přijdou, co ten 

soupeř dělá a reagujou tak jakoby správně, ale protože jejich mechaniky nejsou dokonalý jako u těch Korejců, tak 

to znamená, že oni to maj pozdějc, maj to pomalu nebo to maj v úplně jinej čas než by to měli mít. Ty reakce jsou 

hodně odlišný od toho profíka a průměrnýho hráče. 

OH: Takže to tak trochu směřuje k tomu, že postupnym nabíráním zkušenosti a zapamatovánim patternů, těch 

šablon, tak už se aktivuje v nějaký situaci bez toho, aby on nad tim přemýšlel. To by mohla být ta intuice, že teď 

udělám tohle? 

ZP: V zásadě. Naučená intuice.  

OH: Jasně, že i v mnoha jiných žánrech se k tomu lidi vyjadřujou docela podobně, že je to dost o opakování a o 

zkušenosti a pak to může vést k takovýmu cítění tý hry. Akorát se to často dávalo do kontrastu s tim robotickym 

hranim, že něco jinýho je nabichlovat se nějakej build a něco jinýho je do toho mít tam opravdu ten vhled, že třeba, 

jak ty si tam řikal, že ten kluk rozuměl tomu matchupu.  

ZP: No, je to asi takový napůl, ale u těch Korejců je ta robotika jen u těch mechanik. Oni jakmile mají možnost, 

tak tu ekonomiku rozjedou takovym způsobem, že tu ekonomiku snad ani líp nejde udělat. Je to prostě dokonalý, 

ale zároveň oni nad tim fakt hodně přemýšlí, takže to nejedou úplně bezmyšlenkovitě. Pak je třeba v Evropě 

spousta hráčů, který maj taky velmi dobře najetý ty mechaniky, ale jedou to víc roboticky, že jedou, přesně jak si 

řikal, že jedou ten build a jedou ho víceméně dost slepě. Na tu Evropu to ale docela třeba stačí.  

OH: S Headem jsem právě včera probírali - ale to bude asi spíš otázka na tebe, jestli si myslíš, že tahle schopnost 

se dá naučit nebo jaký je tam poměr toho přirozenýho talentu toho člověka a toho, co se je schopnej naučit? Teď 

mluvim čistě specificky o tom vhledu do tý hry a ne o tom, kolik akcí udělá za minutu, ale o tom vhledu do toho 

soupeře. Myslís, že se to dá naučit? 

ZP: No, naučit se to samozřejmě dá, ale tady si myslim, že je možný mluvi o nějakym talentu těch hráčů, protože 

to je příklad třeba Nexta. To je prostě mladej kluk, 16 nebo 17, fakt mladej. Ke Starcraftu ho dostal jeho tata, což 

je docela vtipný. On ho hrát ani nechtěl. To je člověk, kterej vůbec nikdy nehrál Terrany ani Protosse, že se prostě 

rozhodl, že bude hrát Zerga a hraje Zerga. Tenhle člověk docela dost dobře chápe, co ta nepřátelská rasa dokáže 

dělat bez toho, 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. Jakmile je to nějaká deviace nebo odlišnost, tak si myslím, že se to dá nazvat nějakym způsobem 

talentem, protože spousta lidí se to musí učit mnohem delší dobu. Ten člověk, kterej to pochopí mnohem dřív, má 

samozřejmě výhodu a jeho zlepšování jde mnohem rychleji a potom se učí jiný věci, zatímco ti jiní hráči se učí 

ještě i to, co je mu přirozený.  

OH: On o tom Head mluvil i jako o stropu, že kromě tý rychlosti má člověk někde ten strop. 

ZP: Jasně, každej má někde nějakej skill cap...nebo každej. Zase se to nedá asi úplně kategorizovat. Když to budu 

hrát rok a dostanu se na nějakou pomyslnou hranici, ale budu to hrát další dva roky, tak ji posunu. Ne o moc, ale 

posunuju. Ale je to pravda, spousta lidí někde ten strop má. Nejsou prostě schopni tu hru dál pochopit. Je to ale 
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daný jinou věcí. Tahle věc toho stropu je daná typem tréninku. Já si myslím, že spousta lidí má ty stropy úplně 

jinde. Nemyslim si, že ty stropy úplně existujou tak, jak si to myslí Headhunter, ale tam je to daný tim, že takovejch 

80-90% lidí trénuje prostě jen tak, že hraje ladder, že hrajou prostě jen ladder a koukaj se na streamy. No a ten 

ladder neni úplně tak dobrá pomůcka na ten trénink, protože tam ti hráči spoustu věcí zkouší, hrajou různý all-iny, 

hrajou různý věci, který by potom v reálnym turnaji, v best of 3 nebo 5 zápase nehráli, protože by to pro ně bylo 

příliš riskantní. Oni si nemůžou dovolit riskovat prohrát tu hru jen tak, protože zrovna něco zkouší nebo zrovna 

hrajou tenhle all-in. Na tom ladderu je to stejný, jak kdybych dělal telefonistu někde. Telefonoval bych každej den 

200 lidem, jak v České spořitelně. Tak zvednu telefón a zavolám tomu člověku a můžu řikat tu větu, co mám 

naučenou sto tisíckrát dokola, ale pro každýho toho jednotlivýho člověka je to pořád premiéra. Pro mě je to po sto 

tisícáté. Stejné je to i na tom ladderu. Já tam můžu hrát nějakej all-in - v případě jednoho hráče je to celkem 

profláklý, že hrál jenom jeden typ six-poolu nebo jenom jeden typ all-inu a dostal se s tím až do grand masteru. 

Pro každého toho soupeře to byla premiéra a neuměl na to reagovat. Potom, když přišel na turnaj a udělal to první 

hru, tak se na to samozřejmě druhou hru všichni připravili a prohrál 2:1 všechny zápasy. Potom to neni 

aplikovatelný na ten reálnej turnaj. Takže samozřejmě ten ladder je výborná věc na zlepšování herních mechanik, 

ale je třeba dát taky tomu nějakej směr hraní toho ladderu. Nefocusovat se jen na to, abych vyhrál. Tam jako na 

ladderu ani neni důležitý vyhrát. Tam je důkležitější dávat si nějaký cíle, který zase vycházej z toho tréninku. Říct 

si, že v desáté minutě budu mít tohle a tohle. Když to nemám v desáté minutě, tak je mi jedno, jestli to vyhraju 

nebo ne, protože já jsem sám se sebou prohrál. V té Koreji to došlo dokonce tak daleko, že jim ti trenéři dokonce 

vypínali hru. Když to nezvládli, tak jim prostě vypnuli tu hru.  

OH: Když tady na to narážíš, tak z hlediska tý partie ty tady řikáš „v tý a tý minutě“. To se jedná asi o nějaký 

kritický momenty partie, který je důležitý mít v určitym bodu něco a v určitym bodu něco zjistit. Mohl bys mi 

představit nějaký tyhle podstatný body? 

ZP: Ještě abych se vrátil k tomu učení se, abych to nějak shrnul. Pak když člověk nemá nějaký svoje vedení, tak 

opravdu dosáhne nějakýho svýho stropu a ten ladderu ho už neni schopnej naučit víc. Pak už se může zlepšit jen 

hraním připravenejch her s jinejma partnerama, se kterejma se domluví na určitejch věcech a bude s nima trénovat 

specifický věci. Já bych to hodně přirovnal k šachům, protože tam se taky hodně potrénujou pozice a diagramy a 

určitý situace ve hře. Takže pokud já to nebudu trénovat, tak to na tom ladderu zažiju jednou z dvaceti nebo 

padesáti her a to se nenaučim. Tam je potom ten strop, ale pokud má hráč trénera nebo systematický trénink, tak 

ten strop se dá posunovat hodně dlouho. Když se teda dostanu k těm důležitejm časům ve hře, tak ta hra by se asi 

dala standardně rozkouskovat jako v šachách na zahájení, střední hru a koncovku. To zahájení je v zásadě mezi 

osmou a desátou minutou early game a hodně často to vychází nebo je daný tím, jak jsou postavený ty rasy. U 

toho Protosse je to daný tim, kdy se dodělá ten Warp gate tech, kterej se může dodělat mezi tou šestou až osmou 

minutou podle toho, jak on si to načasuje. A od toho se odvíjí, jestli když on to udělá hodně brzo, tak jestli bude 

agresivní a půjde na toho soupeře a jestli to ubrání, takže spousta her končí před tou devátou minutou nebo končí 

prostě v desáté minutě, když se mu dodělá ten Warp tech a on udělá ty Immortaly a vyleze ven. Než přejde mapu, 

to se taky počítá, že třeba base to base je na některejch mapách 45 sekund, na jiné je to 1:10, což znamená, že 

soupeř má větší čas se připravit. Než přejde mapu, tak je to samozřejmě nějakej čas, takže když přejde v 8 minutě, 

tak pokud tim pushem vyhraje, tak vyhraje až v jedenácté, ale pořád se to ještě bere v tom zahájení, protože se 

rozhodl už v nějaké té šesté minutě, že to udělá. Důležitý časy jsou do 10 minuty. Třeba Zerg versus Protoss, tak 

ten Zerg si musí hodně dávat pozor hlavně kolem osmé minuty. Pokud neudělá žádnou chybu, tak by měl v osmé 

minutě dodělávat Drony. Tam ten Zerg když dodělá v 8 minutě tu těžbu, tak by měl už dělat jenom bojové jednotky, 

protože spousta těch Protoss pushů vychází během 8 minuty, tak ten Zerg, když má tři základny, tak má dostatek 

larev, aby vyprodukoval armádu a ubránil to. Tak to je právě důležitá strategie za Zerga kolem té 8 minuty. Za 

Protosse je to mezi tou 6 a 8:40, kdy se mu dodělává ten Warp. Potom tam jsou ještě nějaký mezičasy, ale to neni 

tak důležitý. Za Terran je to taky tak nějak kolem té... tam je to většinou ještě pozdějc, tam ten Terran hodně ztrácí 

na tom, že ten produkční cyklus začíná na začátku a on ztrácí hodně času stavěním přístavků k budovám. On tam 

má baráky a musí tam přistavovat reaktory, aby jednotky z té budovy mohl dělat po dvou. Výroba těch reaktorů 

trvá minutu, což znamená, že on má minutu zaseklou produkci z té budovy. Ta budova nemůže produkovat 

jednotky, protože se u ní staví reaktor. Samozřejmě ta produkce je dvojnásobná a oddaluje to možnost vyrobit tu 

armádu dřív. To znamená, že Terran má tu strategickou minutu okolo desáté minuty. Benchmark se udává 9:50, 

kdy by měl mít určitej počet jednotek podle buildu jednoho nejznámějšího korejskýho Terrana. Potom se ta hra 
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přesouvá do střední hry. Střední hra je taková dost roztahaná, často je to od té 12 minuty. Někdy je to do konce a 

neexistuje koncovka, což je příklad Terran versus Zerg, protože je určitý procento, a neni malý, těch Zergů, který 

prostě hrajou celou tu hru na druhym techu. Hra Zerga je jakoby jednoduše rozpoznatelná, protože jeho budova 

má tři základní stages a toho jak vypadá. Základní je Hatchery a pak se vylepší na Lair, což je jakoby druhá doba, 

když bych to měl přirovnat třeba k Age of Empires. Tim se mu odemknou jiný produkční budovy. Pak má, 

samozřejmě, tier 3, což je Hive. Tam má endgame jednotky, jako je Ultralisk, Broodlord a podobně. Spousta Zergů 

hraje právě na tom druhym techu a tlačí toho Terrana celou dobu jenom na tomhle a snaží se ho umassovat tou 

kupou Mutalisků a Zerglingů, aniž by se dostal k tomu závěrečnýmu techu. Je to částečně riskantní, ale i top 

nejlepší hráči na světě to hrajou a dá se to úspěšně hrát, protože neztrácí čas techováním do té třetí doby a toho 

Terrana dokáže zatlačit, a pokud si dokáže vytvořit výhodu, tak tě umassuje. U toho Terrana je ten čas trošičku 

posunutej. Ta early game končí někdy ve 13 minutě. To zase odbíhám, ale od toho se odvíjí, jak nad tím ti hráči 

přemýšlí, protože v té 12 minutě se zjistilo, že tomu Terranovi opravdu končí nějaká ta early game, jelikož se mu 

dodělávají všechny ty addony těch budov a pak teprve začíná vyrábět nějaký jednotky. To znamená, že ty Zergové 

vymyslely už jako útok kolem 11 minuty, kdy ten Terran toho nemá dost a polovina jeho budov nevyrábí, protože 

se u nich dělá ten reaktor. Takže jeho midgame je někdy mezi 13 - 19 minutou. A Protoss to má zase posunutý 

dolu a je to mezi 8 - 9 a 12 minutou. Protoss jakoby techuje nejrychlejš ze všech. On nemá ty úrovně techu jako 

Zerg, že techuje budovu na doby, ale on si odemyká technologický stromy. On má na výběr tři budovy a každá ta 

budova mu odemyká jinej technologickej strom. To znamená, že když postaví Robo base, tak z toho může stavět 

Colossy, může z toho dělat přepravní jednotky jako Drop shipy, může dělat Observer, kterej je neviditelnej a 

skautuje nepřítelovu armádu, nebo odemkne Stargate nebo letecký jednotky. Třetí možnost je, že udělá budovu, 

díky které může dělat blink pro Stalkery, což je jeho esenciální a nejdůležitější jednotka. Díky blinku je jejich 

efektivita mnohem větší, protože když ta jednotka umírá, tak blinkne dozadu. Když někoho honí, blinkne dopředu. 

Její mobilita je obrovská a survivabilita je mnohem větší. Z toho techu se dá pokračovat do Templar Archives, kde 

se udělá Storm nebo Archon, což jsou super jednotky. Ty jednotky se pak ale ekvivalentujou k tomu, co má Zerg. 

Zerg nemůže mít tier 3 jednotky snad před 13 minutou. Ultralisk jde 13:20 a mezitím nemá ten Zerg skoro nic, 

protože všechny suroviny dá jenom do toho techu a je to obrovsky náročný tak rychle vytechovat toho Zerga a 

téměř nikdo to tak nedělá. Ale Protoss může mít tier 3 jednotky v 9 minutě, když budu chtít, protože já to dokážu 

odemknout obrovsky rychle, protože nemusim techovat žádnou dobu. Prostě postaví dvě budovy a už tu jednotku 

může vyrábět, ale má jich málo, trvá to a ty budovy jsou drahý. Má sice super efektivní jednotku, ale má jenom 

dvě, zatímco Zerg má milion jednotek na tieru 2. Ty samozřejmě tu tier 3 jednotku zničí.  

OH: Takže existujou určitý momenty, který se daj využívat. Jsou tam určitý okna, kdy je hráč v oslabení.  

ZP: Dá se to tak říct, ale tam se s tim pracuje, že je to zařízený, aby to bylo co nejmíň napadnutelný soupeřem, 

aby to bylo co nejvíc stabilní. Oni to třeba nejednou tak rychle, jak by mohli, ale aby to bylo bezpečný a tak. takže 

ty fáze hry - to zahájení, střední hra a koncovka se nekategorizují dle technologie jednotek, ale podle herního času. 

Tam je to prostě mezi nějakejma minutama. I když ten Protoss má v 9 minutě tier 3 jednotky, což je ta konečná 

fáze, tak pořád je to jenom střední hra, protože jich má málo a counterování jich je z hlediska soupeře relativně 

jednoduchý, protože jich neni moc. Když soupeř udělá spoustu jednotek, který counterujou, tak on s tim neudělá 

nic. Potom když se dostaneme do koncovky, tedy do endgamu, tak endgame je z pohledu Protosse, když se mu 

podaří nastřádat deathball jako smrtící koule. To je kompozice, na kterou on se chce dostat. To je něco podobnýho, 

jak jsem řikal u toho Terrana s tim mechem, tak to je samý u toho Protosse, když má armádu co nejvíc variabilní. 

Když má všechny tři techy. Když má kombinaci armády, kde jsou Void Raye - lítací jednotky, má tam Colossy, 

což je zase splash po zemi, Stormy a Blink Stalkery. Když má tenhle typ armády, tak na něj téměř nemá odpověď, 

protože tahle armáda je variabilní téměř all the way. Když bych já udělal jenom Vikingy za Terrana, tak tim 

counteruju jenom dvě roviny jeho hry - tim zabiju všechny Colosse a Void Raye, tak mě zabije po zemi. Zabijou 

mě Archoni a Stalkeři. Když udělám armádu po zemi, tak mě rozsračkujou ty Colossové. Tam ten endgame je spíš 

o tom dostat se tam k tý kompozici, kterou si ten hráč přeje. Ta koncovka je asi nejmenší část té hry.  

OH: Na tohle jsem chtěl reagovat, protože včea Head řikal takovou myšlenku, že Starcraft je vlastně „nefér hra“ 

z hlediska toho, že ty jednotky přecházej nějakou dobu tu mapu. Když tam dorazíš, tak soupeř má už najednou 

naprodukováno o něco víc. Pak to působilo tak, že hráč, aby se s tim nějak srovnal, tak on začne přemýšlet dopředu, 
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jakou armádu tam on bude mít, až když tam dorazíš, což je jedna možnost. On spíš řikal, že další možnost je těma 

jednotkama obcházet a likvidovat mu spíš tu ekonomiku a vyhýbat se tomu přímýmu konfliktu.  

ZP: Je to částečně pravda, částečně ne, protože za toho Protosse je téměř jedno, jak je ta mapa velká.  

OH: Jasně, protože je portuješ? 

ZP: Protože je warpuješ k tomu Pylonu. Stačí, aby přiletěl probou na začátku hry, která tam bude sedět a neztrácí 

žádnej čas a warpuje přímo do bitvy.  

OH: Takže to je rasa, která má tu výhodu, že nemusíš tolik předvídat ten budoucí stav té hry? 

ZP: No přávě. Proto jsou teďka všichni tak špatní, protože Protoss je teďka nejsilnější rasa, protože právě tohle se 

nejvíc exploituje, že nehraje roli velikost mapy, nehraje roli ani jakejkoliv čas, protože ten Protoss to warpuje 

přímo do té bitvy. I sami Blizzardi přemýšlí o nějakym nerfu, že by se tím warpem dalo v early game warpovat do 

nějakýho radiusu. Od té Gatewaye by byla range třeba 3000, což znamená, že by se dalo warpovat do půlky mapy 

a pak by byl upgrade, že by se dalo warpovat kamkoli, čímž by se omezila ta variabilita těch počátečních smrtících 

útoků, na kterejch polovina Zergů nebo Terranů zemře. Z tohohle pohledu to u toho Protosse tolik neplatí. Z 

pohledu Zerga nebo Terrana. U toho Zerga je to taky takový na hraně, protože Zerg má na začátku spoustu 

obrovsky rychlejch jednotek, takže jeho mobilita je veliká. Spousta strategií se teďka zakládá na tom, že Zerg 

udělá 10 Roachů, který jsou relativně pomalí. Ty pošle přes mapu předem. Oni jdou. Potom on dovyrábí 50 

Zerglingů, protože ti mají rychlost 4,2. Jsou v podstatě nejrychlejší jednotka ve hře, takže ti Roachové za minutu 

tu mapu, takže je doženou. Takže v tom momentě, kdy on dojde k tomu soupeřovi, tak tam má celou tu svou 

armádu, kterou tam chtěl mít. Takže tam neni nějakej delay nebo něco, kterym on ztrácí plnou efektivitu. Takže u 

toho Zerga a toho Protosse to tolik neplatí. Platí to u toho Terrana. Tam to vychází z toho jeho produkčního cyklu, 

že tam musí ty jednotky nakliknout, pak se to vyrábí a pak to pošle přes mapu, ale trvá jim to. To znamená, že u 

Terrana je to tak, jak řikal Headhunter. U Terrana je to tak, že on udělá Medivac, přeletí jednotky za mineral lajnou 

a snaží se zabít těžiče, což znamená, že on napadá ekonomiku. To je hodně velká síla Terrana. Terran tam má na 

to spoustu jednotek. Má Banshee, má Heliony, to jsou všechno jednotky specializovaný na zabíjení těžičů. Jakmile 

ten Terran sníží soupeřův počet na stejný počet, jako má on, tak je ve výhodě. Terran je proti všem rasám pozadu 

v těžičích, protože vyrábí nejpomalejc. Protoss má chrono boost na Proby, Zerg jich vyrábí spoustu najednou z 

larev a Terran má konstantní výrobu, kterou nemůže urychlit, ale za manu má v hlavní budově mulu. To stojí 

jenom energii a to zavolá jenom těžiče navíc, který těžej 3x rychlejc než obyčejný těžiči. Od toho se taky odvíjí 

strategie, že v určité fázi, když se hra přelívá ze střední hry do koncovky, tak ten Terran obětuje téměř všechny 

svoje těžiče a postaví třeba pět základních budov navíc a těží jenom těma za manu. Tím pádem nemusí mít food 

limit, kterej je omezenej 200/200 v těžičích a o to má větší armádu než soupeř, protože nemusí mít žádný těžiče. 

On je má jen z many, což je obrovská výhoda.   

 

1.1.8 XSnapy 
OH: Na úvod se lidí většinou ptám, jak jsou starý, jak dlouho dělaj to, co dělaj a u tebe asi to, jestli jsi na začátku 

hrál a pak ses až dostal k tomu komentování, anebo to bylo naopak? 

PJ: Ne, ne, ne, takhle. Když chceš komentovat něco takovýho, tak k tomu musíš mít určitej vztah, protože jen ty 

znalosti v té hře musej být fakt velký, protože to není jako fotbal, kde ti stačej minimální, že jo. Tady se hraje 

jenom hlavou, tady se nehraje fyzicky. Když che být člověk dobrej analytik, komentátor, když chce pracovat mezi 

hráčema LoLka v tomhle odvětví – že jim bude broadcastit něco a podobně, tak vlastně 99,9 – neznám jedinýho 

člověka, takhle ti to řeknu, kterej by to LoLko prostě nehrál. Jsou komentátoři typu Deman nebo Joe Miller, který 

nedoexpili ani maximální level na LoLku, ale i tohle bylo potřeba, aby vůbec byli schopní komentovat ty základy. 

Nemůže bejt člověk komentátor Hearthstonu, to je blbej příklad, tak Starcraftu a přejít na LoLko  a pak si říct: 

„Když to můžu komentovat, tak si to i zahraju.“ Prostě, pak to bude vždycky špatný, protože ty znalosti tam 

nebudou a ten člověk neví, o čem mluví vlastně, protože ta hra je hodně obsáhlá, byť se to nezdá a vypadá to jako 

komiksová kreslená blbost, tak těch věcí, o kterejch tam člověk musí vědět, je tam fakt hodně.  
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OH: A jak dlouho ty vlastně děláš tohle komentování? 

PJ: Já komentuju druhym rokem – přes dva roky. Dostal jsem se k tomu úplně náhodou tim, že jsem byl aktivní 

hráč. Profesionální – to se asi říct nedá, to nemůže asi říct nikdo v Česku, ale hrál jsem špičku scény a takovej ten 

okruh Evropy. 

OH: Na tom postu junglera? 

PJ: Na postu junglera. 

OH: Já mám právě takovou informaci – od Demona konkrétně, že z hlediska toho, o čem jsme se bavili, jsou 

nejdůležitější posty supporta a junglera. Jsou to dvě osoby, který se nejvíc zabývaj tim, co dělaj protihráči. Proto 

je právě dobrý, že ty jseš komentátor i si vykonával tuhle důležitou roli, protože tyhle dotazy na to, z čeho se dá 

usoudit, co děla druhej tým, tak tim se asi zabývá ten jungler. Abych ale někde začal, když si vezmem tu hra jakou 

takovou, hrozně mě tam zaujala ta úvodní fáze picků a banů, protože to v mnoha jinejch žánrech zase tolik není – 

maximálně se škrtá nějaká mapa a podobně. Tady mi přijde, že ty mindgames jsou tam úplně neskutečný.  

PJ: Jo, největší ve všech hrách.  

OH: Jak bych začal, jak bych to otevřel? Já o tom možná budu mít takový naivní teorie z pozice diváka nebo 

osoby, která pochopila něco jen z komentáře. O co v té pick and ban fázi vlastně jde? Pochopil jsem, že se tam 

banuje dle nějaké logiky – že je třeba někdo obávanej, protože hraje s tim danym championem. Zeptám se ještě 

obecněji, jsou tam nějaký principy toho, jak dobře zvládnout tuhle fázi? 

PJ: Záleží na tom, jestli se budeme bavit na téma kompetitivního hraní, anebo solo-queue? 

OH: Jasně. Koukám třeba na LCS a tam vidim… 

PJ: Takže to nejvyšší kompetitivní hraní. 

OH: Přesně tak. Jde mi hlavně o tu vrcholovou úroveň a mindgames, takže z hlediska tý pick and ban fáze, čim 

se to tam řídí? Jsou tam nějaký trendy?  

PJ: Trendy…no, víš, co je meta? 

OH: Jasně.  

PJ: Dle mety se odráží pick a ban fáze. Cílem pick and ban fáze, za čim jdou oba týmy je, aby získali pro sebe 

v téhleté chvíli co největší výhodu a tzv. nejvyšší win conditions. Samozřejmě u každýho týmu a každýho hráče 

je to individuální, ale vždycky to stojí na takové metě, která je aktuálně ve hře zavedená a je udávaná patchem, 

tzn. změnama, které proběhly ve hře. Je udávaná tím, kdo s čim přijde jako novým – jestliže to funguje, tak se to 

zapojí do mety. Meta se může vytvořit víceméně sama nebo s pomocí Riotu, když třeba zvednul věže, které měly 

do nějaké páté minuty buff, tak ty lane swapy nebyly tak výhodný jako dřív. Samozřejmě i způsoby, jakym chce 

danej tým hrát, tak to všechno v kombinaci udává určitej postup, jak by měli hrát pick a ban fázi. První důkežitej 

aspekt je, čeho se bojíme, to znamená, co je teďka v tomhle patchi silný a nemusí v tom nikdo ani bejt dobrej. Vim 

třeba, že Honza nehraje Amuma, ale vim, že Amumu dostal velkej boost v minulym patchi, tak i když Honza není 

dobrej Amumu a zahral by ho, tak by byl tak silnej, že radši ban Amumu. Další věc je, že my jako tým máme 

natrénovanou nějakou kompozici, která je zase, samozřejmě, v metě, a my potřebujeme dostat ty svoje picky. Teď 

záleží několik dalších stovek faktorů. Třeba důležitym je, jestli někdo viděl někdo tu naši taktiku? Viděl někdo, co 

hrajeme? Zná nás? V případě, že ne, tak už máme otevřené karty, že určuje bany, které se nám líbí a oni přesně 

neví, co proti nám banovat, to znamená, že už tady máme určitou výhodu. Na té vrcholové úrovni, když se budeme 

bavit právě o ní, se už všichni znají. Každej už ví, co přibližně ten druhej hraje, každej má svůj styl. Když Shook 

hraje agresivně, tak agresivní jungleři jsou Kha’zix, Lee Sin, Jarvan nebo Rengar – bude hrát tyhlety, bude je pořád 

rotovat dokola. My máme třeba Orianu v týmu nebo chceme vzít Orianu do týmu a potřebujeme nějakym 

způsobem iniciovat, což Shook jako hráč okamžitě vidí. Co může bejt dobrý k Orianě. K Orianě může být výbornej 

Rengar. Přenese tu kouli do team fightu. Bude chtít vzít Rengara, ale bude ho muset zabanovat, protože na tahu 
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bude Shook. Jsou to takový šachy. Jde o to, kdo vidí kolik tahů dopředu, protože už ty první bany, tak ty první 

picky můžou rozhodnout celou hru, jestli vyhrajou nebo prohrajou. Už jen dle pick a ban fáze se to dá odhadnout 

s docela velkou procentuální, jak bych to řekl, trefou.  

OH: Až takhle…hmm. Já když to teď zaměřim na takový situace, kterejch jsem si všimnul a z kterejch by se dalo 

usuzovat, že tam taková nějaká mindgame byla. Já nevim, jestli to hráči dělaj záměrně, ale asi jo – počkaj si dvacet 

sekund nebo třicet sekund? Kolik to tam je, než musíš locknout? 

PJ: Půl minuty, jo.  

OH: Půl minuty. Tak prostě nic, nic, nic. V posledních deseti sekundách tam daj nějakýho championa a 

v posledních dvou ho přeměněj na jinýho, aby snižili ten čas, co může druhej tým reagovat: „Ježiš marja, oni tam 

dali Orianu a pak to ale změnili za někoho jinýho.“ 

PJ: Může to být i záměrně v případě, že se jedná o… třeba Heimerdinger, nejvíc useless champion. Pokud tam 

bude celou dobu Oriana a v poslední vteřině tam spande Heimerdinger, tak všem spadnou klapačky a bude to 

moment překvapení. V momentě, kdy tam padne místo Oriany Ahri, tak už to není takový překvapení. Už si 

myslim, že těch deset vteřin si mohou odpustit, protože tým na takovéto vrcholové úrovni ví, co se hraje s Ahri, 

ví, jak proti Ahri hrát, protože je v metě a hraje se dva roky v kuse pořád tak jako Oriana. Jedná se hodně o to, jak 

moc je ten pick netradiční. To, jestli je netradiční nebo není, zase určuje meta. Nevim, co tady k tomuhle lockování 

na poslení chvíli říct.  

OH: Ty si vlastně tady možná tak trochu naznačil. Nevim, jestli to chápu správně, že ty championi, přestože jich 

je asi přes stovku, jestli to řikám správně, tak oni nejsou každej jinej, ale jsou si určitym způsobem podobný? 

Zabanuješ jednoho určitýho typu, ale… 

PJ: A máš náhradu většinou. Každej champion je jinej, ale odpovídaj určitýmu typu a tak si to i rozřadil i Riot 

games. Máš třeba championa, kterej umí iniciovat, má hodně cc nebo-li crowd controlu, to jsou stuny a tyhle věci, 

ale třeba nemá escape. Pak tady máš championa, kterej má stejně hrubou iniciaci, nemá ale crowd control, ale má 

escape, to znamená je zase ideální do jiné týmové kompozice, ale dá se nahradit i tim engagem se stunem. Ten 

engage tam pořád je. Podle taktiky, kterou ten tým hraje, si doplňuje championy. Má to tak zvané tiery. Dělí se to 

na god tier, tier 1, tier 2 a takhle třeba až do pětky. Tam se řadí ty championi podle toho, jak jsou aktuálně silní a 

podle toho, jak se jim hodí a jak se jim hrajou. Zkrátka každej hráč má určitou svou tabulku preferencí a ty 

championy vyškrtává podle toho, co hrajou za taktiku. Když vim, že hrajeme split-push, tak nemůžu vzít něco, 

třeba Lux. Tak ji vyškrtnu, i když ji mám tier 1 nebo god tier nebo ji umim úplně nejvíc a je teď nejsilnější. Prostě 

se split-pushem to nejde hrát, tak to škrtnu a jedu dál. Celá tahle pick a ban fáze se zakládá na tom, co ty týmy 

chtěj hrát za pozice. Těch týmovejch seskupení a způsobů hry známe stovky. To je nejdůležitější. Každej tým si 

musí hned na začátku říct, jak tohle chcem hrát – co budeme pickovat jako tým, ne jako jednotlivci. 

OH: Jasně, těch kompozic a jak se lišej tam je stovky, ale máš třeba split-push kompozice a pickovací kompozice. 

Tam to ale není nevyčerpatelný, ne? 

PJ: Pořád je to hrozně moc. Je to hrozně kreativní. Třeba dám příklad, hrávalo se sezóna jedna CLG přišli se split 

pushem. Poslali Hotshota, což byl jejich topař, na top lane a nechali ho celou dobu farmit top a pushovat. Někdo 

ho musel jednou za čas jít zastavit, jenže on hrál jednoho ze čtyř championů, co vyhrál vždycky jeden na jednoho, 

takže tam museli jít dva. Když tam šli dva, tak ten zbytek mezitím začal iniciovat na ty tři na midu. Jednoduchý. 

Lemon Dogs třeba v loňský LCS přišli 1:3:1. Poslali si jednoho na top a dělali to stejný, ale dvojitě. V případě, že 

by nepřítel řekl „ne, my nepudeme bránit ty sidelinky a budeme proti vám třem na midu“, tak už maj problém. 

Právě proto museli pickovat něco, co bude clearovat, co nenechá vůbec oponenta přijít k věži, aby nemohl do divu. 

Zase někdo může přijít s tim, že se bude hrát 1:2:2. I to jsme viděli v OGN a podobně. Takže fakt, primárně ano. 

Můžeme se bavit o tom, že tady máme nějakejch deset týmovejch strategií, který jsou asi aktuálně nejsilnější a 

jsou hratelný s normálnim mozkem bez toho, aniž bychom byli asian roboti a ty se tak nějak rotujou a lehce 

upravujou. Jinak jsou ale možnosti obrovský. Dá se to zahrát všelijakými způsoby, ale buď jsou zbytečně moc 

náročný, anebo nejsou tak efektivní.  
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OH: Teď mě v souvislosti s tim napadá, že v ty pick a ban fázi maj určitou výhodu ty championi, který se můžou 

hrát na více postech, protože to může zmást. 

PJ: Určitě. A ještě k tomu, když je můžou dva lidi hrát dobře. To už se vlastně neděje. To přišlo dřív, než se objevil 

ten nával toho e-sportu. Aktuálně jsou ty hráči na tak neskutečné úrovni a maj 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. Upřímně, LoLko nemá zase tak velkej skill cap, není to Starcraft, 

neni to WoWko. Ta hra má relativně malej skill cap. Je takzvaně „easy to play, hard to master“, jak se říká. Ti 

špičkoví hráči jsou, samozřejmě, tam rozdíly, ale ty rozdíly jsou tak malý, že právě něco tak malýho, jako je změna 

té linky, může hrozně moc ovlivnit. Takže když se budeme bavit o té nejvyšší úrovni, tak jakmile padne Lee Sin, 

byť jsme dřív viděli Lee Sina na topu a v jungli. M5 to tak hráli třeba rok, že to rotovali a neustále měnili, jak se 

jim to hodilo, tak teďka už víme, že je prostě v jungli, protože to jinak nejde. I když je na topu děsně silnej, tak 

v jungli je ještě silnější v té early game. Ten rozdíl je tam sice malej, ale byla by jejich vlastní hloupost ho poslat 

na top lane.  

OH: Tohle oni dělali docela na Worlds se Zileanem, ne? 

PJ: Zilean je trošku jiná karta, protože ten champion přišel do mety jako poslední, takže nikdo tak trochu nevěděl 

pořádně, nebo věděl, ale poslední 14 dní před worlds. Jenže ostatní championi se hrajou třeba 3-4 měsíce a už 

každej ví jak. Jestli sis ale všiml, ale už i na Worlds se rozhodlo, jestli sis všiml, že Zilean bude support. Nebude 

na midu. Zkrátka objevil se tam párkrát a většinou s neúspěchem. I když je na tom midu silnej, tak na tom botu 

dělá prostě víc. Pak se ho už nikdo neopovážil poslat na ten mid. Jak kdyby se ta meta locknula už během toho 

Worlds, že co jsme viděli skupiny, tak se to ještě hodně měnilo, že to bylo takový netradiční a nestabilní, ale 

v play-off už každej v podstatě věděl, co bude každej kde hrát.  

OH: Já to ještě, možná trochu uměle, budu směřovat do té pick a ban fáze. Jaká je tam určitá priorita, protože od 

Demona jsem kdysi slyšel, že takový pravidlo palce je, že se banujou hodně jungleři, protože to jsou ti championi, 

který tu hru vytvářej vlastně. Všiml jsem si ale, že často to tak i neni, že ani AD carry se moc nebanovalo, ale třeba 

mid a top hodně? 

PJ: Je to tim, že championi, kterej nemaj moc velkej impact na hru zezačátku nebo v absolutnim lategamu nejsou 

úplně cílem té banovací fáze, protože nedokážou tolik ovlivnit ten průběh hry, kterej rozhoduje. Nebanujou se 

většinou championi, který maj tak zvanej power spike v midgamu – ve středu hry, protože to je část hry, kdy si 

můžeš nabrat obrovskou výhodu, ukončit hru, ale přecejenom se to nikdy nestane, pokud si prohrál ten začátek. 

Stejně když vyhraješ ten střed a nepodaří se ti ukončit hru, tak lategame můžeš stejnak ještě prohrát. Takže ti nejvíc 

a nejčastěji banovaní championi, nebylo by to úplně pravidlo, že midgame by se nebanoval, ale bývá takovým 

zvykem, že se banuje early game a lategame. Lategame minimálně a hlavně ti championi, co dominujou začátku 

hry. Je to z toho důvodu, že hned ze začátku, když si vytvoříš velkou výhodu, tak se to pak na takové vrcholové 

úrovni hrozně špatně otáčí, protože ti hráči dělaj minimum chyb a všichni hrajou špičkově. To znamená, že se 

nevyplatí zabanovat Gravese, kterej má zezačátku silnou early a strašně silnej midgame, když v latu neni nic moc 

a víme, že oni to dokážou nějak vytáhnout přes lane swap s Twitchem, kterej je ze začátku hrozně slabej, 

v midgamu tak nějak pokulhává a v lategamu je to úplná bestie. 

OH: Protože když jsem se a to díval zprvu, tak jsem si řikal: „Jo, oni tady zabanujou tři a oni zabanujou tři.“ Ale 

ono to banování, nebo spíš deny, funguje tak, že ještě toho čtvrýho vezmeš tim, že ho pickneš tomu druhýmu týmu.  

PJ: Ano, to je výhoda v případě, že je tady champion, o kterého stojíte oba dva, ale v ten moment ten tým, kterej 

ho chce taky, ví, jak proti němu hrát. Ví, co se chystáš ty proti nim hrát, a umí na to patřičně zareagovat. V případě, 

že tady takovej champion není a ty se bojíš nepřátelskýho týmu stejně jako on tebe, tak v ten moment přichází 

dilema, protože tvůj první pick, byť by mohl být hodně silnej, tak právě odkryje to, co by se mohlo skrývat za nim. 

Ty nejdůležitější picky, o který se bojuje a hraje, jsou právě základem té strategie. Proto ho chceš. V moment, kdy 

úplně na začátku odkryješ základ své strategie, tak to není dobrá cesta, jak překvapit oponenta. Takže ono je to tak 

půl napůl. Chceš toho championa, ale za jakou cenu. 
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OH: Protože já vzpomínám na nějaký situace, to bylo taky nějak před čtvrt rokem, kdy Kassadin byl hrozný zvíře 

ještě. Tam byl jeden zápas v LCS, kdy ho nechali naschvál volnýho, takže prošel tou pick and ban fází, ale už na 

něj měli připravenou proti-strategii, že vyloženě očekávali, že tam ten Kassadin bude a bude ho hrát někdo, kdo 

to s nim třeba neumí tolik.  

PJ: Oni prvořadě neočekávají, že ten Kassadin projde přes tu pick a ban fázi, protože věděj, že mají first pick a 

first pickovat Kassadina přece nikdo nikdy nenechá. Takže on dali tři bany, oni dali tři bany a najednou zůstal 

Kassadin otevřenej. V ten moment, i když ho nehraješ, tak ho musíš vzít, protože jinak ho vezme ten oponent a to 

je špatný. Ale musim tě směrovat trochu tim směrem, abys nebral LCS až tak úplně vážně, protože jsou jen určitý 

zápasy a určitý týdny, který hráči opravdu ukazujou svoje maximum a opravdu se snaží. Bohužel systém, kterým 

probíhalo LCS byl od začátku relativně špatnej, což znamenalo, že většina týdnů v LCS maj hráči na salám, že 

hrajou nějakou ligu a dostávaj za to zaplaceno. To se ale bude měnit od přístího roku. Celej systém LCS se bude 

měnit, aby na každy zápasu záleželo co nejvíc. To znamená, že od roku 2015 bude zase radost sledovat LCS, což 

ani pro mě v poslední době radost nebyla a moc jsem to nedělal, protože mě to vlastně nebavilo, když já jako 

osoba, která sleduje každého nejlepšího hráče světa, jsem viděl ty banální chyby. Viděl jsem, že to prostě není 

tryhard, že ty hráči tomu nedávaj svoje maximum a mě to nebaví. 

OH: Trochu se vrátim. Takže když se stane, že zrovna je volnej Kassadin nebo Maokai, tak ho picknem. Není to 

někdy i tak trochu rána do vlastních řad, že si narušíte plán, že půjdete prostě tuhle kompozici.  

PJ: Samozřejmě je, no.  

OH: To směřování té pick a ban fáze se někdy asi musí i řídit tim, že se snažíš counterovat ten pick toho druhýho 

týmu, ne? 

PJ: Na téhle úrovni už minimálně, protože všichni ti hráči jsou tak dobří, že dokážou zahrát cokoli proti čemukoli. 

Samozřejmě s určitou ztrátou, samozřejmě to bude pro ně nekomfortní, nebudou moct zabít oponenta nebo ho 

nějak ponížit, ale uhrajou to a to může bejt pro jejich týmovou kompozici klíčový. Takže ty picky a counter-picky 

tady nehrajou už takovou roli, jako tomu bylo dřív, kde se víc sázelo na ty individuální skilly než na týmovou hru. 

Současná meta a všechno, co jsme viděli na Worlds, ukazuje, že se to motá okolo pohybu junglera, motá se to 

okolo ward okolo midu, okolo draka, rushování sweeperů a tradech na bot lince. A samozřejmě teleporty. 

Teleporty u topařů jsou hrozně důležitej objective. Může to znamenat goldy z draka, team fight někde vybojovanej 

a podobně. Vzpomeň si, kdy naposledy padl kill jedna versus jedna na topu, kdy padl kill jeden na jednoho na 

midu. Nevzpomeneš si. Samozřejmě, jsou tam takový playe. Většinou je to ale chyba toho hráče, než že by někdo 

zahrál nějak šíleně. Buďto je vystresovanej, anebo se překlikne, udělá nějakou chybu a špatně to vypočítá a na to 

umře.  

OH: Takže to myšlíš tak, že s tou laning fází se víceméně počítá, že to tenhle třeba prohraje, ale pro tu tým 

kompozici je to podstatnější, protože to pak zválcuje ten tým? 

PJ: Přesně tak.  

OH: Máš ještě něco, co je podstatnýho pro tu pick and ban fázi z hlediska nějakejch mindgames? Napadá tě k tomu 

ještě něco, co by bylo třeba říct?  

PJ: Přemýšlim, přemýšlim. Asi nic tak důležitýho asi ne. Snad jenom – sledoval si korejskou OGN? 

OH: To právě ne.  

PJ: To je docela škoda, protože tam bys viděl, jak pickuju Korejci a mezi tim, jak pickuje Evropa nebo Amerika. 

Evropa a Amerika je prostě taková trošku utopie o jejich tým kompech a podobně. Zatímco Korejci maj předem 

jasný, jak to bude vypadat a co se bude hrát a všichni počítaj s tim, že v současný době se to nedá vycounterovat 

a vybanovat a každej si napickuje to svoje. Že už prostě ví, že přijde ban na Rengara, přijde ban na Lee Sina, 

zabanujem Kha’zixe, což znamená, že tam pujde Jarvan a my vezmeme Elise. Každej už dopředu zhruba ví, jak 

ty picky a bany budou vypadat a je to hrozná sranda sledovat, že pick a ban fáze skončí za dvě minuty. Prostě 
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instalock, instalock, instalock, každej už přesně ví, co bude hrát. Pak hlavně rozhoduje team fight o draka 

v tomhletom. V té Evropě a Americe je to víc improvizace, řekl bych.  

OH: Takže to, jak si řikal, že právě tahle fáze je dost podstatná, protože podle toho, co se napickuje, tak to 

ovlivňuje dost i výsledek toho zápasu, tak to mám brát, že by to platilo pro tu Evropu nebo pro tu o trošku nižší 

úroveň hraní? 

PJ: To zas úplně ne. Ono to má vliv i v té čínské nebo korejské scéně, ale ti hráči to maj daleko víc…nechci říct, 

že jsou na to připravenější, ale oni nehledají za každou cenu hledat způsob, jak to někomu vytáhnout z ruky, ale 

oni hledají způsob, jak to obehrát ve hře. Takhle bych to řekl. Takže oni se radši přizpůsobí tomu, že si oni vezmou 

svýho pohodlnýho championa a tobě nechaj byť o něco silnějšího, ale najdou si způsob, jak tě obehrát nebo ho už 

znají. Oproti tomu ta NA a EU LCS scéna je taková „to je fakt silný, to tam nepustíme.“ V tom OGN jsou hodně 

proměnlivý bany. Kassadin tam byl, samozřejmě, v tý době, kdy byl bestie, permanentě taky. V tom, co jsme 

banovali, tak to bylo v tu dobu možná ještě Le Blanc, ale oni banovali TF (Twisted Fate). Champion, kterej není 

na lince skoro vůbec silnej, ale může dělat strašnou presence po mapě. Může tam dělat hroznej bordel po mapě, 

kde chce. Odhaluje mapu, odhaluje wardy. To je champion, s kterym oni vytvářej hru. Tam je jenom ten rozdíl 

těch banů. Oni radši zabanujou něco, co dokáže pomáhat celýmu týmu po celý mapě a jedou si to svoje.  

OH: To je právě zajímavý. Já když to shrnu, tak ty si tyhle elementy už řikal. Ono když jde o ten podstatnej 

strategickej prvek v té hře, tak okolo toho se dějí nějaké ty mindgames. Jo, ještě jednu věc jsem zapomněl. Vysvětli 

mi placeholder? 

PJ:  Jo, to neznáš z LCS.  

OH: No, tys to v těch komentářích už udůrazňoval, ale já bych to potřeboval nějak prakticky představit… 

PJ: Sledoval si nějaký český zápasy? 

OH: Taky. To se tam jako poslední pick dá nějakej neutrální charakter, kterej se za něco vymění? Jak to je s tim? 

PJ: Takhle. Zápasy v LCS se konaj na tournament live klientu, což je klient, kterej ve spectator modu nemá delay, 

kterej umožňuje hráčům mít otevřený všechny championy a všechny runy a podobně, takže se před zápasem jenom 

připraví a jdou hrát a nemusí vůbec nic řešit. Pickujou v jasnym pořadí, což je top – jungle – mid – ad carry – 

support. Na českých a podobně turnajích, pakliže Riot neposkytne nějakýmu organizátorovi dotaci budgetu B nebo 

jak je to označený a je jenom v budgetu C, což jsou jenom nějaký prize money a Riot points, ale nedá mu přístup 

k tournament live klientu, tak se to musí hrát klasicky – buď na eastu nebo na westu, což jsou public servery pro 

všechny hráče. Tam v případě, že ty seš hráč na westu a najednou ti řeknou, že se hraje turnaj, ale hraje se na eastu, 

tak ty si vezmeš nějakej druhej starej účet nebo si od někoho pujčíš, ale ten samozřejmě nemusí mít úplně všechny 

championy ve hře. I když máš ty svoje na koupený na svoji linku, tak prostě nemáš úplně všechny. Takže 

v momentě, kdy vy pickujete nějak takticky, že topař vezme pro mid a midař vezme pro jungle. Najednou ty seš 

třeba support a zbyde na tebe vzít třeba Ezreal jako adčko, ale ty třeba Ezreala nemáš, abys mu ho vzal, tak pickneš 

championa, kterej má jednu z nejmenších pravděpodobností, že bude brán, což je aktuálně třeba Urgot, kterej má 

nejměnší win ratio a je absolutně mimo metu a vůbec se nehraje dva roky, tak v ten moment ho akorát lockneš a 

musíš dát zprávu enemy týmu nebo organizátorům, že Urgot se rovná Ezreal. Na konci hry, jak se dopickuje, tak 

se leavne. Založí se ta hra znova a už si každej pickuje, co chce s tim, že picky a bany jsou už daný. Každý 

zalockuje, co chce, a jde se do hry. 

OH: Aha, dobrá. Oklikou se vrátim k tomu, kde jsem začal – asi k těm strategickým prvkům. Tady mám seznam 

otázek, tak bych se vrátil k early game. To jsem trochu nechápal – právě ty early invady. Co se tim sleduje a jak 

to probíhá. Pak jsem z toho pochopil, že jde asi o ty buffy nebo o něco, co následuje potom, jako je to swapování 

linek? Mohl bys mi tuhle fázi vysvětlit, jaký mindgames se tam dějou? 

PJ: Klasickej invade, ať už bude s lane swapem nebo bez, se dělá kvůli tomu, abys získal určitou výhodu pro celej 

svůj tým nebo ke spokojenosti většiny na levelu 1. Může to být v podobě buffu, odchyceného killu, může to být 
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v podobě úspěšného lane swapu, kterej ale, když je úspěšněj, s sebou nese i buff. Proč je buff tak důležitej asi víš 

pro junglera? To nemusim vysvětlovat. Ptáš se na ty lane swapy ještě? 

OH: Tam jsem pochopil, že jde ještě o ty lane swapy, že je evidentní, že by ten champion byl extrémně slabej, 

oproti čemu nastupuje, tak bot jde nahoru a ten topař jde dolu. Mně tam jde o tu logiku. Vy tam často řikáte, že to 

vynutilo ten lane swap a tak. Jde tam o to, že oni tam nechtěj ztrácet čas, že by se z toho spodu, kde začali, se 

posunuli nahoru, aby jim neutíkaly cs a takhle?   

PJ: Tady začínaj jedny z největších mindgames z celýho zápasu a to je právě usoudit, jestli se bude lane swap 

nebo ne, popřípad 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 fázy s tim, že má nějakou solidní farmu a core itemy, tak už nebude nikdy použitelnej 

v té hře, pokud se nestane nějakej zázrak, že nebude padat kometa a on si nebude přát penta-kill a ono se to nestane, 

což je malá pravděpodobnost. 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 pujde 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.  

OH: Takže pak, když se to teda zjístí, tak ten tým, kterej by se nestrefil v tom odhadu, tak by byl ve velký nevýhodě 

a musel by se začít přesouvat...nebo ne? 

PJ: Pak záleží, jak to budou hrát, když se bude zdát, že ta situace není až tak kritická, že se to dá. Tak než aby 

ztráceli dalšíma rotacema a pohybama, tak to nějak přetrpí a zkusí z toho vytěžit něco jinýho společně s junglerem 

třeba. V případě, že se ale nic takovýho konati nebude a budou prohrávat a budou prohrávat hodně, tak není nic 

jednoduššího než zkusit pushnout linku, což asi nebude reálný a lane swapnout s tim, že pujdou do báze a pujdou 

na top lane. Topař nebude chtít do poslední chvíle nic prozradit a pak se naportí na tu linku, kde bude farmit. Na 

to přijde ale stejná odpověď. Oni zase napushujou linku a zase budou rotovat zpátky a budou pořád rotovat za 

tebou tak, abys byl v té nepříjemné situaci. Je to takový bezvýchodný. Je hodně důležitý podotknout, že od určité 

fáze – viděls to na Worlds minimálně, to, že tam kde je bot lane, tak tam je možný dát draka, což na topu neni. 

Takže bot lane, která zůstává na botu, má s největší pravděpodobností šanci získat draka, byť třeba výměnou za 

věž, ale někdy se to vyplatí, protože ty tu věž můžeš vzít mezitim, co tam ten drak už nebude. Takže je toho fakt 

hodně, je to hodně složitý tady ty lane swapy zrovna.  

OH: Ono to vychází někdy i z té fáze před tim, že třeba invadnou tu jungli a pak, protože to maj blízko, tak pak 

jdou na tu stranu… 

PJ: Jo, už podle invadu můžeš poznat, jestli jdou lane swap, nebo ne. Už podle invadu to hráči poznaj nebo 

analytici – lidi, co tomu rozumí.  
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OH: Tam se taky děje taková mindgame, na kterej buff pujdou, nebo jestli vůbec půjdou, protože některý 

kompozice to dělaj charakteristicky, že se celej ten tým pošle na nějakej buff a dělaj to neustále… 

PJ: Jako na spawn. V případě, že máš agrro combo – máš nějakýho Lee Sina v jungli a nějakýho Fizze na midu, 

tak víš, že sebrat pro tebe kill je úplně jednoduchý. Fizz tam hodí rybu na dálku, Lee Sin tam prostě skočí na wardu 

nebo cokoliv, vždycky ten kill seženete. Tady platí takový pravidlo, že pokud tu není nějaká výjimka, tak v případě, 

že máš silnější dva na dva, protože midař a jungler tvoří takový jakoby druhý duo, který bojuje o vizi na middlu a 

vize okolo midu pak ovlivňuje souboje na řece a další push tier 1 věže, která je hrozně důležitá, tak na základě 

toho se rozhoduješ buď invadovat tyhle buffy a bojovat o ně, nebo ne. Když jste prostě silnější v early fázi, tak 

není důvod tam pro ten buff prostě nejít. Ten je úplně zadarmo. Oni to ve dvou taky přijdou bránit a prostě nemůžou 

to ubránit, protože je vždycky zabijete. Pak už zase hrozně záleží na tom, jak se k tomu staví botlane. Pokud je 

botlane permanentně napushovaná a prohrává, tak nemůžete pro ten buff jít, i přestože jste silnější dva na dva, 

protože tam dojde jejich botlane dřív a ta vaše si nemůže dovolit ztratit farmu pod věží. Takže většinou u mě jako 

za junglera to bylo, že jsem hrával jenom Lee Sina, na midu jsme měli vždycky agresivní picky. Viděl jsem 6:50 

a že mám 12 vtěřin, než se spawne modrej buff nepříteli, tak jsem callnul. Pignul jsem midařovi, kam by měl 

položit jednu wardu a druhou jsem položil jinam, abychom viděli, když by přicházeli. Botlane jsem zařval, ať 

začne pushovat. V tom momentě začala pushovat naše botlinka a já jsem přiběhl na buff a když přiběhli všichni 

čtyři enemy, tak my jsme tam byli taky ve čtyřech a byli jsme schopni bojovat a většinou jsme i vyhráli. Nakonec 

ale většinou dojde k tomu, že nepřítel si je vědom toho, že seš silnější a ten buff ti pustí. Bolí je to sice hodně, ale 

snad je to lepší, když by tam ještě tři zemřeli.  

OH: Tady se asi neustále vracíme k tomu tématu, což se tam asi i obecně zdůrazňuje u těch komentářů – takovej 

ten obrat „boj o vizi“, právě ty wardy a podobně. Jak to tam funguje? Kam se to většinou dává? Jsou tam nějaký 

pravidla pokládání ward? 

PJ: 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 seš tam 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 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. Každopádně ovládání řeky probíhá wardováním okolo midu a o to bojuje jungler s midařem dva na dva 

vždycky. Většinou je to, kupodivu i když to neni jeho linka, ten, kdo kupuje wardy, protože ten dopomáhá tomu 

midaři, aby byl silnej.  

OH: Ty wardy jsou různýho druhu, že jo? Jedny jsou nějaký, že se vlastně zničit nedaj a jedny se daj zničit? 

PJ: 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 a 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. Takže, co je tvým cílem? 

Tvým cílem je položit na strategický místo pink ward. Třeba u důležitýho keře 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.  
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OH: A ona, když ji hodíš do křoví, tak i tak není v tom vidět? 

PJ: Jo. Když někdo projde tim křovim, proto ji pokládáš tam a ne normálně na řeku, protože by sis toho všiml, i 

když jdeš normálně okolo. Pokud ji položíš do křoví, tak je relativně dobře schovaná, protože ti i ukazuje to křoví.  

OH: Jo, ale když jdeš okolo, tak ji vidíš, ale tu zastealthovanou jen, když se přiblížíš blízko ní? 

PJ: Ne, tu nevidíš vůbec, pokud nepoložíš ten sweeper, anebo pokud někde blízko ní není ta pink ward.  

 OH: Aha, to mi docela mění náhled na tu hru jako takovou. Já se divil, proč tam ty hráči vyhazujou wardy přímo 

před sebe a ten druhej jim to hned zničí.  

PJ: 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 strategický 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. To hlavně dělaj ty asijský týmy, když prostě ze začátku hry přijde jungler a má naškudleno 

z těch creepů pět stovek, tak dvě kila vrazí do ward. Okamžitě. A nekoupí si nic. Koupí si třeba dvě potky a jde 

jenom s wardama a běhá po té mapě a pokládá wardy. Za tři minuty znova.  

OH: Protože s tim uměj pracovat. Protože jim ta vize dává něco víc než… 

PJ: Samozřejmě. Všem to dává stejně, ale ty týmový strategie jsou jiný. EU a NA jsou víc individuálně založený 

na skillu určitých hráčů, zatímco ta Asie hraje přes týmový rotace. Protože ten rozdíl těch hráčů je ještě o něco 

menší, tak pravděpodobnost, že někoho přehraješ jeden na jednoho je tak malá, že se hraje přes týmový rotace a 

týmový fighty. Tady v tomhle je důležitá ta vize.  

OH: Dál tady mám usuzování o pozici junglera. Demon řikal, že ty týmy často usuzujou na to, kde se pohybuje 

ten cizí jungler, protože to je taková osoba, která není většinu času vidět a je nebezpečná, protože dělá ty ganky a 

counter-ganky a podobně. Demon mluvil často o tom, že se to vyvozuje často z nepřímých informací. Například, 

botlinka se začíná vytahovat dopředu, tak ten druhej tým začne uvažovat, že tam maj junglera.  

PJ: 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. Tvůj 

individuální skill je vidět, ale ne moc. Tvoje mechaniky, ty nikoho nezajímaj. Ty nemáš championa, s kterym 

můžeš něco předvést, kde by záleželo na tvý reakci v milisekundách. To je jedno, to vůbec není vidět – maximálně 

když hraješ Lee Sina, tak ty kicky, skoky na wardy a shoty. Cokoliv hraješ jinýho je založeno na jednoduchý bázi, 

že skočíš a vyhodíš všechno, co máš, schováš se do stealthu a vyhodíš to znova. Buď máš kill nebo zemřeš. Rengar 

to samý. Skočíš, vyházíš všechno, co máš, a buď někoho zabiješ nebo zemřeš. Možná ten Lee Sin je jedinej jungler, 

kterej je náročnej. Takže ty máš hromadu času, když stupidně mlátíš do těch campů a nikdo tě neohrožuje, že 

zkontroluješ všechny linky, která se zdá být pro tebe výhodná 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 pujde 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 
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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.  

OH: Takže ty si vlastně vytvářej asi nejvíc komplexní ten model toho protihráče? Tys mi to vlastně popisoval, jak 

si ten představuje, kudy jde tou junglí a snaží se ho lokalizovat.  

PJ: Přesně tak. Samozřejmě od určité fáze je to skoro nemožný a už jenom usuzuješ, protože pak už to záleží na 

tom, jak moc toho protihráče znáš. Třeba já když jsem hrál v Česku, tak dám příklad, hraju třeba proti týmu Raketa, 

kde hraje Franta s Pepou, tak jsem věděl, že Pepa, kterej junglí dva roky, má furt tu stejnou cestu. Tak jsem povídal, 

že on udělá klasiku – reachne trojku a půjde na bot lane, zkusí to pressnout přes tri-brush, a když mu nevyjde, tak 

vezme velkýho wrighta, půjde do báze a zkusí to na botu, kde si cestou vyclearuje golemy. Budu tam a on najednou 

přišel na ten bot a zabili jsme ho. Ale to je už jenom o té nezkušenosti české scény a taky o tom, že už ty lidi hodně 

znáš. V momentě, kdy hrajou dva špičkový jungleři proti sobě, kteří jeden druhýho umí číst, tak už je to jenom 

čistě o tom, jestli některej z nich najde ten zlom, ten moment, v němž uzná za vhodný, že ho nedokážeš odhadnout, 

protože ty bys mohl gankovat dva, čtyři, sedm. Ty přece vidíš úplně všude, ale proč to neudělaj ti hráči z toho 

Samsungu, proč to neudělaj ti hráči CJ Entus? Protože ví, že to je čitelný a i když tam kill získají, tak zemřou 

s double buffem, což se jim nevyplatí. Takže oni radši položí wardu a jdou dál farmit a čekaj jenom na ten zlom, 

na tu mezeru, kdy tě uvidí někde na mapě nebo když chytnou nějakej dobrej nápad. Něco, co ty nebudeš čekat. 

Jenom díky tomu můžou dát dobrej gank, protože cokoliv, co ty budeš čekat, se bude potýkat s counter gankem, 

což bude znamenat jejich jistou smrt.  

OH: S timhle se ale nikdo nerodí…nebo…to se musí na začátku ti jungleři přece učit. Existuje i nějaká takováhle 

metagame toho junglingu? Jestli se daj ti championi nějak rozčlenit podle toho, že jsou třeba čitelný tim, že dělaj 

v těch situacích jen to, co je jakoby nejvíc výhodný? 

PJ: Jo, určitě. Jedním z takovejch championů je třeba Nocturne. Jsou čitelní třeba jungleři typu Kha’Zix. Vlastně 

každej jungler je částečně čitelnej, ale někteří víc a někteří míň. Dám příklad, víš, že hraješ proti Lee Sinovi. 

Každej tým si to řekne během loadingu, jaký jsou win conditions naše a jaký oponenta. Jungler začne, máme proti 

sobě Lee Sina, kterej je brutálně silnej v early game. Chce vytvářet tlak všude na mapě. Chce strašit s levlem šest 

na midu. Hlavně mě chce poškodit v jungli, protože ví, že je nejsilnější jeden na jednoho ve hře zezačátku, takže 

by mě propleskal jako mimino. Všichni teda pokládejte wardy do jungle a hlídejte si pozice Lee Sina. Já budu 

farmit a budu si hlídat pozici Lee Sina. Ten Lee Sin to tak hrát vůbec nemusí. Může dělat něco jinýho, ale zásada 

je úplně stejná – když tě někde potká, tak tě zabije. Pak jsou ale jungleři typu Nocturne, což je přesnej opak. Ty 

víš, že Nocturne má svůj power spike na šestym levlu. Od šestýho levlu má jeden z nejsilnějších ganků ve hře. 

Prostě nalítne na tebe, ať seš kdekoliv, nalítne na tebe, ať seš kdekoli na mapě – Paranoia udělá neskutečnej zmatek 

úplně na všech linkách a ještě máš šílenej damage. To znamená, že Nocturne chce do šestýho levlu, protože do tý 

doby neni až tak silnej, prostě jenom expit a jenom farmit ty campy. Ty těch šest levlů využíváš buď jen proto, 

abys dělal to stejný, protože máš championa jemu podobného, což je třeba (nesrozumitelný název championa), 

kterej se třeba v competitive nehraje, protože to je čistě farmící champion. Nebo to využíváš právě na to, abys ty 

ho agrroval, abys ty mu škodil, aby tu šestku měl pomaleji. Gankuješ hned zezačátku, on na tom musí nějak 

odpovídat a ztrácí a nemůže, protože on musí na tu šestku a jít na ten top lane, kde ty prudíš a třeba ani negankuješ. 

Ty tam jenom přijdeš a začneš pushovat a ten Nocturne tam musí jít taky, protože jinak ten tvůj topař dostane dive. 

Zkrátka každej jungler má určitou svou metu a způsob, jakym je nejvýhodnější ho hrát, ale ve výsledku je to čistě 

jenom o tobě, protože ty s tim Nocturnem farmíš, farmíš a najednou vidíš, že botlane si říká: „No, jo Nocturne, to 

máme do šestky klid.“ Ty přijdeš na bot a máš double kill a tu šestku máš dřív než bys měl a začne peklo. Zase ve 

výsledku to bude jenom o tom, jak seš kreativní hráč a jak dokážeš překvapit oponenty.  

OH: Dobrá. Pak jsou tady ještě další věci, na který jsem narazil. Baiting. To jsem si tady všiml, že se to děje 

v různých formách, že se prostě baití nejenom Baron nebo drak, ale baití se třeba i teleport od topaře nebo 

ultimátky, aby je použili a pak je neměli během toho opravdovýho střetu. Máš k tomu něco…? Nebo bychom 

mohli začít přímo Baron dancem nebo dancem okolo draka?  

PJ: Na Worlds ani nemůžeme mluvit o nějakym dancu, protože tam padal drak na druhym levlu, topaři měli ještě 

dokonce první. Takže se nedá říct, že by tam byly dancy. Tam by přišel jeden hráč, kterej tam bohužel nemohl být 
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přítomen a byl by to quadra kill pro něj. Prostě všichni na druhym levlu dali toho draka. Druhej drak se spawnoval 

okolo 8-9 minuty a to začíná už první náznak midgamu. Oni se sice vrátěj ještě na linky, ale už je to první náznak 

mid gamu, jak ty řikáš. V ten moment se bojuje o důležitej objective, ale hlavně o záminku posunout se dopředu 

skrze vyhranej team fight. Tým, kterej je v téhle fázi hry silnější na základě picku, je pak agresivní většinou u toho 

draka si pro něj je jako pro první a chce o něj bojovat. Právě proto, že jsou silnější. Tady je ale důležitej faktor, jak 

jsi řikal, teleporty. Protože topaři v současné metě, což se dřív nedělo, maj ty teleporty, takže můžou ukázat svou 

prezence po mapě, což je ve fightu čtyři na čtyři pro ně úplně ideální – posbírat nějaký killy a získat draka. Málokdy 

vidíme, že oba topaři použijou TP a je tam team fight pět na pět. Většinou ten tým, co si vybuduje nějakou tu 

výhodu na tom topu, tak chce bojovat o toho draka, protože ví, že jsou silnější, tudíž to chtěj vyprovokovat. Dám 

příklad, napushovaná linka na topu, borec hodně mobilní s nějakym champem přeběhne z toho topu až k drakovi 

a je tam s ostatníma čtyřma hráčema a má pořád ten teleport, může se vrátit na ten top lane. V ten moment záleží 

na tom topaři, jestli se portí k tomu drakovi a budou bojovat pět na pět nebo se pokusí vzít věž, což se mu nepovede, 

protože se tam naportí ten druhej topař nebo je to drak zadarmo. V případě, že jeden z hráčů teleport nemá, tak 

jsme zase u toho, že ten tým, kterej ten teleport má, chce většinou agrrovat. Většinou je to ale stojí věž, protože 

když se naportíš k tomu drakovi a enemy topař to neudělá, tak ta věž prostě padne, takže tam ten teleport používáš 

jen za předpokladu, že vyhraješ team fight, že se ten team fight vůbec bude konat, protože v případě, že by ses 

naportil a ten team fight by se nekonal a všichni by se rozutekli a vy vzali draka, tak se to moc nevyplatí. Ztratíš 

důležitej summoner spell, ztratíš hodně farmy, ztratíš věž, takže goldově jste na tom ještě hůř. Proto málokdy 

vidíme teleporty z obou stran, protože hráči ty teleporty často používaj na ty timery na to gankování, takže ho 

často nemaj nabitej. Co bych řekl k těm Baron dancům, tam vlastně o nic, než že chce bojovat tým, kterej je silnější 

a většinou ten, kterej má teleport.  

OH: A jedna strana se bojí, že tam ztratí vizi a…? 

PJ: No jasně. Mezitim celou dobu probíhá ten boj o vizi okolo toho draka, protože ty bojuješ nebo nebojuješ a 

povede se ti tam něco odchytit na základě toho, že vidíš do těch keřů okolo. Ty nemůžeš jít vůbec k drakovi, když 

tam nic nevidíš. To je prostě sebevražda. Navíc ten drak padá hrozně rychle.  

OH: Takže ten baiting je pak v tom, že to někdo nevydrží a přiběhne tam hodit wardu a oni ho sejmou, protože 

tam na něj čekaj? 

PJ: Třeba.  

OH: A to, co si vlastně řikal předtim, souvisí s tim, že drak je častá výměna za věž na topu? 

PJ: Přesně. Tam je většinou ten baiting ještě třeba složitější, že ty seš slabší tým a víš, že nemáš na topu teleport 

a jejich topař má teleport a na čtyřech začínaj draka. Když máš aspoň trochu vizi, tak tam zkoušíš nalítnout jenom 

tak na oko, aby přišel ten bait na ten teleport od toho topaře a rychle utečete pryč. V ten moment máte možnost 

alespoň získat tu věž na tom topu, protože strašit team fightem čtyři na čtyři v případě, že ten tým je nahitovanej 

od draka, to by se jim moc nelíbilo, tudíž ten teleport tam přijde. Už jsme opět u toho. Na základě toho, kde jsou 

položený wardy, se ten topař může naportit. Když se naportí tvýmu carryičku do zad, tak to většinou bude hodně 

bolet a vy tam prostě chytnete to eso a budou mít draka a budou mít pět hráčů a budou je mít na midu, tak se tomu 

nějaká věž na topu nevyrovná. Takže tady je další důvod, proč se bojuje o tu vizi – teleporty.  

OH: Mě ještě napadá ta priorita těch targetů. Já jsem vlastně pochopil, že kvůli Smitu, kterej má jungler, tak se 

stává cílem, co zabít.  

PJ: Jasně, to aby mohli toho draka a Barona vzít.  

OH: Takže je to tak? 

PJ: Určitě, jungler většinou tyhle objectivy tankuje, protože ho není snadný zabít. Třeba Baron redukuje damage 

a redukuje magic resisty, takže on je fakt dost snadnej cíl k zabití. Má většinou polovinu healthu a podobně. To je 

první aspekt podle čeho, když seš nějakej random hráč, tak vidíš někoho s málo healthama, jak tankuje Barona, 

tak ho dorazim – goldy zadarmo. Další aspekt je, že v případě, že ten drak má třeba polovinu nebo míň, třeba 3000 
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healthu má Baron, tak víš, že ten Baron v tomhle fightu padne. Budou tam lítat okolní spelly, budou tam lítat basic 

attacky a překliky a ten Baron půjde prostě k zemi. Když oni nebudou mít Smite, tak toho Barona budete mít 

zaručeně vy, protože málokerý spelly to dokážou na určitym levlu předamagovat. To začíná na 410 damage na 

levelu jedna a končí to na tisícovce a je to true damage. Takže pro junglera neni nic snadnějšího to smitenout úplně 

zadarmo, když enemy jungler je mrtvej. Ono i v případě, že v tom team fightu dostanete eso a poserete se z toho, 

protože to tam zahrajete úplně špatně, když to řeknu vulgárně, tak ten smitenutej Baron aspoň tam může znamenat, 

že ta goldová výměna pro nepřítele nebude pět tisíc, ale dva tisíce.  

OH: Takže tam se toho dá i využívat, že ten jungler tohle musí vědět, že ta druha strána po něm půjde. 

PJ: Po junglerovi se většinou půjde. On ví, že je primární cíl. Jungleři většinou dělaj, že se rozutečou jako mušky, 

že o nich celej team fight neslyšíš a jenom čekaj někde za zdí, až ten Baron bude mít málo. V případě, že nepřijde 

takovej call, že teď fightíme, tak v tom momentě ten jungler pustí všechny objectivy a nalítne do toho fightu, ale 

když tam probíhaj takový ty šachy a pokeování a fighty tři na tři, tak ti jungleři jsou většinou pod lavičkou zalezlí 

a čekaj, až ten Baron bude mít tisícovku, aby to přišli smitenout.  

OH: To asi souvisí s tim – teď mě napadá, když ten jungler je takhle podstatnej z toho důvodu vysokýho 

strategickýho vhledu do hry, tak to by měl bejt i takovej ten „shotcaller“ toho týmu, ale bývaj to většinou midaři? 

PJ: Většinou to bývaj jungleři a midaři. Je to z toho důvodu, že tyhle dva 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 společně by měli 

dělat. Baví se o tom, jak se jim navzájem daří, protože si navzájem dopomoct. Midař může pustit nějakej buff, 

může pustit nějakou farmu pro junglera, když se mu nedaří. Mezitim mu může přijít jungler pomoct dát gank. 

Navíc spolu bojujou a spoluutváří tu vizi okolo midu. Oni dva, většinou, řikaj celýmu týmu v early game, co dělat. 

Jungler by to měl dělat převážně, ale vzhledem k tomu, že midaři jsou vůdčí typ už podle výběru té role, tak hodně 

často shout callujou a řvou na team speaku a říkaj si, jak ta hra má podle nich vypadat. Jsou takový jádro toho 

týmu, takový srdce, ty midaři.  

OH: To mi připomíná, že tu mám poznamku – nevim zrovna, jakej zápas to byl, co jste s Freezem komentovali, 

ale on tam právě mluvil o takový mindgame, kdy jeden tým v nevýhodě je několik tisíc goldů pozadu, tak hrál 

extrémně agresivně.  

PJ: Edward gaming?  

OH: Já si nevzpomenu, kde to bylo, ale Freeze na to řekl, že oni hrajou tak agresivně, jak kdyby byli napřed, jak 

kdyby si to mohli dovolit… 

PJ: Jo, jo, jo, tak to bylo teď ze semifinále – Star Horn Royal Club.  

OH: Že druhej tým opravdu začal věřit, že jsou napřed. 

PJ: Ano, jo, jo. To se děje normálně. Tak to je. Hlavně útok na morálku. Prostě, kluci, najs, tady máme draka a 

tady to teď potočíme. Je to, jak když tě něco pleskne. Tady chcipneš, tady něco ztratíš a když si celou dobu 

vyhrával, tak se najednou ten tvůj domeček z karet začne bortit. Jak zareagovat? Vždyť ty jsi dělal všechno celou 

dobu správně, vyhrávali jste a proč se to teď kazí. Je to tvoje chyba – ty za to můžeš. Je to hrozná rána pro morálku, 

když tým, kterej vyhrává, začíná otáčet, tak všichni začnou whineovat, jak se říká. 

OH: To mě napadlo, že některý ty championi jsou na to vyloženě stavěný, že ta jejich mechanika k tý mindgame 

úplně vybízí, že třeba u Xeratha ta ultimátka se dá delayovat, že dáš třeba dvě okamžitě a třetí zpozdíš. Nebo Trash 

s tou lanternou nebo s hookem.  

PJ: 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. Jen se proti němu rozběhneš a 
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zmáčkneš jednu klávesu, protože on se tak hrozně lekne, že dostane ten hook, že ty bez toho použití toho hooku 

získáš třeba jeho flash. 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. Ty už přemýšlíš, co budeš mít k večeři a kolik ratingu budeš mít za tuhle výhru nebo kdy budete 

už fightit. Ty už nepřemýšlíš, jestli bude hook. Ty už to bereš jako samozřejmost a trikuješ. Proto je krášný – 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 tě to hodí tam, kam ty letíš. Ty ani nevíš jak. On 

je v tvé hlavě doslova. 

OH: To by se dalo říct, že to jsou takový protiklady – takovej ten juking a zoning na druhý straně.  

PJ: Teď já to můžu úplně ideálně převíst do situace, když já hraju na nízkym ratingu, třeba na kamarádově 

accountu, než jsme šli volat, a ještě půjdu znova, protože chci zlato do konce sezóny, tak já hraju třeba něco jako 

Thresh. To ti můžu prozradit, protože to není nic tajnýho, tak základní mechanika skillově průměrnejch hráčů, 

jako jsem já aktuálně na mym účtu, klidně 70%, tak že trikujou všichni dvěma krokama dozadu nebo doprava. Je 

to pořád úplně to stejný, takže je to banalita. Timhle stylem jedu svoje bomby. Když to třeba dvakrát nebo třikrát 

netrefim, tak už zvládnu odhadnout, jak se ten hráč hejbe, protože na té úrovni, co já hraju, která není až tak 

vrcholová, tak ti hráči nejsou tak dokonalí, aby je nezvládl přečíst a nemají zas tolik těch způsobů, jak jim uhýbaj 

a nemaj zas tolik rozvinuté myšlení na té lince. No jo, jenže ti hráči na tomhle malym ratingu, kde hraju, tyhle 

pohyby nedělaj a možná je ani neznaj. Když se snažim něco strefit na desetkrát menší herní úrovni, tak já vůbec 

nic netrefim, protože já prostě nevim, jak ty lidi přemýšlí. Já to nechápu. Kdybych nemířil, tak to asi trefim, ale 

tim, že se snažim trefit, tak to netrefim, jestli mi rozumíš. Oni vůbec nemyslí. Já to hážu rovně a on půjde rovně. 

Tak já to hodim trochu doprava, protože čekám, že on bude uhýbat, ale on neuhýbá, on běží dál rovně. Takže pro 

mě je těžší odchytávat hráče skillově desetkrát horší než ty dobrý, třeba profesionální hráče, protože to mám z těch 

streamů najetý, takže já vim, jak se kdo hejbe, takže je to pro mě úplně nejjednodušší hrát Blitzkranka nebo 

Threshe. Jakmile mám ale hrát na nějakym stříbru a ne na masteru nebo na diamantu, tak se prostě nechytám, 

protože já neumim toho silveráka chytit.  

OH: Tam ale kromě tohohle hraje i roli nějaká mechanika, ne? Nebo myslíš, že je to spíš na tom odhadu třeba? 

PJ: Je to málo mechanický. Je to víceméně součást mechaniky – umět přečíst oponenta a zjistit, kam to půjde. 

Musíš znát ty úhly, vědět kdy kam se pohnout proto, aby přežil, a tam mu to házet. 

OH: No a právě tim opakem je asi ten zoning, že vidíš nějakýho championa, kterej je kvůli nějakýmu CCčku 

nebezpečnej nebo je nafeeděnej, tak se toho bojíš a chceš se mu vyhnout. To bylo taky hezký, jak to komentátoři 

popisovali, že ten jeden champion tam jen tancoval nebo šel určitym směrem a ten druhej úplně zahnanej do křoví, 

přitom ten zonující champion měl všechny cooldowny vyplácaný, takže by mu nemohl nic udělat.  

PJ: 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. Jakmile se příblíží, tak ví, že ho chytíš, a toho 

se bojí. Tohle je už většinou práce supporta, kterej kojí to ADčko a stará se o něj, protože ty ADčka jsou, i v reálu, 

hrozně ubrečení hráči. Takže ty supporti se většinou musej postarat o to, aby ten zone neprobíhal, což s některym 

pickem jde a s některym je to těžší. 

OH: To je právě docela zajímavý, protože jeden kluk, s kterym jsem taky dělal výzkum, tak on hraje bojovky a 

právě, že tohle je celý o omezování prostor. Že lidi si neuvědomujou, že třeba ten hook je potenciální omezení 

prostoru a kvůli tomu se i ta protistrana hejbe jinak. 

PJ: To je jasný, to je samozřejmost.  
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OH: A díky tomu, že se hejbe jinak, tak je snáz čitelná. Na to mám tady takovou teorii, že ten jungler a support 

omezí ten prostor tomu protihráči, že to to ADčko, i když v tom třeba neni tak dobrý, tak to strefí, protože je tam 

nějaký menší pole, kam uhejbat nebo tak… 

PJ: Jo, jasně. Prostě si ho naženeš tam, kam potřebuješ.  

OH: Během Worlds jste tam používali u několika junglerů obrat „counter-jungler“. Na čem je to myšlíš založený, 

že takovýhle hráči jsou schopný tak dobře číst hru těch svejch soupeřů? 

PJ: Vychází to především ze záznamu hry. Oni prvně potřebujou zjistit, kdo jseš ty a jak přemýšlíš. Counter 

jungling je maximální levl 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. Musí to být uděláno rychle a přesně a musí se to udělat tak, 

aby jungler ani midař nebyli ohroženi na životě, což je hrozně těžký na takové špičkové úrovni, protože jsou všude 

okolo permanentně wardy a každej hráč ví, jak se proti tomu bránit. Dřív to bylo docela jednoduchý, protože 

counter junglit mohl každej, kdo hrál silnýho championa zezačátku, jelikož věděl, že ho nikdo nepřepere v tý jungli 

a nebyly trinkety, takže ty wardy nebyly na začátku hry nikde. Ale v současné metě vidíš půlku mapy hned od 

levelu jedna nebo ty nejdůležitější vstupy a ten jungler má docela dost danou cestu na prvních třech levlech, kudy 

musí jít. Navíc ta kooperace mezi midařem a junglerem je hodně značná. Tudíž když někdo zvládne se dostat do 

tvé jungle a ukrást ti camp a co víc, ještě tě tam zabít, tak je to největší ponížení a důkaz toho, že tě má přečtenýho 

a že seš ztracenej případ pro něj. 

OH: Jak si mluvil o tom, že se to zjišťuje ze záznamu hry. Myslíš, že se dost důkladně připravujou před zápasem, 

že analyzujou věci a… 

PJ: Určitě. Já jsem podle toho hrál. Tehdy to bylo podle mýho vzoru Diamondprox, když jsem hrával jungle. Jsem 

byl vlastně jedinej českej counter jungler a měl jsem na to i dost agresivní picky. To pro mě byla taková výhra na 

české scéně. Jsem si to fakt užíval. Tady nebyl nikdo, kdo by dokázal proti mně hrát v jungli v tu dobu, kdy jsem 

hrával úplně topku. To bylo hlavně z důvodu té mety. Hodně lidí ani nevědělo, jak hrát proti Lee Sinovi, protože 

byl novej. On vyšel vlastně prvního máje 2011. Já jsem ho hrál hned od prvního dne. Jsem měl určitou výhodu, 

tak to bylo pro mě docela snadný. Nicméně, než jsem se do něčeho takovýho pouštěl – myslim na turnaji, tak jsem 

musel nejprve vědět, proti komu to dělám a kde ten hráč bude. Tohle ale už ne podle mýho odhadu, ale spíš podle 

toho, jak ten hráč přemýšlí. Už ne podle toho, co si myslim, že je nejvýhodnější, ale podle toho, čim mě bude chtít 

překvapit. Bylo to už hlubší než klasickej předpoklad jako – teďka bude na vlcích a na topu, protože to pro něj 

bude nejvýhodnější. Teď už vim, že on se mě bude snažit překvapit, proto nepujde na vlky, ale na wraithy a pak 

gankne mid lane. Tohle jsem pochopil z 12 nebo 15 záznamů her posledních, co jsem sledoval toho hráče. Jakym 

způsobem rotuje, jakym způsobem preferuje svoje picky, na kterých campech začíná, v kterou minutu je na kterym 

campu na prvních levlech. Díky tomu jsem už na levlu 2 dokázal brát první nepřátelskej buff s first bloodem jsem 

ho tam vždycky zabíjel. 

OH: Takže když se tě ta zeptám – myslíš, že je možný vymyslet counter-jungling na místě nebo je to nutný 

nastudovat dopředu? 

PJ: Dá se vymyslet na místě, ale… 

OH: Ale je to náhoda? 

PJ: Buď je to náhoda, anebo musíš být fakt jako bedna. I když bys to teoreticky zvládl, tak to nebudeš riskovat na 

nějaky turnaji a podobně a vždycky tam půjdeš s tou přípravou. Půjdeš tam do toho, že všichni hráči hrajou 12 her 

denně a ty jich budeš hrát sedm a těch 5 budeš sledovat záznamym nepřátelskejch junglerů, co budeš potkávat.  

OH: Myslíš, že tohle i hráči řešej, že v tý předzápasový přípravě hrajou nějakýho championa, ale v rukávu maj ve 

skutečnosti něco jinýho? 
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PJ: Jo, to určitě. Oni většinou hrajou na smurfech. Účtech, který nikdo nezná, který maj poskytnutý od Riotu, aby 

je nikdo nemohl dohledat, anebo na tournament clientu, kde ti top hráči trénujou mezi sebou. LCS týmy trénujou 

mezi sebou většinou celej rok. Pak před těma springama trénujou s Challenger series týmama, což je ta liga pod 

nima, aby náhodou, kdyby potkali druhej LCS tým, tak aby neznali ty taktiky. Riot přímo chce, aby to nebylo 

čitělný. InSec přijede na turnaj a pickne Pantheona – ó můj bože, to jsme nečekali. Kdyby to hrál na svým účtě, 

tak by to minimálně nebylo takový překvapení, alespoň pro ty korejský týmy, který ho potkávaj v solo que. Takhle 

aspoň vidíš nějakýho borce, kterej se jmenuje PauloSanSmurfiBoy a hraje Fiddla a Pantheona 24/7 a co ty víš, kdo 

to je.   

 

1.2 Herní novináři 

1.2.1 Tomáš Krajča 
V: Jak bys popsal svůj herní styl obecně? A ještě mám otázku, jestli ti přijde, že ten tvůj herní styl je stejnej ve 

všech těch žánrech, co máš rád, anebo se takhle lišíš žánr od žánru? 

I: Jasně. Liší se to spíš podle konkrétní hry, já si myslim, že můj styl není úplně moc trpělivej. To zase souvisí 

s tou obtížností, že třeba nemám rád u adventury, když se tam na dlouhou dobu zaseknu. Baví mě třeba nějakej 

čas přemejšlet nad tou hádankou, zvlášť když mě motivuje ten příběh, abych pokračoval, ale nebaví mě dlouhej 

zásek a pak už vyhledám návod, abych se pohnul dál. A u těch strategií je to zase trošku podobný, zvlášť když ta 

hra je pracovní povinnost, tak ten můj herní styl je spíš takovej opravdu rychle si to projít. Mám už nějaký věci, 

na který se v těch strategiích dívám, dovedu posoudit prostě nějaký klady nebo zápory toho herního systému, takže 

potom hraju opravdu na tu lehkou obtížnost nebo na střední obtížnost. Nemusim za každou cenu hrát ten těžkej 

režim a projdu si jakoby pár misí nebo tu kampaň, ale vlastně nepřichází ten okamžik, kdy bych začal tu hru víc 

rozebírat. Zatímco u opravdu dobrý strategie typu Shoguna, typu Civilizace, typu Europy Univerzalis, Hearts of 

Iron atd. Prostě u těch mejch oblíbenejch her, tak potom přichází ještě něco navíc v tom, že já jakoby, když mě ta 

hra takhle osloví, tak najednou mám tu trpělivost věnovat tomu ten čas i to úsilí, který je nutný k tomu, aby to 

člověk líp poznal, aby byl efektivnější a pak třeba i zkoumá v encyklopedii, která v tý hře je, co která jednotka 

přesně umí, jaký má statistiky, což normálně při většině her nebo při hraní většiny her nedělám, že bych to asi až 

tak dopodrobna zkoumal. Takže obecně asi míň trpělivej styl. I vlastně s tim souvisí to, že nehraju multiplayer 

skoro vůbec, a ačkoliv mám vlastně paradoxně odehráno spoustu strategií, myslim si, že bych asi nebyl moc dobrej, 

alespoň na začátku, kdybych se pustil do Starcraftu právě proto, že většinu her hraju právě takovym jako 

jednoduššim způsobem, kterej je zaměřenej na to, rychle si odemknout ten obsah, abych věděl, co všechno ta hra 

nabízí. Nedělám ale u spousty her, i u těch, který recenzuju, nedělám takovou podrobnou analýzu všech úspěšnejch 

herních strategií, všech úspěšných principů, ale v rychlosti si to projedu a řeknu sI: „Je ta hra zajímavá, neni 

zajímavá?“ Je variabilní, neni. Má prostě pěkný mise, nemá. Grafiku zhodnotim, ale nejdu do takový hloubky. 

 

1.2.2 Pavel Dobrovský 
V: Jak bys popsal svůj herní styl obecně? 

I: No, když vlezu do nějaký hry, tak se snažim rozmlátit první krabici, kterou potakám. Když zjistim, že to jde, 

tak si řeknu „hmm.“ Tak už je nerozmlacuju potom, protože to mě už nějak moc nebaví, ale jako je dobrý, že to 

jde a potom to, že se snažim vlastně nejdřív vychytat všechny malé úkoly. Všechny banální věci a splnit je a skrz 

ty malý úkoly si vytvořit dojem o tom světě, a potom se vrhnout na ty velký úkoly. Takže zkoumat začínám 

odzdola a pomaličku se propracovávám k tomu, o čem ta hra je.  

V: A k těm konkrétnim žánrům? 

I: To je konkrétní k RPGčkům, otevřenym RPGčkum jako je Oblivion. Zjišťuju, kam mě a hra pustí a kam mě 

nepustí. U Farcry 2 zjišťuju, jak daleko dojdu od hlavního města na začátku, když mě zabijou, abych věděl, kde 

jsou ty hranice těch nepřátel. Snažim se jakoby, když si představíš, že by si byl vhozenej do brazilský džungle a 
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byl by si tam nucenej 2 měsíce žít na jednom paloučku, tak nebudeš žít dva měsíce na jednom paloučku, ale začneš 

slídit okolo. Každou noc se vydáš pomaličku dál a dál. Zjistíš, že tadyto je zajímavej velkej strom, jo tady je nějaká 

skála, támhle je vesnice nějakejch lidojedů, tam radši nebudu chodit. 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.  

 

1.2.3 Martin Bach 
V: Ještě pár otázek o tvym hernim stylu. Jak bys popsal svůj herní styl obecně?  

I: Obecně přemejšlivej - z mýho pohledu až moc. Když se snažim nad tou hrou přemejšlet, že jakmile zjistim, že 

takhle nad tim nepřemejšleli ty lidi, co tu hru dělali, takže já si jakoby přidělávám problém, kterej by šel jakoby 

vyřešit jednoduše v rámci mechaniky tý hry, ale já mám pocit, že by se měl vyřešit nějak jinak. Takovej ten 

adventurní přístup, jak tomu řikam, a který ti ve střílečkách může způsobit poměrně dost problémů, když jako 

hledáš klíč ke dveřím a zjistíš, že se daj prostě vykopnout a pak, jak bych to ještě charakterizoval… nejsem moc 

pečlivej hráč ve stylu nějakejch side-questů nebo nějakejch vedlejších záležitostí. Rád jdu po prostě po tý hlavní 

lince. Rád jdu prostě přímočaře za tim, co ta hra odhaluje a třeba v RPGčkách je to třeba naprostá většina vedlejších 

questů, co mi připadá hrozně stupidních a nijak nezvyšujou ten můj hráčskej zážitek, takže je třeba vynechávám. 

A pak jsem jakoby vytočenej, že bez jejich splnění, že moje postava není prostě tak namakaná, jak by měla bejt. 

Pak nastává ten faktor takový tý práce, že to jakoby spíš musíš udělat, a kterej mi na hrách hodně vadí. Můj herní 

styl je přímočarej, ale zároveň některý ty problémy si myslim, že se snažim řešit způsobem, kterej se asi moc 

nečeká, ale způsobuje mi třeba zásek v těch hrách. Rozhodně jako nejsem moc rychlej hráč, protože hraju hry 

docela pomalu, jakože mi to trvá dlouho. Když mi pak někdo řekne, že dohrál Call of Duty za tři hodiny, tak to 

prostě nechápu. Já jsem to třeba hrál sedum.  

V: To jsou jako ty způsoby, jakýma ty ty hry hraješ, abys z nich měl zábavu? 

I: No, no. Dá se říct, že jo. Jako když řešim problém, narazim na nějakou obtíž v tý hře – na nějakej ten zásek, a 

mám ho nějak vyřešit, tak se snažim ho vyřešit tim svým způsobem, což mě baví jako, ale ve chvíli, kdy tam začnu 

narážet na nelogičnosti v tom, jak je ta hra postavená, tak mě to zároveň dokáže i naštvat. Ve chvíli, kdy zjistim, 

že to šlo dělat i jinym logickym způsobem, kterej byl jako jednoznačně lepší, než ten druhej, tak to dokážu pochopit 

a jsem s tim jakoby spokojenej, ale když vidim, že to mám vyřešit způsobem, kterej mi logickej vůbec nepřipadá, 

a ten můj naprosto logickej způsob tam udělat nejde, tak to mě ten zážitek zkazí, takže částečně tohle. Já se 

nerozhoduju, jakym způsobem budu tu hru hrát. Já ji hraju takovym, jak tu hru prostě hraju. Tak, jak jsem naučenej 

ji hrát za ty roky. Takže si neřeknu: „Teď to pojedu rychle, abych z toho měl co největší zážitek.“  

V: Jasně, ale ten tvůj herní styl tě dostane často do konfliktu s tou hrou, protože ji chceš hrát jinym způsobem, než 

to jde.  

I: Jo, jo.  

 

1.2.4 Lukáš Grygar 
V: Tak asi jedna z posledních otázek. Jak bys popsal svůj herní styl obecně? 

I: Určitě jako uvážlivej. Ne takovej ten, že i ve hrách, který by se měly hrát stylem hrrr dopředu nebo tak, tak 

opatrnější.  Vim, že konkrétně ve strategiích jsem konkrétně ten typ, kterej jakoby dokud nemá krásně 

zabezpečenej ten základ svůj, tak to dost teda odráží moji povahu, protože já jsem fakt jako opatrnej člověk a že 

se to v tom docela dobře jako zrcadlí. A zároveň člověk, kterej fakt jako hodně dá na ty estetický věci, tim pádem 
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už pro to jakoby nepospíchá, protože si to chce jakoby vychutnat. Na druhou stanu, a to je ten rozpor, co tady fakt 

běží celou dobu, co si o tom povídáme, ten s těma závodníma nebo sportovníma hrama, tak tam je to naopak daný 

tim, já jsem například v redakci zvyklej to hrát s dalšíma lidma jakoby na živo, tak tam je to jiný, tam mě to 

neskutečně baví ta soutěživost a baví mě jakoby to… tam se to hraje ale úplně jinak, jo – to jsou dva lidi proti 

sobě. Jestli bych měl definovat jeden termín, tak je to pomalej hráč. Skutečně, vim, že když jsem se bavil třeba… 

když se souběžně hrála nějaká hra - třeba Oblivion, a hrál to někdo další z redakce nebo nějakej kamarád, tak oni 

měli často dohranou nějakou tu herní příběhovou linku, zatímco já jsem měl třeba nahráno více hodin, ale jsem 

jakoby vlastně vůbec nepokročil v tom příběhu, protože jsem tu hru jakoby prozkoumával. To platí pro hry, kde 

to jde, ale spíš jakoby i v rámci tý recenzentský práce, tak jsem neměl tendenci ty hry za každou cenu dohrávat, 

spíš je za každou cenu vytěžit nezávisle na tom, jestli v tý hře jakoby postupuju dopředu. 

V: Dobře…Máš kromě týhle aktivity, jak jsi říkal: „Zastavit se a prostě se porozhlídnout.“ Máš ještě vlastně 

nějakej vlastní specifickej druh aktivity, kterej souvisí s tím tvým individuálnim hernim stylem? 

I: Já myslim, že jo, že je to takovej…taková jako snaha najít ten optimální způsob, jakym tu hru hrát, 

jakoby…takovej ten chytrej způsob. A když to ta hra nabízí, tak se snažim přijít na to, co oni tam poschovávali 

(tvůrci), že jakoby, když jsou nějaký dvě cesty, tak najít tu, která je složitější na provedení, ale pak může být 

zajímavější. Jo opravdu, snažit se pracovat s tim světem. Pak v těch onlineovkách, jak jsem řikal – snažit se být 

součástí toho světa. Myslim si, já se tady furt k tomu termínu jako zdráham 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 

jakoby pohybuju se 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 onlineovce, 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.  

 

1.2.5 Jiří Škrampal 
V: Hmmm… jo, dobře. Tak jo, tady mám ještě pár otázek na závěr o tvym herním stylu. Jak bys popsal svůj herní 

styl obecně tak nějak? 

I: Obecně? 

V: No obecně.  

I: Já bych řekl konzolista. Kdybych to měl jako říct z hlediska terminologie českýho trolla na fórech, tak já jsem 

takovej ten typickej konzolista. Na druhou stranu pozoruju, že s těma lidma, co se znám, co víc rozuměj hrám, 

jsou prostě všechno tak nějak konzolisti, jo. Jako Lukáš Bašta, Petr Poláček, když se podíváš na každýho, tak 

takový ty kovaný PCčkáří jako vymřeli.   

V: Jo, jako když se vrátíme k tomu tvýmu hernímu stylu. Řikáš typickej konzolista, co to konkrétně znamená? 

I: To znamená, že člověk začne preferovat určitej typ her, kterej je typičtější pro konzole než pro počítače anebo 

určitý pojetí některých her. Typickej příklad je zase třeba ten Dragon Age, že ta dvojka mi přijde lepší než jednička. 

Přitom to není jako všeobecnej názor úplně. (smích) 

V: A teďkonc konkrétnějš, co to je to typický konzolistický pojetí? 

I: Jo, dobře, dobře. Třeba minimalizace takových těch prvků, který by někoho mohly otravovat. Takovýho toho 

micromanagementu – spousty čísel, statistik. Větší zaměření se na gameplay. Instantnější přístup do tý hry. 

Nemusíš nějak se prostě do toho složitě dostávat. Dostaneš se do toho jednoduše. Nemusíš se to dlouho učit. 

Nemusíš se dlouho učit ovládání. Prostě sedneš si a hraješ. To je jako obecně přístup ke konzolím. Prostě 

nastavovat si ovládání, to je všechno vybalancovaný předem.  

V: Hmmm, takže takovýhle typ her ty preferuješ a teďkonc trochu specifičtějš k tomu tvýmu konkrétnímu hernímu 

stylu? Jak by ses popsal jako hráč, řeknu tu otázku jinak. Do jaký skupiny by ses zařadil? 
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I:  Já jsem tuhle přemejšlel na Playstation Network, tam si totiž musíš zvolit, jakej seš typ hráče a jsou tam nějaký 

čtyři druhy. Jeden je jako pro, druhej je jako relax, třetí je jako casual a čtvrtej je nevim něco. Já jsem jako nevěděl. 

Bojovky třeba hraju, aspoň v naší republice, kde to hraje málo lidí, tak můžu říct, že na tý jako vyšší úrovni až 

jako Pro. Na druhou stranu Left for Dead hraju na gamepadu prostě jo, v čemž je moje přesnost a výsledky fakt 

jako hrozný a hraju to jako největší casual. Takže, to se těžko definuje.  

V: Jo, dobře. Už tě nechám (smích). Co tě ve hrách tvýho oblíbenýho žánru nejvíc baví provádět? Nebo ještě to 

spojim s další otázkou rovnou. Jak to děláš, abys měl z tý hry danýho žánru opravdu prožitek? Jakým způsobem 

ji hraješ, aby… samozřejmě ona ta hra nějaká je, ale jako jakým způsobem ji hraješ, aby tě to bavilo, aby tam došlo 

k nějakýmu společnýmu styku mezi tou hrou a tebou. 

I: Jo, tady zase uvedu nějakej úplně hodně konkrétní příklad. Fallouta III jsem hrál nejdřív za takovou hroznou 

plechovku, protože jsem všude všechno rozstřílel a to nebylo úplně ono. Potom jsem to začal hrát za… našel jsem 

nějakej stealth armor, kerej neměl vůbec žádnej armor, takže mě prostě každej sejmul skoro na ránu, ale když jsem 

se skrčil, tak jsem byl neviditelnej. To mě začalo hrozně bavit. V Oblivionu jsem si hrozně užíval, když jsem měl 

jako třeba tu neviditelnost, tak jak jsem ten… jak mi to dávalo spoustu možností v tom světě, kde byla hodně velká 

ta volnost.  

V: Takže máš rád světy s velkou možností a s těma jakoby experimentovat? 

I: Jo, jo. Dá se říct, určitě. I když na druhou stranu zase, že tam jsou světy jako třeba Dragon Age II, kde se nedá 

experimentovat vůbec. Tam mě zase láká, že bych si to zase zahrál znova a hrál zase za zlýho třeba. To jsem teď 

hrál za toho hodnýho.  

V: Hmm, takže ještě, když to vezmeme ještě k těm dalším žánrům, co tě v nich nejvíc baví provádět, teda jako 

v těch akcích, závodních hrách a bojovkách? 

I: V těch akcích… ta otázka zní trochu tak jako bych měl na výběr, ale v tý akci třeba nemám na výběr… nebo, 

když hraju Burnout, tak taky nemám na výběr. Holt prostě, proto jsem uvedl jako první příklad to freeroamingový 

RPGčko, kde mám na výběr.  

V: Aha… 

I: Já jsem to možná asi špatně pochopil.  

V:  Ne, ne… ono to dává smysl, co řikáš. 

I: Když hraju prostě Burnout, tak prostě jedu a snažim se být první. A nemám moc možností, jakym stylem tu hru 

hrát.  

V: Ty si vlastně ale řikal, že tenhle typ her docela jako preferuješ. Právě jako s tim… s možnostma, který by tě 

neobtěžovaly, a který se daj hrát jakoby jedním způsobem kromě těch RPGček.  

I: No, je to tak. Já neříkám špatně, nebo že mě to nebaví. Teď jsem nějak ztratil nit… 

V:  Takže, to si vlastně uváděl ty RPGčka… tam to bylo. Nebo, když si vezmem ty RPGčka, tam to vidíš tu 

možnost, hrát to mnoha způsobama. Tak vlastně, který tě bavej? Už si tady řikal, že například to plížení, když se 

tam objevila ta možnost.  

I: To je sranda no. To je dobrý.  

V: Nebo? Já nevim, si tam řikal něco s tim procházenim lesem? Takový to objevování? 

I: No jistě. Tam máš těch možností spousty. To je jako, když hraješ God of War, tam nemůžeš bejt málo agresivní, 

jo. 

V: Určitě, ale mě těď jako… jestli bys byl schopnej mi říct nějaký ty věci, když to tam je, tak jdeš po tom.  

I: Jo jako když to tam je, tak jdu po tom? Hmm…noooo… já jdu hodně po těch otevřenejch světech. Ty sem dřív 

teda neměl moc rád. 

V: A můžeš to nějak konkretizovat? Že i v nich, v těch světech konkrétnějš. 
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I:  Asi to, to objevování. Ten pocit jako tý volnosti, protože ono je to samozřejmě jenom iluze, ale jde o to, jak je 

ta iluze dobře udělaná. Final Fantasy XIII, že jo, tam se nikdo ani nesnažil. To je prostě úplně klaustrofobická ta 

hra, jak je strašně uzavřená.  

V: Takže ti jde jako spíš obecně o objevování těch možností bez… že už je pak jedno, jakym konkrétním způsobem 

jsou… 

I: No, ale aby to pak nevypadlo, že jako … Třeba Devil May Cry III je úplně fantastická hra, kterou jsem dohrál 

jako hodněkrát, přitom tam taky nemáš nijak moc extra možnosti. Prostě jdeš, vejdeš z pokoje do pokoje. Ti tam 

prostě naběhnout, naskáčou monstra a ty je musíš jako vyřezat, a přesto mě ta hra strašně bavila. Na tý mě zase 

bavilo, že to má hrozně propracovanej systém. A když se ho naučíš, když si to vychytáš, tak tě ta hra prostě odmění. 

Tě odmění tim, ne že ti dá nějaký body jako to (zřejmě myslel RPG žánr), ale odmění tě tim, že ti to funguje jako. 

Ona ti na začátku dá trochu návod: „Hele tohle se dělá takhle a takhle.“  Když si to opravdu vychytáš, je to o tom 

skillu… když se to fakt naučíš, tak ti to jde. Máš v tom prostě takovej pocit, že je prostě vlastníš (smích). Prostě 

ownage, ty si prostě… ty s nima vytřeš podlahu. To jako doslova. Prostě na tu potvoru můžeš naskočit jo a projet 

se tam na ní.  

 

1.2.6 Jaromír Möwald 
V: Tady mám ještě tři otázečky na tvůj herní styl. Jak bys popsal svůj herní styl obecně? Hernim stylem myslim 

takovej specifickej způsob, kterym ty hry hraješ. 

I: Třeba z posledního Call of Duty mám osobní zkušenost. Jsem to hrál v redakci. Za mnou seděl Michal Křivský 

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 pujdu 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. Já to mám stejně, když třeba hraju to Red Dead Redemption, tak tam občas jakoby 

vyrazim na lov, což je činnost, která tam jakoby není nijak honorovaná. Jedinej bonus, co z toho máš je ten, že ze 

zvířete stáhneš prostě kůži a pak ji prodáš na trhu. Já prostě přijdu takhle do toho lesa. Teď si připravim brokovnici 

a teď si pomaličku, ta postava může jít rychlejc, ale já si jdu pomaličku tím lesem. Tam uvidim medvěda, nabiju 

si tu brokovnici. Teď si ji pomalu vytáhnu, aby to vypadalo jako v nějakym akčnim filmu a třeba nikdo nemusí 

bejt kolem. Nikdo se nemusí dívat, ale že já vnímám, že to vypadá filmově, že to vypadá efektně. Tak to mi stačí. 

Takhle já jakoby se snažim hrát všechny hry. Když je tam třeba v nějakym Need for Speedu je tam možnost dát si 

kameru jakoby přímo z pohledu toho řidiče, tak si ji dám, protože to vypadá dobře. Nedám si jakoby pohled nad 

tim autem, ačkoliv je přehlednější. Dám si jí jakoby z pohledu toho kokpitu, že to jako vypadá líp.  

 

1.2.7 Jan Modrák 
V: Teďkon vlastně pár otázek ohledně tvýho subjektivního herního stylu. Jak bys svůj herní styl popsal obecně? 

Jakym způsobem ty hraješ hry? 

I: No, to je dobrá otázka. Já mám rád, když mám čistý záda. Mám rád, když nějakou hru, přestože je to třeba tunel, 

jsem řikal, že nemám rád moc open space styl designu… prostě splnim úkol a chci, aby byl splněnej, abych se tam 

nemusel vracet, aby byl za mnou. To znamená hry, kde třeba vyčistíš nějakou místnost a ono to tam vygeneruje 

nový postavy.  

V: Takže jako hotovo? Odškrtnuto? 

I: Jo jo. Mám prostě tuhletu část hotovou. Na tomhle patře už nikdo nežije (odkazování ke střílečkám). Takže tu 

hru hraju tak, že neplnim úplně všechny úkoly. Velmi často jdu jenom po tý základná příběhový lince, což vychází 

z toho, že mě ta hra baví kvůli příběhu, to znamená L. A. Noir jsem jel jenom po tý hlavní příběhový lince a ty 

vedlejší jsem mnohdy jen tak z plezíru, ze snahy, jak to vlastně funguje jsem vyzkoušel, ale dál jsem už po nich 
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nešel, protože to zdržuje a radši si místo toho zahraju nějakou jinou hru, rozumíš. Tak to je vlastně typický u těch 

příběhových her, kde… 

V: Jde i o tu kvalitu příběhových odboček? 

I: Jde o jejich kvalitu, ale nenapadá mě titul, kterej bych se snažil dohrát na sto procent, což je zase kolize s tim, 

že se hry snažim dohrávat, ale jsou takový, byly takový dřív, ale dneska už z důvodu toho nedostatku času si tu 

hru rád dohraju celou bez toho, abych řešil třeba… třeba GTAčko (hra), to dohrát do konce, to je fakt jako pro 

čtrnáctiletý lidi. 

V: A kdybys měl ten čas? 

I: Kdybych byl někde ve vězení, kde mám ještě Playstationa, tak to asi dohraju, ale motivace by byla nuda (smích). 

Motivací by byla nuda, ne nějaký pobavení. Jsou lidi, který hledaj v tom herním světě nějakejch sto pohozenejch 

karet. Víš, co myslim? Co někoho k tomu vede? To by mě opravdu zajímalo. To nevim. Jistě, vim. Stejnej důvod 

jako mě žene tu hru dohrát, to znamená, že oni ji chtěj dohrát na sto procent, ale že ta cesta k tomu ji dohrát je 

naprosto repetitivní obcházení ulic a hledaní těhle karet, to mi prostě hlava nebere. Takže takhle bych řekl, že hraju 

hry a u těch logickejch rychlíků, tam je to opravdu v tom Bejewelled o tom, že bojuješ s přáteli o tom, kdo bude 

mít každej tejden nejvyšší skóre se  snažíš dosahovat a znáš svoje limity kolik seš zhruba schopnej udělat.  

2 Přepis skupinové diskuse s herními novináři 
OH: Ondřej Hrabec, PD: Pavel Dobrovský, PP: Petr Poláček, LG: Lukáš Grygar, MB: Martin Bach 

OH: Dobře, takže já rovnou začnu. Mám tady první takovou otázečku, která na tadyto navazuje – už jsem ji trošku 

jakoby nakous – co si tak jako představíte pod tím pojmem herní styl? Co to ve vás vlastně vyvolává? (žertovně) 

Teď bych tady zase nechtěl vyvolat takovou tu situaci, že budeme jako ve škole a já vás tady zkoušim. Teďka jako 

ty mi povíš, co je herní styl a tak. Takhle rozhodně ne. Prostě, co to ve vás asociuje, napadá vás něco? 

PD: (pohotově) Herní styl je určitě způsob, jakym přistupuju k řešení problémů ve hře. Určitý sled akcí, který 

vedou k tomu, aby byl ten problém vyřešen. A ten sled akcí se v mnoha hrách opakuje, protože používají stejný 

nějaký šablony, a to bysem potom označil termínem herní styl. Jsem naučený na určitý druh řešení problémů, a to 

řešení aplikuju na různé hry. Tam, kde mi to vychází jakoby nejvíc nebo kde mi to nejvíc funguje, tak to jsou hry, 

který mě řekněme baví nebo který jsou nějaký takový podnětný.  

LG: To si řek tak krásně.  

OH: Nechceš dělat taky výzkum. Nechceš k nám do týmu?  

PD: Hele, kolik jste dostali ten grant?  

PP: Podstatná otázečka… 

OH: Hele…zas tolik to neni. 

PP: Jako herní styl rozhodně není jenom…netýká se to jenom hry a způsobu, jak zacházím s těma mechanizmama 

ve hře. Když to fakt přeženu, pro mě je to i způsob, jakym sedim před tou hrou vyloženě. Jestli ji hraju hodinu, 

dvě nebo jestli si plánuju, že si tu hru budu hrát večer nebo se prostě jen tak rozhodnu nahodile. Pro mě je to tak 

jako všechno spojený, protože to souvisí i s tim, jak se chovám v tý hře, když… 

PD: Jak se oblíká po večerech…  

LG: Samozřejmě, máš pravdu. Mně nepřijde, že by se to dalo takhle generalizovat, jakym způsobem tu hru vytěžíš, 

což ti přetejká do toho života před monitorem… 

PP: No, jasně.  
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MB: Já si myslim, že to spíš jako je… Dám konkrétní příklad, na tom se mi to řekne líp, protože se to hrozně blbě 

vysvětluje. Když si vezmeš FIFU, prostě fotbalovou hru, tak ji můžeš hrát tak jakože se snažíš, aby to vypadalo 

co nejvíc jako reálnej fotbal. Snažíš se to prostě dělat…víš jak to myslim? 

OH: Hmm…  

MB: Jakože se do toho chceš vžít, jakože hraješ reálnej fotbal. A jsou lidi, který jdou a všechny takový ty věci, 

který v tý hře jdou vytáhnout na maximum, vytáhnou na maximum. Panáci 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. 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 jakýhokoliv dalšího… bez jakýchkoliv dalších 

souvislostí třeba jako 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 využiješ jako…zkoušíš, co ta hra umí. To jsou podle mě dvě…buď jako…stejně jako u Wíčka, 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 různý typy hráčů a jeden u toho sedí a dělá takhle a druhej tam stojí a… 

PD: To už zabíháš k dalším věcem. Z toho, co Martin řekl, že je herní styl odvislej od toho danýho preferovanýho 

žánru, se kterym máš dlouhodobě delší zkušenosti s danýma žánrovejma hrama, u kterejch si ten styl můžeš jako 

vypěstovat, že nemůžeš hrát nějakým herním stylem RPGčko, protože rád hraješ hlavně sportovní hry. Je to takovej 

spíš pokus/omyl.  

LG: Mi taky přijde zajímavý - kdybych od toho odběhl pryč, tak mě zastavte - jestli tě to ty hry naučily, se kterejma 

ses potkal jakoby, v tobě vypěstovaly ten herní styl, nebo k tomu máš nějakej předpoklad povahovej… 

MB: Nějakou představu… 

LB: Nějakou představu podvědomou a skrz nějaký ty hry si najdeš vlastně ten žánr, kterej tě naplňuje nejvíc. 

MB: Může se stát asi obojí, ale základ je, že máš nějakou podvědomovou představu, jak by to mělo jako vypadat.  

LB: Jak by měla vypadat tvoje zábava? 

MB: Jo, jo… 

PD: Potom může bejt ale herní styl, promiň, že ti do toho skočim, ale dost jako naučenej podle toho, co člověk 

hrál v dětství jako první hry, ne? Kde si to jakoby nejvíc uvědomil nebo se dostal do kontaktu s adventurama, pak 

má rád jako hlavně adventury, protože ty mu sedí nejvíc. 

PP: Můžou, nemusí. Já bych to právě úplně nezobecňoval jakoby na nějakou představu nebo něco naučenýho. To 

prostě z mý praktický zkušenosti jsem naučenej, že i ten fotbal, konkrétně FIFU nebo třeba i Skyrim, když to budu 

hrát každej den večer, tak můžu hrát sedmkrát jinak, protože u mě zrovna ten styl se velmi mění, jestli si vyloženě 

k tomu sednu na dvě, na tři hodiny, jestli to chci hrát půl hodiny, jestli jako mám náladu si tam jako zablbnout, jo? 

Jakoby mění se to. Měnit to částečně podle nálady, částečně podle toho, že se rozhodnu prostě: „Dneska to tak 

bude.“ Protože vim, že timhle stylem mě to bude bavit nebo se u toho odreaguju, anebo se do toho ponořim fakt 

hodně. Není to něco, co by bylo daný nebo naučený. Je to vyloženě moje rozhodnutí. Z nějakym jasnym cílem to 

dělám jakoby.  

MB: Je fakt, že asi ta úroveň toho roleplaye jako neni úplně stabilní u každýho hráče. Nebo jakoby, že jeden hráč 

je vyloženě jako roleplay styl a hraje timhle způsobem všechny žánry a všechny hry. To vyloženě asi neplatí. Jsou 

lidi, co ve Skyrimu nebo ve WoWku budou odpočívat po questu v hospodě a klábosit s někym, a pak si zapnou 

FIFU a budou jí hrát na maximální rychlost hráčů.  

LG: Jasně. 
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OH: Já teď zkusim trošku zaoponovat v tom smyslu, že slovo styl, ať už dle nějaký existující definice, je často 

spjatý s nečim, co je často nějaký stabilní projev nebo způsob nějakýho jednání, tady v tomhle případě hraní a vy 

mi tady vlastně říkáte, že se to dost vlastně proměňuje nebo tak sem to aspoň pochopil.  

PP: U mě se to takhle projevuje… 

LG: To si jenom myslíš, to ti Ondra ještě vysvětlí v průběhu  

OH: Já teď zkusim i zákeřně zabrousit do minulejch rozhovorů, když si vzpomenu třeba na tebe Martine, jak tys 

vlastně uváděl, že tvůj herní styl… 

PD: Uff…  

MB: Ne, v pohodě, já si tak trochu pamatuju. 

OH: …žes ho vlastně nazýval – svůj herní styl, jako adventurní přístup. A že tenhle adventurní přístup máš jakoby 

i když hraješ střílečky, že to ale někdy končí neblaze, že ty hledáš klíč ke dveřim a ty je máš vykopnut. Dalo by se 

říct, že ten tvůj herní styl globálně používáš i v těch jinejch oblastech.  

MB: No, jako jo, ale v tomhletom to já u sebe nevidim, že by se mi ten herní styl měnil, ale znám jako jiný hráče, 

že ho jakoby měněj.  

OH: Rozumim, rozumim.  

MB: Petr to jakoby potvrzuje, že prostě pořád nehraje nějakym herním stylem. Já hraju pořád stejně, to ale dělá ty 

problémy, že v FPSce vidim, že je nějaká překážka a já se snažim vykoumat, co s ní jakoby udělat a ono je 

nejjednodušší jí přeskočit, ale to mě nenapadne. 

LG: Hele, ale ten Petrův příklad…to, že mění herní styl, je herní styl sám o sobě. Já to mám totiž stejně. Když si 

vezmeš ten příklad těhle otevřenejch her typu prostě Elder Scrolls, kde já jsem si dělal prostě x různejch povolání 

a každý jsem pak hrál prostě jinak a teď jsem si prostě řekl: „Teď si budu hrát tady za kouzelníka, kterej ani…“ 

MB: Ale to je pořád jako roleplay. Tohle je něco jinýho.  

LG: No…odsamsaď pocamsaď.  

MB: Podle mě jako jinej herní styl ve Skyrimu by byl, že třeba jako zkusim nasadit všem ve vesnici kyblíky na 

hlavu…   

LG: A tos Petře někdy udělal. Já myslim, že jako ne? 

MB: je to takový jako blbnutí s tou hrou a to je podle mě jinej herní styl než roleplay.  

LG: To ne, ale že jako to, co popisoval Petr, že nasazuješ kbelíky a jednou to a jednou něco jinýho… 

PD: Dobře, takže my se tady potácíme okolo otázky, co je to herní styl?  

MB: No. 

PD: Takže jako každej z nás má svoje vlastní hudební preference, každej má svoje vlastní literární preference. Je 

to jeho styl – třeba tahlenta hudba nebo tohle oblečení nebo cokoliv jinýho a nešáhne po ničem jinym nebo po tom 

šáhne, ale nezůstane u toho a vrátí se k tomu, co má rád.  

MB: Já když to porovnám z hudbou, tak to chápu tak, že herní styl je ne jako žánr, ale když to prostě vztáhnu 

k hudbě, tak některý lidi poslouchaj hudbu jenom v autě a nějak je to nezajímá. Některý lidi si sednou doma před 

audiosestavou a vychutnávaj si jí, tak jakoby takhle chápu tu… 
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PD: V tomhle případě je ale ten společnej jmenovatel furt tadyta hudba. Jako nezávisle na tom, kde to posloucháš. 

Třeba v mý představě to nemá moc se stylem společnýho…(Pavel a Martin mluví najednou).  

MB: Tady máš ale spolenčnej jmenovatel hru. 

PD: Ne, tady nemáš společnej jmenovatel hru. Tady máš společnej jmenovatel druh her určitýho žánru. Stejně 

jako u tý hudby. Ty si prostě poslechneš něco, co máš rád, spíš než něco, co ti až tolik neřiká. Proč ve chvíli, když 

seš sportovně zaměřenej člověk, kterej hraje rád sportovní hry a opravdu ho to baví a sleduje NHL, sleduje FIFU, 

sleduje všechny tyhlety záležitosti, proč bys zničehonic šahal po RPGčku, když si chceš třeba odpočinout. Takže 

ten tvůj herní styl je spíš vyhraněnej na ty sportovní záležitosti. Jo, tadytohle je to, kam to směřuju, že ten tvůj styl 

je vázanej k nějakýmu žánru, třeba k několika žánrům – to je celkem jedno, a máš je dobře projděný. Víš, co od 

nich očekávat. Tím, že tě neohrožujou nějakou nečekaností nebo tím, co neznáš, tak si je prostě užiješ. Tak si je 

vychutnáš.  

MB:  Já si pod tim představuju něco jinýho.  

LG: Podle mě popisujete oba jakoby dvě strany jedný mince v podstatě. Jak jsme se bavili o tom světě před 

monitorem a za monitorem. To, jakym způsobem posloucháš muziku, tak je ta praktická stránka a to, jakou muziku 

posloucháš je ta obsahová. Takhle mi to teda zní.  

PD: Ok.  

MB: A když to ještě úplně převedu…když jakoby se vrátim k tý muzice, tak jakoby doma na audiosoustavě si 

pustim Neubauteny, protože se mi to líbí a v autě, když mi hraje Madona, tak je mi to u prdele jako a beru to jako 

kulisu.  

PD: A soustředíš se při tom na něco jinýho, že jo? 

MB: No, klidně. Tak stejně můžeš mít rozdílnej přístup k sportovním hrám a rozdílnej přístup k RPGčkům – podle 

toho, jaký máš preference a takhle, ale ten styl tam pořád jakoby zůstává. Buď se mu jako věnuješ hodně a 

soustředíš se na to, nebo to máš jako kulisu.  

PD: Ja už bych teď mohl začít slovíčkařit, co by se stalo, kdyby sis doma pustil Madonu, ale netušil jsem, že… do 

toho nebudeme zabývat.  

OH: Teď už se trochu posunem. (smích) Ony se tady zrcadlej takový definiční problémy jako máme i my sami. 

Já teď ještě tam dodám další část z tý definice a to je to, že vlastně ten styl souvisí s nějakejma – tady se píše 

„mnoho úrovní lidské psychiky“, to znamená s kompletní osobností toho člověka by se dalo říct. No… teď možná 

to slovo kompletní nebylo úplně přesný, ale vlastně jde o to, že to vyjadřuje něco hlubšího z toho člověka, tudíž i 

ten styl by dle nějaký takovýhle definice měl bejt takovej ne vázanej v rámci na nějakou konkrétní hru. Dalo by 

se říct prostě, že styl se má projevovat jakoby obecně. Skoro k jakýkoliv hře, ke který člověk sedne, tak ta stylizace 

by se tam měla projevit. Není jakoby podstatný se držet týhletý definice – to jenom řikám… 

MB: Jakože povaha člověka nebo minulost člověka se projevuje takhle, takže Lukáš je emo… 

PD: A v RPGčku vždycky sedí na kopci a dívá se, jak zapadá slunce.  

LG: V podstatě. Ne… v podstatě ty řikáš, že neni podstatný se tý definice držet. Já se jí budu držet rád, protože 

mi příjde, že mi jakoby dává smysl… 

MB: Dává smysl.  

LG: …že, jak jsme tady dávali ty příklady FIFY nebo tohodle, že bys vysledoval, tak prostě já ty sporty hraju 

nějakym způsobem a že bys to dokázal propojit s tim, jakym způsobem sedim na kopci v nějakym RPGčku a 

sleduju, jak zapadá slunce, když tohle zrovna dělám… nebo, jakym způsobem jdu vymlátit nějaký skřety. Tam 

není moc velkej prostor na to bejt emocionální v tu chvíli, protože… 
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PD: V tý chvili brečíš? Jako, promiňte mi to… 

OH: Nám psychologům jde samozřejmě nejvíc o tu osobnost, která by měla stát za tim a projevuje se různě v těch 

hrách. Když řekneme tadyten RPG styl hraní nebo tak – to je docela široká kategorie, když si to tak jakoby 

vezmem. Jak tady už padlo, podobnej problém máme trochu i my. To jsem tý svý kolegyni Katce řikal, jaký mám 

různý nápady, co by mohlo být herní styl a tak. Docházeli jsme k takovym neschodám, co je to obecný - co je 

opravdu dle tý definice herní styl, a co jsou přesně takovýhle příklady jen nějakýho typu chování. No… to už jsem 

možná jenom někam přeskočil, ale teď přeskočim trochu k tomu, jestli ten herní styl, já jsem se vlastně na to ptal 

i v těch rozhovorech do diplomky, jako jeví se vám to více jako záležitost hráče nebo hry? Jestli ten herní styl je 

vázanej, já už jsem vám sice řekl tu psychologickou odpověď na to, ale… 

PD: Můžu se na to podívat, jak jsem tehdy odpověděl.  

PP: Ne, to je zkouška.  

OH: Zkouška, přesně. Žádný taháky.  

PD: Teda, jestli je herní styl záležitostí hráče nebo hry? 

OH: Tak. Spíš jaká je tam role tý struktury hry, jaká je tam míra tý svobody, jak široký tam jsou ty mantinely nebo 

je to jakoby nezávislý a spíš věříte v tu individualitu toho hráče, kterej prostě přijde, je takovej ten svébytnej, hraje 

a do těch her projikuje to vlastní a moc ho – možná to trochu vyženu do extrém, moc tu hru ani neřeší do detailů. 

Jenom nějakej takovej rámec přibližnej. 

MB: Tak já řeknu to, co si myslim, že jsem řek. Já si myslim, že jsem řek, že hra je nástroj v tomhletom, jakože 

hra ti prostě dá ty mantinely, ale prostě záleží to na hráči. 

LG: Já si to musim promyslet, protože kdybych to řekl obráceně, tak bych popřel to, co jsem tady řekl předtim. 

PP: A možná popíráš to, co si předtim popřel.  

LG: Počkej. Odvolávám, co jsem odvolal… ne, skutečně. Řekls to dobře s tim nástrojem, že je to prostě nástroj, 

do kterýho ty vložíš sebe… 

PD: A vyhledáváš logicky takový hry, který ti toho umožní co nejvíc, pokud o to stojíš. Pakliže je to tvůj herní 

styl, řekněme. Ha… je to tak!  

MB: Tak logicky, vidíš to v řadě praktickejch příkladů. Když se podíváš na realisticky a exaktně založený lidi 

jako je třeba jeden můj známej mě napadá, tak jakym způsobem on vyhledává hry. Jsou to takový jako hry, který 

ti umožňej maximální roleplay, anebo realistický simulátory a de facto nic jinýho nehraje a všim ostatnim 

opovrhuje, protože mu to neumožňuje realizovat ten styl, jakym on hraje.  

LG: Já zase, jestli můžu zase jen stručně, tak… 

OH: A pak Petr. On už tady funí dlouho.  

LG: A pak Petr, jasný. Já myslim, že sebe můžu profilovat na tom, jak mi přijde, že jsem kontrastní k spoustě 

hráčů, který potkám třeba v onlineovkách nebo takhle, že mám pocit… nebo když čtu něčí názory na hru, která se 

nám oběma líbí, tak mám pocit, že ty lidi vůbec tu potřebu se nějak projektovat nemaj, že to vlastně berou z úplně 

jinýho směru, tím pádem víc vnímám, že asi já jsem ten, kterej tam chce nějak vecpat to svoje ego nebo id nebo 

whatever.  

OH: Bacha na slova.  

PP: Na to všechno jsou kolonky.  

OH: Přesně. Kdyžtak, ta pohovka měla bejt červená… 
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MB:  Za půl hodiny tady bude brečet. 

LG:  Já ti řeknu něco o svý matce.  

OH: Kdyžtak si lehni… 

PP: No, jako Martin má určitě pravdu, ale z mýho pohledu, a já teda fakt si nevzpomínám, co jsem řek – možná 

budu mluvit úplně opačně, ale… 

OH: Já to mám napsaný, takže v pohodě.  

PP: Tyhle jsou nejhorší. Nemůže být hra jenom nástroj, kterej ti jako fakt nic nenabízí, kterej k tobě nevysílá 

žádný impulzy, protože pak by tě neměla v podstatě čim lákat. A to, čim ta hra je dobrej nástroj u mě je to, že je 

logická, ale to si myslim, že jsem možná jako řikal. Tohle je strašně důležitý a to už není pasivní vlastností tý hry, 

jakože to už je něco, s čim ty se musíš poprat, když to chceš hrát a až v tom momentě, kdy se s tim popereš to 

přijde… 

MB: A není to právě tak, že tě ta hra stimuluje právě tim směrem, kterej tobě vyhovuje jako hráči prostě, že pořád 

jakoby platí to, že pořád je to jakoby nástroj, ale zrovna stimuluje to, co tobě nějak vyhovuje.  

PP: Jo, jo. To s tim právě do určitý míry…jo, z mýho pohledu máš pravdu, ale ta hra musí být aktivní, že to já už 

nevim, možná mluvim už o něčem jinym, než ty si měl na mysli. Když řekneš nástroj, tak si představim fakt něco, 

když do toho nešťouchneš, tak se to nehejbe. Jo a… u spousty her to platí, u spousty ne, ale obecně si myslim, že 

hra musí být nějakym způsobem aktivní trošku víc než prostě nástroj vůbec tak jakoby na to, aby tě, jak řikáš, 

stimulovala k tomu, abys začal uplatňovat ten svůj herní styl na ní.  

OH: Takže tady z toho vyplývá, že je to tak jakoby někde mezi.  

PP: Já to tak vnímám, že je to tak jakoby mezi. 

OH: Že když dejme tomu mám nějakej herní styl a přijdu ke hře, která má jasně vymezený mantinely, a v podstatě 

ten můj herní styl blokuje, tak jakoby od ní odcházim nebo si ji nevyberu. Viz jak Martin uváděl ten příklad s těma 

některejma tupejma FPSkama, který nejsou schopný tak trochu jako… 

LG: No jasně, to jsi řekl úpně přesně teďka. S tim, že samozřejmě u nás je to trošku jiný v tom smyslu nebo tim, 

že prostě recenzuju časo od času, teď už moc ne, hry, který mi jakoby úplně nekonvenujou a jsem schopnej se přes 

to nějakym způsobem přenýst z toho profesního hlediska, ale jinak je to jakoby pravda. Prostě nevyberu si tu hru, 

protože mě prostě – mně se libilo, teď už jsem to teda stihnul zapomenout, jaks to řikal, ale tys použil slovo blokuje 

nebo tak něco? 

OH: No… já řikám různý blbosti… 

LG: Ne, je to fakt dobrý. Já do tý hru jdu s něčim, co je v mý natuře, v mym stylu, a ta hra mi to blokuje, tak 

podvědomě už mi je taková nesympatická nebo prostě podvědomě mě nemůže chytnout, nemůže mě bavit. Ne 

protože by třeba nebyla zábavná, ale protože mi dělá tohlecto.  

OH: Takže teoreticky by měly mít teda tu největší výhodu ty hry hodně volný v tomhle? 

VšichnI: Jak pro koho. Ne. 

OH: Jak pro koho? 

PP: Že jsou volný je pro někoho blok. 

MB: Ty si najdeš, jakej seš typ hráče a hru, která nejvíc jako stimuluje ten tvůj styl hraní. Jakoby někomu víc 

vyhovuje jít z bodu A do bodu B a zažívat u toho prostě úžasný scény a vžije se do toho a takhle je to přesně, co 

on od toho očekává, protože já si pořád myslim, že všechno, co se tady řeklo, se dá napasovat na to, že to rozhoduje 
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ten hráč, že ta hra je… jako i jak řikal Petr se na to dá svým způsobem napasovat, protože to, že ta hra je jakoby 

aktivní směrem k tobě, je její vlasnost. To v tom nevidí jenom někdo.  

PP: No, to si právě nemyslim úplně jako, protože vem si hru a teď k tomu postav deset lidí. Každej ti, nebo jako 

každe ne… 

MB: Nebo takhle. Jako jo, to jsem řekl jakoby blbě, že to v tom nevidí jenom někdo. V tý hře ta vlastnost prostě 

je a jako někdo ji vidí a někdo ne, ale pořád to jako je vlastno tý hry a ta hra v tý chvíli pořád je ten, jak jsem řikal, 

nástroj… 

PD: Je tam jen ten člověk, co oživuje ty věci hm (souhlasně). 

MB:  Je to pořád jen jako věc, kterou ty konzumuješ stylem, jakej tobě vyhovuje. A pokud ta hra stimuluje nějakej 

tvůj styl hraní, kterej se ti líbí, tak to je jakoby její vlastnost. Ať už to na někoho působí takhle nebo ne. Jak jsi 

řikal, že když se řekne nástroj, tak to v tobě působí, že ta hra dokud do ní nešťouchneš, tak ta hra nic neudělá, tak 

to si myslim, že je spíš problém toho slova nástroj. Jakože by se dalo najít lepší slovo, který by na to líp sedělo, že 

si myslim, že je to spíš jako o tom slovíčku, že to posouvá tu hru směrem od toho hráče k tý hře.  

OH:  A teďkon do toho asi vnesu trošku… 

PD: Chaos. 

OH: Něco trochu odjinud. Co třeba mladší hráči. Děti, puberťáci atd. Postavíš je před hru. Teď mi v tý otázce jde 

spíš o to, jestli je to víc závislý na tom, jak seš vlastně vyprofilovanej, co se týče toho herního stylu, jak znáš ty 

vlastní preference, protože když to dítě postavíš před určitej okruh her – tam už je trochu jedno, jaká je to hra, tam 

se dá říct, že to děti prostě zaujme, aniž by k tomu nějak kriticky… 

PD: No… 

MB: No děti k tomu přistupujou prostě úplně jinak. Co jsem teda viděl na vlastní oči. Postavíš dítě před 

onlineovku, když ji v životě nevidělo, nebo před nějaký RPGčko a ono udělá prostě to, že poběží a je mu úplně 

jedno, co se děje kolem a teď si jako všimnul, že naagroval nějaký nepřátele a oni běžej za nim. A on: „Jé, oni 

běžej za mnou,“ a začne běhat dokolečka a je to prostě takový to základní objevování. A jasně, že to souvisí s tim. 

Jsou desetiletý děti, co hrajou prostě WoWko…  

PD: A je jim čtyřicet. 

MB: A maj tam sedmdesátku a věděj moc dobře, co od tý hry chtěj.  A desetiletý dítě, který ty hry moc nehraje, 

k tomu přistoupí úplně jinym stylem. Ještě jakoby zkoumá, nejenom jakym způsobem tu hru hrát, ale jak si ji 

jakoby užívat. Když posadíš desetiletýho kluka k fotbalový hře, což jsem zažil nedávno, dáš mu tam nejlehčí 

obtížnost, tak jemu tam vůbec nevadí, že tam dá patnáct gólů za zápas a bude mu to připadat prostě sranda a u 

každýho gólu se bude radovat, že Ronaldo dal gól. Když pak to bude hrát delší dobu, tak najednou si řekne: „Aha, 

ale v televizi nedávaj patnáct gólů.“ Zvedne si obtížnost a bude mít větší radost z jednoho toho gólu, kterej dá za 

ten jeden zápas a začne si to prostě užívat jinym způsobem, anebo ne  a bude mu pořád vyhovovat, že dal patnáct 

gólů.  

PD: Další věc je, že herní styl dítěte se rozliší až za nějakou dobu, kdy to dítě pochopí nebo pozná více druhů her. 

Ať už v rámci objevování světa nebo nějaký komunity, kde má kamarády. Tak zjistí, že má možnost najít pět 

různejch her a zkusí si všech pět. Má k nim nějaký pozitivní přístup, třeba ho i baví, ale jedna z nich ho bude bavit 

víc a tím směrem se vydá. Ta bude nějak utvářet ten jeho herní svět.  

MB:  Jenom bych k tomu dodal. V podstatě ono se to toho moc asi netýká, ale že si nemyslim, že to souvisí 

s věkem, ale s těma zkušenostma. 

PD: No. 
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MB: Že desetiletý dítě může mít ten herní styl  mnohem víc vyhraněnej než dvanáctiletý  prostě v závislosti na 

tom, jak moc má odehráno. Jakej prostě má k tomu vztah – k tý technice. 

OH: A teď mezi dospělym a dítětem – třeba šestadvacetiletej chlap, co předtim nehrál hry a teď k tomu sedne Jde 

mi to, jestl se tam ta životní zkušenost nějak promíta? 

PD: Já si myslim, že jsem to už řikal i v tom rozhovoru a rád to zopakuju, že si myslim, že pro nás tady, jak sedíme, 

je nám, řekněme, okolo třicítky a spousta her – akční hry, nebo hry, který musíme hrát, protože je recenzujeme 

nebo něco takovýho, tak spousta z nich působí triviálně a jednoduše, protože máme jakoby už odehráno. Už jsou 

to šablony, který byly používaný v předchozí dekádě, který se v podstatě moc nemění. Měni se samozřejmě 

audiovizuální prezentace, ale samotnej core tý hry se nemění, a tím pádem jsou pro nás takový hry, řekněme, 

nudný, nebudeme je mít tak rádi, pakliže to třeba není ten náš styl, o kterym jsme se bavili před chvílí. Zatímco 

když k tomuhle posadíš nějakýho sedmnáctiletýho, osmnáctiletýho kluka, kterej zdaleka tolik nahráno… 

LG:  Nebo třicetiletýho chlapa… 

PD:  Kterej si neprošel prostě tim, že by hrál stovky takovejhle her, tak ten z toho bude přirozeně nadšenej, protože 

to pro něj bude ten first contact s tim, jak to vypadá, jak to působí, co může dělat. To, jestli se potom rozhodne, že 

bude dál hrát takovýhle hry, nebo že si vybere nějaký jiný a začne se dál o ně zajímat, tak to je už čistě jeho 

individuální volba, jestli chce ten svět objevovat nebo už je příliš unavenej.  

MB: Tak to ale zase vycházíš z toho, že ten náš styl nebo ty naše zkušenosti tě formujou k nějakýmu lepšího 

vnímání než maj oni, což si tak moc jakoby… 

PD: Ne, neřikám náš styl. Ne naše zkušenosti, ale zkušenosti každýho člověka formujou vnímání nějaký… 

MB: Když budu hrát každej rok Call of Duty a ty mě pak jako začneš vysvětlovat, že to je sračka a že bych si měl 

jako zahrát nějaký hlubší hry, tak to… Víš jako – mám velkou herní zkušenost, hraju to deset let. Každej den si 

zahraju Call of Duty, vim o tom první a poslední, hraju to v mulťáku, jsem s tim spokojenej, tak jakoby dost 

pochybuju, že mi rozšíříš obzory o nějaký další žánry a herní styly, že mi jako ukážeš Ghost Recon nebo něco 

takovýho, tak že mě to nějakym způsobem ovlivní, abych začal to předchozí vnímat jako jinak. To je jako když 

někoho, kdo se dívá na filmy se Stallonem začneš mu pouštět Feliniho a budeš mu ho pouštět měsíc, tak se mu to 

asi taky nezačne líbit. 

LG: No jasně, to už je otázka individuálního vkusu.  

PP:  Já jsem chtěl ještě dodat takovou osobní zkušenost s tim, jak ke hrám přistupujou děti a pak jako starší lidi, 

dejme tomu, po tý dvacítce. Zatímco tomu dítěti je úplně jedno, jak ta hra funguje nebo jedno jaký jsou 

mechanizmy. Vůbec se to nesnaží pochopit, víc si s tim hraje, blbne s tim. Zatimco člověk, kterej fakt hry vůbec 

jako nehrál a nemá z toho žádný zkušenosti - ví, co jsou hry, ví, že to existuje a tak dál. Kolik mu bylo, 

šestadvacetiletej byl, mluvím o svym švagrovi, tak ten už k tomu přistupuje, ten už si nechce hrát a první, co se 

zajímá je, jak to funguje… 

MB: Aby to vyhrál? 

PP: No, jak to pochopit, na to se první zeptá ještě než k tomu sedá, nebo když už to začíná hrát, tak se tě zeptá 

prostě, jak to funguje, co je cílem, protože už nechce objevovat, nechce si hrát. To je přesně tak. Von chce prostě 

vyhrát a hrát to správně. To je to důležitý, možná to nejdůležitější.  

MB: Dítěti je to jedno, to je pravda.  

PP: Dítěti je to jedno. Tohle je ten zásadní rozdíl, kterej vidim.  

MB:  Tohle v zásadě funguje i u her, který jsou fakt jako určený pro děti. Jako viděl jsem několik dětí hrát, protože 

jsem měl doma tu hru, tak vždycky když přišel někdo na návštěvu, tak jsem ji pustil – hru Madagaskar podle 

kreslenýho filmu, která je úplně jednoduchá 3D hopsačka prostě. A naprostá většina těch dětí – tam hraješ za 



129 

 

takovýho lva a je tam jedno tlačítko a on jako zařve, zvedne ruce a zařve. Naprostá většina těch dětí to prostě 

chytlo. Chodily tam a na všechno řvali a vůbec je nezajímal nějakej postup tou hrou a bylo jim úplně jedno, že 

jsou tam hodinu v jednom prostředí a nevyskočily nikdy na plošinku, která by je dostala dál. A de facto vlastně 

žádný jiný vlastnosti tý hry je nezajímaly a bavila se jim tahle audiovizuální stránka a to je jakoby zaujalo a s tim 

byly schopný se vyblbnout hodinu a pak řekly: „Hmm mně už to nebaví.“ A ty jim řekneš: „Můžeš ještě vyskočit 

támhle.“ A onI: „Ne, ne, pusť mi tam něco jinýho.“ Víš, že jako oni tu hru vyčerpaj tu hru po tý stránce, kam stačí 

ta jejich… ne kapacita, to je jako blbý slovo, ale kam stačí to jejich vnímání jako v tu chvíli a pak už je to nezajímá 

a nemají víc tam, co objevovat nebo takhle. To přijde až pozdějc, že jo. Až s tim, že zjistěj, že všechny ty hry, co 

maj doma, došly a musej se znova věnovat těm, co tam mají.  

OH: Já to těďko posunu k vývoji toho herního stylu, když jsme se tady bavili o tom, jak se to v podstatě mění. 

Stalo se třeba vám osobně nebo jste to sledovali třeba u nějakejch známejch – hráčů, blízkejch vám, že prostě ten 

jejich herní styl…třeba v dětství, nebo když začínali, byl nějakej a nebyl to opravdu ten kontinuální proces, že 

začínál nebo hrál, ja nevim, trpělivě, pomalu atd. a teď za deset let nebo pár desítkách odehraných her začne hrát 

zcela jinym způsobem? Jakoby vyvíjí se ten herní styl? Mění se, nebo něco, co tam bylo na začátku, je tam i na 

konci? 

LG: Myslim, že to je vrozený v tomhle.  

MB: Já si myslim, že se to může nějakym způsobem vyvinout. U mě se to prostě nezměnilo a nevim jak jako u 

někoho jinýho tady, ale zase znám lidi, který dřív hráli dlouhý hry – adventury, RPGčka a takhle a dneska už jim 

prostě jim už tenhleten žánr nesedí s tim stylem, kterej voni preferujou a vono to trochu souvisí s tim žánrem, ale 

už to prostě nejsou… más prostě nejakej osobní život, kterej tě od toho jakoby odtáhne a já vim, že to tolik 

nesouvisí s tim hernim stylem, jak jsme se o něm bavili předtim, ale je to nějakej určitej vývin. 

LG: Ne toho stylu, protože já si fakt myslim, že… 

MB: Ne toho stylu, ale Angry Birds není hra, která ti vyhovuje v tom, jak si hrál hry před deseti rokama a přesto 

ji hraješ jako jedinou hru, protožena nic jinýho nemáš čas.  

LG: Protože na nic jinýho nemáš čas, to je něco jinýho. To je ale trochu něco jinýho, protože na svým příkladu 

nebo na svý zkušenosti, tak vim, že hraju dost jiný hry, respektivne nehraju žánry, který jsem hrával, ale když o 

tom jakoby přemejšlim, tak nemám pocit, že by se můj herní styl nějak zásadně měnil, spíš se jakoby vyprofiloval 

můj vkus a zároveň nemám čas věnovat se některejm hrám, co bych chtěl, ale že prostě to, co jsem hrál, jsem hrál, 

protože jsem hrál všechno, co přišlo mym směrem a k čemu jsem se dostal. Zkoušel jsem vlastně, v čem všem 

můžu zařvat s lvem. To se dokonce rýmuje, když to takhle přenesu. Neřval jsem samozřejmě s lvem. Zkoušel jsem 

v nějakym RPGčku, co udělat. Zkoušel jsem v závodní hře, co udělá támhleto, ale pořád jsem jakoby jenom tak 

nějak ohmatával to z pozice stylu, kterej jsem v tehdy v nějakym zárodku měl a kterej se teda jen vyvinul v tom 

smyslu, že se rozvinul, ale podle mě se neproměnil nebo jako nevnímám to u sebe jako změnu, protože se spíš 

třeba změnili hry nebo se změnil herní průmysl těch her, který by mi třeba konvenovali, není tolik. To, že dneska 

hraju jiný hry nebo jsem přestal hrát některý žánry, tak není vázáno na změnu mýho stylu.  

PP: No, člověče, s tim budu asi souhlasit, protože já jsem teď přemejšlel – urputně jsem si snažil vzpomenout, 

jakym způsobem, jako tim majoritnim, jako když sám mám pocit, že jakoby teď hraju prostě, tak jako mám na to 

čas atd., tim, kterej používám nejčastějc, si nevzpomínám, že by došlo k nějaký změně u mě. Když si vzpomenu 

na situace, když mi byo deset nebo jedenáct, tak jako nevim – nemusim furt používat nějakej konkrétní příklad, 

hrál jsem úplně stejnym stylem jako hraju teďka. To znamená, že i někdy nehraju, protože nemůžu hrát tim stylem, 

jakym chci. Si prostě k tý hře sednout. Dřív nebyl problém jako mít dvě, tři hodiny čas, abych si k něčemu sedl… 

LG: Dva, tři dny. 

PP: Nebo tři dny. Ale teď to je a u mě to znamená tím pádem, že nehraju vůbec, protože mě nezajímá ta substituce 

v podobě Angry Birds. Já si chci zahrát tim stylem, co chci, a prostě nemám čas, což znamená nehraju vůbec v tom 

případě. A je to tak kvůli tomu, že ten styl se nezměnil u mě.  
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OH: Asi ho ani nechceš měnit, protože bys jinak hrál v ne úplně tý podobě… 

LG: Jaká by byla motivace, protože když vezmem v potaz, že tak to je, že to souvisí hluboce s tvojí osobností, tak 

proč bys to udělal. To by u tebe musela převážit nějaká potřeba hrát hry, jako nějaká obecná, což věřim, že jako 

někdo i má, ale… 

OH: To si myslim, že třeba určitě. Ty na výkon zaměření hráči jen, aby si něco odškrtli.  

LG:  Nebo lidi, který našli WoWko a už nepotřebujou hrát žádnou další hru, tak možná to splňuje je to, že jejich 

herní styl je úplně nějaký základní hraní si. Neumim to teďka bohužel líp nějak definovat, ale jinak pokud jseš 

prostě nějakym způsobem vyhraněnej. Třeba mám zrovna pocit, že my nějakym způsobem jsme. 

PP: Asi jo, no.  

LG: Oproti nějakým… 

OH: Těm vedle, co kouřej? 

LG: Těm taky, ale teď to jako nemyslim vůbec zle, ale proti nějakýmu standartnímu vzorku nebo nějakýmu 

normalu nebo průměru. Tak tím spíš my nemáme nějaký důvod se měnit. My se s tim prostě tak jako smíříme a 

holt hrajeme míň nebo víc si vybíráme. Jsme nucení si víc vybírat. Jo jako, je to pravda, že… nebo takhle, 

samozřejmě, že někdy mám náladu si na pět minut zapnout nějakou kravinu, ale nepovažuju to za svůj herní styl 

nebo alespoň tu podstatnou část – ten základ. To jsem  měl zase, když mi bylo devět, deset, tak jsem hrál nějakýho 

Packmana, hrál jsem nějaký jednoduchý věci a hrál jsem Wizardry prostě už tehdy. Bavilo mě tohle, tohle, tohle 

a dneska platí, že mě baví to samý, akorát v určitý sféře už to nemůžu naplnit, protože ty hry nejsou nebo na ně 

nemám čas nebo nějaká kombinace jednoho s druhym. 

PP: Jo, to souhlasim. 

LG: Tak se posaď v klidu.  

PP: Tak se vystřídáme (smích) 

MB: Kam jste pokročili. Už aspoň na třetí stránku? 

PD: Kde jsme? 

OH: Ještě někdo přestávku?  

(Přestávka) 

OH: Přejdeme dál. Mám tady další otázku – mnoho z toho tady už zase padlo. Jakým způsobem se dá herní styl 

třídit? Jak už jsem si zaznamenával, tak už tady něco takovýho padlo, např. herní styl jako něco stabilního, jako 

něco proměnlivýho. Herní styl jako řešení problémů v rámci hry a herní styl jako hráčskej návyk nebo jakou si 

udělat okolo toho atmosféru, klima k tomu hrát. Napadá vás dál takhle nebo i konkrétní typy, protože když se 

mluví o stylu, tak míří často k nějaký typologii? I vlastně v tý psychologii členit hráče do nějakých skupin podle 

preferencí. Napadá vás těďkonc, jak to takhle zaškatulkovat? 

LG: Takový ty škatulky jako objevitel nebo stavitel možná nějakej nebo už je to moc konkrétní zase? 

OH: Ne, ne, ne. Právě k něčemu podobnýmu to směřovalo. Už jsem asi tady zacítil určitej závan existujícíh třídění, 

ale… 

PD: Já se hrozně snažim vyvarovat toho, abych ten herní styl definoval jako něco, co přerůstá do reality a ovlivňuje 

život člověka ve chvíli, kdy hru nehraje, anebo i ve chvíli, kdy ji hraje, aby to bylo něco jakoby navíc, protože to 

si potom myslim, že je to něco hrozně individuální, a jestli si tady Petr udělá kutloch ve svým fatboyovi  a obklopí 

se postavičkama z Metal Geara a potom mu to přijde fajn to hrát, nebo… 
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OH: To mi řekneš potom, Petře? 

PD: Anebo jestli to takhle nedělá a užije si u toho. To mi přijde už hrozně na vodě jako rozlišovat herní styl na 

základě toho, že ten člověk jako dělá v tý realitě, ať už nehraje nebo jde po tý ulici. 

LG: Počkej ale, sedíš tady s psychologem, kterýmu podle mě jde právě o to najít, jak to jako přesahuje a překrejvá 

se… 

PD: No jako, nedovedu si to ani představit.  

LG: Pro mě to je strašně jednoduchý na tvym příkladě, aniž bych chtěl bejt nějak osobní, ale pro tebe jako člověka, 

kterej cestuje a rád objevuje, si myslim… 

PD: Jistě, jistě, třeba u toho Explorera, u toho Achievera… 

LG: Že to hrozně splňujem. Tak to strašně snadno padá to týhle škatule.  

PD: Tak dobrý no, ale potom se o tom nemusíme bavit.  

LG: No, to jsou ty škatulky.  

PD: No, ty jsou ale definovaný.  

LG: Protože já jedinou, kterou dokážu definovat je tahle a ten třeba Stavitel prostě, Konstruktér nebo Inženýr. 

Takový ty, jaks popsal, lidi, co se v tý hře vrtaj. Lidi, co dělaj mody potom třeba. 

PD: To je ale to stejný.  

LG: Ne, jiný. 

MB: To je ale snad jasný. Další bys mohl mít Konzument. Člověk, kterej přijímá tu hru tak, jak má bejt… 

LG:  S tim jen, že ty si řikal, že ten Objevitel nebo ten Explorer, tak to je právě rozdíl. Já jsem právě člověk, co ty 

virtuální světy rád objevuje a absolutně nejsem ten typ hráče, kterej by zkoušel ohejbat mantinely tý hry jako. 

Snažit se jí nějak ne nahackovat, prostě využít ty její, 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. To by mě v životě nenapadlo, i kdybych šel, tak 

by mě to nenapadlo nějak využívat. 

OH: Tak pojďme si udělat takovej brainstorming těhletěch kategorií, kdy tady už lítaly určitý jména, ale kdybyste 

to dokázali tak nějak popsat, pro který hráče v tý herní komunitě, se prostě používaj tyhlencty názvy. Co je pro ně 

jako charakteristický. 

PD: Herní styl, jakym hrajou. 

OH: No…máš bod. Jasně, ale když máme, dejme tomu Achievera, Explorera – to už je existující systém, tak 

můžeme tak trošku vynechat, ale třeba tys tady nadhodil toho Stavitele. Čim se tak jako projevuje? 

PP: Třeba v závodní hře. 

OH: No ano, to je ono. Jasně.  

PD: No, tam si moduje auto.  

MB: 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 
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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. 

LG: Budovatel to je.  

PP: Jednak Budovatel. Pak máš Estéty, že jo. Ten člověk hraje. 

OH: Já už možná tušim, kam mířiš. 

PP: To je prostě člověk – občas mě to jako přepadá, ale jako dejme tomu – o víkendu jsem si pustil nějaký 

Transport Tycoon a já si tam ty trasy a koleje a ty silnice nestavim jenom tak, aby to bylo co nejkratší… 

LG: Ale aby to bylo hezký. 

PP: Nebo co nejdelší, ale tak, aby to kolem toho města nějak vypadalo, protože mě baví se na to jako dívat.  

LG: A jestli na tohle můžu navázat, tak tohle třeba… 

MB: Bych ale neřekl, že tohle je zvlášť kategorie. 

LG: To nevim, jestli je zvlášť kategorie, ale mě tady napadla dobrá souvislost, že já to mám hodně podobně 

v těchlenctěch stavitelskejch nebo třeba i tower defense hrách, Defense, 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, karmicky vyvážený nebo opticky. 

A chci navázat souvislost právě s tim, že zároveň jsem typ, že sportovní hru jako FIFU nebo NHL chce hrát tak, 

aby to nějak vypadalo, protože mě, když jsme hráli v redakci, přesně ty kluci jako Michal Křivskej, 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, ale podlě mě to vychází z nějakýho zárodku, kterej je společnej 

s tim, proč v Defense Gridu stavim ty věže tak, aby to nějak… 

PB: Já ještě k tomu dodám, tady k tomuhle estétství. Vždycky začneme mluvit zároveň, víš, se hrozně 

překřikujeme a nikdo z nás neslyší… 

MB: Hele já to mám jenom krátký. Já jsem jenom chtěl říct, že to, co jsem řikal předtim, že to neni samostatná 

kategorie, tak potom, co řekl Lukáš, tak už bych souhlasil, že to je samostatná kategorie. Protože mě přišlo, že to 

nemá propojení s tim, co řikal Petr.  

PP: Protože jste mě nenechali říct další příklady.  

LG: Já bych tu kategorii nazval ted Autisti. 

PD: Já bych k tomu ještě dodal, že ze svýho příkladu vim, že ve spoustě her, který hraju, řekněme explorersky 

nějak, tak stejně si vychýtávám dokonalou kompozici obrazu, aby jsem udělal třeba hezkou fotku nebo tak něco a 

to mě neuvěřitelně baví tady tahle záležitost. Pěkně si to najít. Třeba deset minut strávit na jedný lokaci, ze který 

tak nějak cejtim, že by se tam dal udělat hezkej obrázek a pak si teda po těch deseti minutách tu kameru naštelovat 

a tak, abych to viděl tak, jak potřebuju, aby to bylo všechno jako správně – aby světlo dobře dopadalo, aby to bylo 

všechno ve třetinách, jak to má bejt a z toho mám tu vlastní radost. Určitě mě to baví, ale neřekl bych, že to je 

kategorie sama o sobě. Je to taková zase subkategorie nějaký jiný kategorie. 

MB: Tak prolíná se to.  

PD: Ne, ten Estét, kterýho tady… 

MB: Tak prolíná se to s něčim jinym, ale to se může prolínat cokoliv. Ty můžeš bejt Objevitel a… 
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PP: Víš co. Abych to napasoval na příklad prostě závodní hry. Třeba jako rally hry mě baví primárně proto, 

konkrétně třeba tratě, který jsou někde v Africe na prašnejch cestách, proto, jak to vypadá, když já projíždim tou 

zatáčkou. Prostě rád se na to podívám. Jako fakt jo. A je to pro mě důvod, proč to hraju a proč si k tomu sednu a 

jdu to hrát.  

LG: Já teď zase jako udělám skok od rally zas někam mimo, ale u mě se to estétství projevuje hrozně v nějakejch 

avatarech. V tom, co maj kor v onlineovkách, na sobě. Ne, ve smyslu, že bych si tam ladil všechno, tak jako v reálu 

si na ty ponožky jako dám záležet, ale že prostě mě irituje…třeba x krát se mi stalo - a nejenom v onlineovkách, 

v nějaký RPG hře máš to různý brnění a tak, tak jednak 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, 

ale někdy to je třeba 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 

ve chvíli, když chci… 

PD: To je ale spíš role-play, ne? 

LG: To je spíš role-play, ale nemusí to bejt nutně jako, že bych…určitě jo, ale neprožívám to zase stylem, že bych 

řešil, tak je to tady z toho kraje a… 

MB: Ale to je zase druhej konec toho, co řikal Petr. I když vlastně ne, Petr tam taky dělá věci, který by v reálu 

nefungovaly v tý strategii, že bys to město takhle nepostavil, ale protože se mu to líbí, tak jakoby to udělá. 

PD: Když má doma tu uniformu železničáře, že. 

MB: Pak jsme třeba neřekli ještě takovýho nějakýho příběhovýho hráče, že jo. Prostě někoho, kdo v tom hledá 

nějaký vyprávění jako. To si myslim, že jako je… 

PD: Hele dobrej příklad hry, která to slučuje všechno dohromady, se dá uvést Mass Effect – klidně i ta trojka, 

která má v sobě ty estetický kvality, tak třeba příběhový kvality, tak ty explorační kvality, kde je to hrozně dobře 

smíchaný dohromady. Tak to je taková jedna z ultimátních her pro všechny druhy hráčů.  

PP: Tak to v podstatě sedne asi na spoustu těchto jednak RPG her. Třeba u Skyrimu, ať už si o příběhu můžeš 

myslet, co chceš, tak minimálně ta hra se snaží toho dosáhnout. 

PD: A dosahuje toho jinym způsobem, který toho příběhovýho hráče taky naplní jako psaní vlastního příběhu.  

LG: 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 i ve hře, která žádnej příběh nemá, že klidně buduješ nějaký město a teď tady bydlej 

prostě nějaký panáci. V Civilizaci třeba můžeš generovat příběhu jakkoliv velký, historickýho národa. A pak 

bysme měli asi definovat toho hráče, kterýmu jde fakt o to vyprávění… 

PP:  Který mu někdo předloží. 

LG: Nějaký literání, který je hotový nebo autorský dílo, který on nemá ani potřebu do něj nějakým způsobem do 

něj vstupovat nebo cpát do něj nějaký vklad. Je to svým způsobem konzument, ale s nějakýma nárokama. 

MB: A nesouvisí to s tim, že každýho napadne, že každej takovejhle hráč, bude hráč adventur, ale podle mě to tak 

nemusí bejt - to může to bejt hráč Call of Duty.  

LG: No jasně. 

PP: 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.  

MB: Nebo Heavy Rain, že jo.  

PP: Nebo Heavy Rain.  
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LG: Pak ještě je typ konzument, kterej u hry jako žere. Že si nakoupí ve fast foodu, to je zas trochu jiná škatulka.  

MB: Ale nenapadá mě žádná kromě těch čtyr.  

LG:  Ono je víš co, težký se vžít do škatulek, která ti neni… 

MB: Nebo dejme tomu pěti… (mluví jeden přes druhého) 

OH: Já tu ještě nějaký mám. Promiň?  

PD: Nic, nic… 

OH: To mě taky zajímá, co mi k tomu řeknete – ono to víc vycházelo z těch rozhovorů. Například právě rychlost 

prostupu hrou. Když máme začátek hry jako bod A, konec hry je bod B nebo ve strategiích typ rusher – někdo, 

kdo opravdu spěchá nebo ty speedrunneři nebo powerlevelling nebo tak, tak tihle hráči se snažej dosáhnout toho 

koncovýho bodu v co nejrychlejším čase… 

LG: Co nejefektivnější cestou de facto… 

OH: Nejefektivnější cestou. Hrajou vlastně hodně nárazově, dokud toho bodu nedosáhnou, pak většinou končej 

s tou hrou nebo ji hrajou znova, ale nějak jinak. A vopakem je, tys to vlastně o sobě uváděl, že jseš právě typ 

takovýho toho pomalýho hráče, spíš ten požitkář… 

LG: Objevitel.  

OH: Přesně, ten Objevitel… 

LG: Opatrnej, to přesně vystihuje moji osobnost, protože já jsem opatrnej člověk celkově, a když prostě když 

vlezu do vody, tak si padesátkrát vyzkoušim, jestli tam nejsou konzervy rezavý, a jestli ta voda není moc studená 

nebo moc horká. 

MB: Jo, je fakt, že ty lidi, co berou tu hru jako soutěž nebo nějakou překážku, kterou jako chtěj překonat. 

PD: Ty už hrajou trochu jinou hru potom. Ty nehrajou… 

MB: Tak to je ale o tom, že dva lidi hrajou stejnou hru a každej ji hraje jinym hernim stylem. (obecné přitakání) 

OH: Tak takovýhle asi spíš doplnění. Asi nějakej smysl to dejme tomu dává, tyhlencty dvě kategorie, ale co je pro 

ně typický. Možná, proč to dělaj? Pro tyhlencty dvě, pro ty rychlíky, který se chtěj dostat na konec a pro ty… a 

oni asi ani nemusej soutěžit, že by to bylo nějak jako daný, že by honili skóre, ale hrajou rychle… 

PD: Já si myslim, že… 

OH:  Hodně věcí vynechávaj, jdou jen po tý ústřední linii. 

PD: Proč to dělaj?  

OH: Tam jsem tě přeskočil. Jsem ti asi rozetnul myšlenku.  

PD: Ne, ne, ne, přemejšlim.  

LG: Ono je těžký se do toho vžít, když seš jako pravej opak tohohlenctoho, ale… 

OH: Jestli nemáte nějaký známý takhle posedlý? 

LG:  Mě nenapadá, ale myslim si, že oni viděj tu hodnotu v tý hře skutečně jen v tom jejím pokoření, v tom 

zdolání, v tom cíli, ne v tý cestě. Oni nejsou ten zen. 
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MB: Jsou prostě lidi, co si dělaj tabulky… nebo ne jako tabulky, kde si píšou seznam her, který dohráli a rádi tam 

viděj, že jich dohráli hodně.  

PD: To je takovej fetišismus, ne? 

MB: Kdo to řikal? Storm to dělal, ne? Nehyba? 

LG: No.  

MB: Ten má velkej seznam – „hry, který jsem dohrál“. Tak tohle může bejt i klidně ta hodnota. Vidět z toho, co 

nejvíc a chci z toho zkonzumovat co nejvíc.  

LG: Do toho už se trochu vžít dokážu, protože jsem hrál třeba na automatech - teď jsme nedávno byli v tom 

muzeu, a tam mi dělalo radost překonat to high skóre nebo bejt v tom dobrej nějakym způsobem, ale u mě se to 

omezuje fakt jen na tyhlecty hry. Pro mě v uvozovkách primitivní, který jsou fakt jenom konstruovaný jenom na 

to zabavit, ale máš tam nějakej pocit prestiže, byť třeba úplně pofiderní, protože zrovna v tom muzeu se to pak 

vypne a skóre se smaže, ale i jako já, kterej tyhle hry timhle způsobem hry nehraju, tak si vybavim pár prostě 

herních zážitku, na který jsem pyšnej, že jsem to jakoby zvládnul, že jsem to dal, že jsem to dohrál nebo že jsem 

to překonal, ale nikdy to není hra, kterou bych kvůli tomu začal hrát. Vždycky to bylo až třeba… 

MB: To znamená, když se vrátim úplně k tomu, o čem jsme se bavili na začátku, tak to tak trochu potvrzuje to, co 

řikal Petr, že ta hra v tobě dokáže vybudit nějakej herní styl sama o sobě, jako aniž bys ty ten herní styl preferoval.  

LG: To je pravda. 

MB: Takže jsme se dobrali k tomu, že o čem jsme se bavili předtim, není tak jednoznačný, jak jsem třeba tvrdil 

já.  

LG: Jo, to je pravda. Že to není tak jednoduchý. 

PP: Hmmm…Petr měl pravdu. 

OH: Já na vás zase vybalim ty rozhovory, jak koukám. V rozhovorech jste uváděli, teď si zase vezmu trošku Pavla 

na paškál, si na něj posvítim. Když si popisoval svůj herní styl, tak si jako uváděl, že je takovej vrhněte mě do hry. 

Já přiběhnu k nejbližší bedně a rozmlátim ji. Na tomhle si vlastně řikal, že na tom rozmlátění bedny, že jako když 

to jde, tak si řekneš: „Dobrý.“ Odšrtneš si, že tenhle mechanizmus funguje a postupuješ dál k těm složitejším 

mechanizmům. Vlastně od těch nejjednodušších po ty nejsložitější. Já jsem to nazval, takovej nějakej, induktivně-

explorativní typ, ale… 

PP: Ty, vole… 

MB: Já bych řekl, že je to klientelismus. 

PD: Pavle, tys mě vždycky přišel takovej induktivně-explorativní. 

OH: Pak naopak, když jsem dělal rozhovor s Tomusem, tak ten popisoval takovej recenzentskej styl, kterej má 

třeba u strategií, že tam se právě pokouší v tý hře docela rychlym způsobem odemknout veškerý ty nabídky hry, 

jakoby co nejrychleji se dopracovat k tomu celkovému náhledu na ty nabídky tý hry a… třeba u tý recenzentský 

práce tady často končil, pak když zjistil, že je tady nějaká hloubka, tak se pak tý hře ještě věnoval. Prvořadě ale 

směřoval k tomu všechno odemknout nebo získat ten celkovej náhled a pak teprve něco dál, že jo. V podstatě 

takový opačný postupy. Ztotožňujete se s něčim tady z toho nebo znáte někoho, kdo je takhle… 

MB: Induktivně-explorativní? 

OH: Ano. 

MB a PP: Tak třeba Pavel. 
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LG: Jak jsi ale řikal, že Tomus má tenhle recenzetskej přístup. Tahle induktivní explorace, tak to je taky extrémně 

recenzetskej přístup. Testuješ ty nějaký očekávání, který na tebe ten žánr. 

MB: Hele já si vybavuju jeden příklad, kterej jsem hrozně dlouho dělal. Vždycky když jsem recenzoval nějakou 

hru z první osoby. První, co jsem udělal, že jsem se podíval dolu, jestli mi jsou vidět nohy nebo ne. 

OH: To už jsi vlastně řikal v tom rozhovoru.  

MB: To jsem v tom rozhovoru řikal taky. No a tak to je taky podobnej příklad. Když hraješ Far Cry 2 a je to hra 

z vlastního pohledu a ty nevidíš ty nohy, tak jak si můžeš myslet, že ta hra je realistická. 

LG:  A to je třeba to poslední, co by mě jako zajímalo.  

MB: Ne jako, je to kravina, samozřejmě, protože se nebudeš u tý hry dívat dolu 

LG: Já neřikám, že to je kravina. Já řikam, že mě to nenapadne.  

MB: Pro mě je to spíš takový, že ne, že si z toho bude něco vyvozovat – je to tak napůl vtip. Podívám se – jsou mi 

vidět nohy? Nejsou. Ale beru to s nadhledem. Ne, že bych… 

LG: Jen, že tě to prostě napadne, že sis samožřejmě všimnul v nějaký hře, že ti jsou vidět ruce a nohy skoro nikde, 

ale podle mě to svědčí, že se lišíme v tomhle fundamentálně, ale kam vede moje indukce to nevim.  

PD: Proč rozbiju bednu, když jsem před ní vržen, jako první věc ve hře? 

LG: Protože seš nestabilní? 

PD: Sem nestabilní typ a sem induktivní typ, ale hlavně z toho důvodu, že já vlastně to přijímám vlastně, že 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. A přijde mi to, že z toho má člověk ten nejkomplexnější 

zážitek, jaký může mít. A ne, že bych to takhle zpracovával nějak programově. 

MB: Je to pořád ale víc ten objevitelskej styl. Nejsou to takový ty hráči, o kterejch tady mluvil Lukáš, co se tu hru 

snažej jakoby rozbít nebo… slyšel jsem o spoustě hráčů, který prostě vezmou RPGčko a běžej prostě někam, až 

narazej na první neviditelnou zeď a tim si nějak ohraničej to území. Tak to je podle mě něco jinýho než řikal Pavel. 

Pavel zkouší, co ta hra dovolí, ale nepřehání to v rámci tý mechaniky. 

PD: Jak mám existovat v nějaký hře nebo ve virtuální realitě, když neznám její pravidla, který jsou od začátku 

daný.  

OH: Na to ti právě odpovim.  

PD: Doufám, že ne něčim, co jsem ti řek? 

OH: Ne, ne, to ti odpovim vlastně spíš z vlastní zkušenosti, jak hraju právě RPGčka, co jsem si na sobě všim. 

Njevíc času strávim u samotný volby postavy nebo před tim začátkem, že prostě podívám se na net a v podstatě 

studuju ty pravidla tý hry ještě předtim než do ní vstoupim. Ty to vlastně děláš, že do ní vstoupíš a tam ji začneš 

studovat okamžitě v tom prostředí. Já k tomu přistupuju tadytim způsobem a často pak zjišťuju, že to studování 

pravidel mě pak ve výsledku víc baví než ta hra samotná. 



137 

 

MB: Tohle se mi stává hodně u onlineovek, RPGček. Tam si to dovedu představi, že si nejdřív najdu, co všechny 

ty povolání uměj a kam se budou tak zhruba vyvíjet, pak si ho tak trochu vyberu, když je to kor RPGčko, nejsou 

to Hvězdný války, ale WoWko, kde  je to fakt jedno za jaký povolání budu hrát. Tak si to dovedu představit, ale 

jinak… 

PD: To je zajímavý, to co říká Martin, protože vlastně jakoby volba postavy nebo, řekněme, studování pravidel 

nějaký hry – je to třeba RPGčko nebo onlineovka, už se pro mě stalo něčim tak nezajímavym, že to neprovozuju. 

Mám nějakou preferenci, pakliže je to teda RPGčko, jakou postavu chci mít, za jakou postavu chci hrát. Nejsem 

si sám sobě nevěrnej – vždycky si prakticky vyberu ten samej druh postavy a jsem si dost jistej, že v devadesáti 

procentech případů, ať už je to onlineovka nebo RPGčko offlineový, tak ty pravidla už jsou takový, že je jednoduše 

pochopim v průběhu hraní. Pravdpodobně se jima nebudu muset vůbec zajímat. Pravděpodobně budou fungovat, 

protože ono se to tam taky rotuje pořád dokolečka. Nemluvim teď o japonských RPGčkách, o kterých vim naprostý 

kulový a zřejmě maj pravidla úplně někde jinde.  

PP: Jsou pořád stejný. Je to v bleděmodrym, ale to samý. 

PD: Tim pádem jakoby ty pravidla, co mě zajímaj, jsou pravidla ne toho systému, řekněme, RPG systému, ale 

pravidla toho herního světa. To znamená, jde krabice rozbít? Je tady prostě typoň, co tady něco vykonává. Co mi 

řekne? Co mi neřekne? Bezdůvodně do něj neseknu, protože to se jakoby nedělá. To bych neudělal v realitě, to 

nebudu nikomu dělat ve hře, ani kvůli tomu, že bych zkusil, jestli to jde, ale budu si ho tahle pomaličko oťukávat, 

zjišťovat, co umí ten herní svět a co mi nabízí. A teprve tehdy asi když by souboje neprobíhaly nějak jako dobře, 

tak začnu zkoumat, proč neprobíhaj dobře, proč to jako nefunguje a třeba zjistim, že ty pravidla jsou jinak – ty 

RPG pravidla. Ale ty herní pravidla nebo ty pravidla herního světa z toho hrozně vyčleňuju. Mám na to jinou 

škatulku.  

OH: Protože existuje taková skupina lidí, u těch onlineovek je to hodně typický, který se zabývá tim theorycraftem. 

Jo jako, ve fóru: „Hele obouručák je lepší. Ne, dvě jednoručky jsou lepší.“ Teď tam jede ten flame a pak se tam 

najednou objeví někdo a řekne: „No, tak si to spočítejme.“ Teď tam vysolí tu hroznou rovnici a nakonec tam jsou 

dvě čísla a jedno je 0.2 větší. Mě by taky zajímalo, co na tom ty lidi baví, protože to je asi herní styl taky?  

PD: Protože onlineovky jsou úplně jinym druhem zážitku pro ty lidi, který na týhlentý úrovni, když zkoumaj, jestli 

maj brnění nebo meče o 0.1 procenta lepší než jinej, na týhlentý úrovni je to už soutěžení mezi těma nejlepšíma. 

To už jsou dost ty lidi, co dosáhli nějakýho endgamu a jedou tam v nějakym vzájemnym zabíjení a jedou tam 

v soutěži, kdo je na tom líp a kdo získá to lepší vybavení. A ty vývojáři s timhletim počítaj, a proto jim tam toho 

házej tolik. Předpokládám, že dost často to ani ty vývojáři nemaj spočítaný. 

LG: Nebo to počítaj zpětně, že jo. 

PD: A potom zjistí, co s tim udělá ta komunita. A to jsou jakoby opravdu ty hardcore hráči, který už jsou asi 

v procesu tý hry tak dlouho, že je pro ně nepředstavitelný, že by tu hru opustili, že by ji přestali hrát, protože s ní 

maj spojeno příliš mnoho zážitků a příliš mnoho času.  

PP: A výpočtů. 

PD: A výpočtů a jsou to ty lidi, který vlastně když tu hru zapnou, tak už je v tý hře nic nepřekvapí, protože lokace 

prošli. Maj tam už nějakou skupinu přátel, už si ji nerozšiřujou, a potřebujou nějakej motiv k tomu, aby tam 

zůstávali dál. A tohleto je ten jedinej, kterej je tam naplňuje. Aspoň jako tak to vidim. Ještě pořád tam maj co 

vylepšovat, byť je to takovýhle blbnutí se zlomkama, s desetinejma.  

MB: No já bych jako v prvý řadě nesouhlasil s tim nazývat tyhlety lidi jako hardcore hráče, protože to neni jediná 

skupina, kterým tak řikat. Podle mě to spadá do tý škatulky těch vítěznejch typů. A souvisí to s tim, že ta hra jim 

ten jejich herní styl umožňuje naplňovat přesně takhle. To, že budou mít nejlepší zbraň. To, že budou nejlepší 

v soubojích, tak to je ten způsob, jak jakoby…protože onlineovka se nedá dohrát, tak jediný, jak v ní zvítězit je, 

že máš nejlepší postavičku. A ještě to není trvalý, takže tě pořád motivuje k tomu, abys pořád tu postavu nějak 
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vylepšoval a chodil na další raidy. Takže podle mě je to pořád ten soutěžní typ, akorát se uplatňuje v nějakym 

žánru, kde to soutěžení promítá jen timhletim směrem, protože žádnym jinym ani nemůže.  

PP: Jenom velice krátce. V těch onlineovkách, teď trošku přeskočim konkrétně na ty hry, čím dál víc hráčů hraje 

onlineovky stylem singl playerovejch her.  

PD: Protože jim to ty onlineovky vnucujou.  

PP: Jo, jako jo. To souhlasim. Takový ty stížnosti. Dojel jsem to a nakonec bylo málo toho obsahu jako 

endgamovýho, slyšim čim dál víc u těch onlineovek nebo mám aspoň ten pocit.  

PD: Já si myslim, promiň Lukáši (hlásil se o slovo), jak o tom mluvil Martin, jak jsem o tom mluvil já, že tady 

jsou ty kluci, co si sbíraj ty štíty a tydle věci co nejlepší, že 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. Alespoň v mejch představách, neřikám, že to tak je. Teď jako vařim, ale pravděpodobně 

nic jinýho nehrajou a přijali tenhleten druh hraní za koníčka jako 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 – Radek a spol., 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. Ten je jako dost závislej… myslim si, že je to jako 

dost odlišný od takovejch single playerů nebo offlineovejch her, kdy ten hráč neni závislej na interakci s jinejma 

hráčema a to je to, co ty onlineovky dost vyděluje. To, že tam je ten socializační prvek, kterej mu třeba chybí – 

potkávat tady timhle způsobem nový lidi. Je to ostatně jeden z těch typů hráčů – ten socializer. Tam už ten herní 

styl do tý reality opravdu hodně zasahuje.  

OH: Teď tu mám takový větší téma. S váma jsem se o tom taky bavil -  profesionální hráči… se tady objevily 

úšklebky. Takže rozlišení profesionálního herního stylu a herního stylu běžnejch hráče. Jaký v tom vidíte vlastně 

odlišnosti? 

PD: Pojďme si definovat, co je vlastně ten profesionální herní styl? 

OH: Tak, teďko myslim, u nichž se to spojuje s tou kompeticí -  s tim soutěženim, nemyslim profesionální hráče 

na Youtubu. Tam je pár desítek hráčů, který nejsou úplně profíci, ale jenom kvůli tomu, že jsou zajímavý, tak je 

třeba sponzoruje Razer.  

PD: Já ti tedy řeknu, jakym způsobem si já definuju profesionálního hráče. To je ten člověk, který si hraním her 

vydělává peníze. To je moje definice. Nevim, jestli se mnou budete souhlasit nebo nebudete, ale pro jako lepší 

oddělení od toho zbytku mi to přijde docela. 

MB:  Ale vydělává si peníze přímo tim hranim. Podle mě není profesionální hráč ten, kdo je zajímavej a hází svoje 

herní videa na youtube, stejně jako není profesionální hráč novinář. To je úplně stejný jako. Ty seš profesionál 

v tom, že publikuješ nějakej obsah tý hry, ale profesionílní hráči, co choděj na turnaje a takhle, tak ty si vydělávaj 

konkrétně hranim těch her.  

PD: Ano, ano, e-sportem. V případě, že jsou sponzorovaný Razerem nebo něčim jinym, ty bych zařadil mezi 

profesionální hráče taky, protože ty už jsou nějakym způsobem dotovaný za to, že hrajou a… 

MB: Ne, oni jsou dotovaný za to, že dávaj ty videa na Youtube. Ne za to, že hrajou. To je jako kdyby si řek, že 

my sme dotovaný inzerentama, co inzerujou na Games. 

OH: Berme to ale spíš tim sponzoringem, protože v našich končinách je těch hráčů, co si tim úplně vydělávaj, 

naprostý minimum. 

MB: Jasný, ale oni je sponzorujou za to, že choděj na herní turnaje. 
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OH: Jo, jasně. Prostě berme to tak, že jsou sponzorovaný k hraní. Pomiňme tyhle věci okolo.  

PD: Dobře. A potom, tenhle typ hráčů, z toho, co jsem pochopil – z toho e-sportu nebo z touhle herní sférou, 

s kterou nejsem v kontaktu, nikdy jsem do ní moc nepronikl, 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 

onlineovkách, 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.  

MB: No, tak to mluvíš o Second Lifu, což je taková prostě bublina, kterou do toho vůbec neto… ale souhlasim 

s tim, že jakoby progamer, tak jak já si ho představuju – tu jeho motivaci, tak jeho motivace jsou peníze a ne ta 

hra. Samozřejmě motivace je bejt nejlepší v tý hře a vydělat tim peníze, ale ta hra je prostředek k tomu živobytí. 

Je to určitý ideální spojení koníčku a vydělávání peněz, to samozřejmě spostu lidí láká, ale primárně je to o tom 

vydělávání peněz.  

LG: S tim, že to podle mě, začalo u tý hry. 

MB: Třeba to začalo u hry a najednou si zjistil: „Aha, ja si tim můžu vydělávat prachy,“ ale pak už po nějakejch 

letech nebo měsících ty peníze hrajou největší roli. Už se ti tam ta zábava prostě vytratí.  

LG:  Já bych zároveň jednu technickou, že progamer, což je zkratka professional gamer, tak to profesionální 

nemusí znamenat, že ty peníze vyděláváš, ale jsou to i ty, pro který je to ten cíl, ale ještě se k tomu nedostali, 

kterejch je u nás, oproti těm, co se tim živěj, je u nás poměrně dost. Ta scéna těch, co se snažej, hrajou tu hru v 

mulťáku, drtěj to, ale ještě se nedostali do tý fáze… 

PD: To jo, ale je ty jsou pořád na tý amatérský úrovni.  

LG: To je jedno, ale řikal bych jim profesionální hráči, protože dělaj to samý, co dělaj ty profesionální hráči, 

akorát se ještě nedostali na tu úroveň, aby je někdo zaplatil.  

PP: 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. 

MB: Ne jako, herní styl těhletěch lidí je určitě ten soutěživej, to je jako jasný. Podle mě z žádnýho z těch herních 

stylů, o kterejch sme se bavili, nemůže vyrůst progamer. Když sme se o tom bavili předtim, tak jsem to přirovnával 

k tomu pokeru a já si furt myslim, že to prostě sedí. 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. Myslim si ale, 

že možná i proto nás tady ani jednoho ten progaming moc nezajímá, protože tam se ti vytrácí ten princip, co se ti 

na těch hrách líbí.  

PP: Kam já si pak prostě zařadim lidi, který ví, že se tim nebudou živit, ale nechtěj tim vydělat peníze, ale baví je 

jenom ta soutěž. 
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MB: Jak hraju teďka poker? Prostě hraju si ho pár hodin tejdně, když mám čas si to prostě pustim. Vim, že se 

tomu nikdy nebudu věnovat profesionálně, protože by mě to prostě nebavilo, protože by se mi z toho stala práce, 

a je to pro mě ještě pořád zábava, ale nejsem profesionální hráč pokeru. Já si myslim, že není právě pravda, co si 

řikal, že progamer může bejt člověk, co si tim nevydělává peníze. To není progamer. 

PD: Já si taky myslim, že… 

OH: A není tam nějakej překryv s hardcore hráčem, když to takhle vezmem? 

PD: Hmm. 

MB: Ty můžeš hrát Counter-Strike tři hodiny tejdně, ale to z tebe nedělá progamera. Nebo můžeš občas jet na 

nějakej turnaj v Counter-Striku, ale neni z tebe progamer. Jseš hráč Counter-Striku, kterej rád soutěží s jinejma 

lidma. 

PP: Jasně, ale… 

MB: Nějak to definovat musíš. 

LG: Já bych se právě nebál tu definici rozšířit, protože ty lidi, co jezděj na ty turnaje, tak kdyby tam něco vyhráli 

nebo je někdo sponzoroval, tak by to pro ně bylo… 

MB: To já si fakt nemyslim. Můžeš vyhrát pokerovej turnaj jednou za čas a nemotivuje tě to. 

PD: Já si přesně nepamatuju jaká je encyklopedická definice profesionála, ale profesionál je člověk, kterej 

vykonává určitou činnost, která ho živí. A jakej je rozdíl mezi klukem, co má foťák – fotí dobrý fotky, a mezi 

chlapíkem, kterej je zaměstnanej někde v nějaký agentuře, fotí fotky a dostává za to peníze. Jako kdo z nich je ten 

profesionál? 

OH: No ono ale můžeš být i člověk placenej a nebýt profesionál.  

PD: Dobře, ale to, že seš lama a dostáváš peníze za něco, co děláš… 

MB:  To je přenesenej význam profesionál, že to je člověk, kterej to dělá dobře. To je ale něco jinýho, to je 

přenesenej význam.  

PD: O tom my nemluvíme.  

MB: Základní význam je, že je to někdo, kdo si nějakou činnosti vydělává peníze. 

OH: To už zabíháme trochu někam jinam.  

PP: Jenom to teda utnu tim, že já mu nebudu řikat progamer, ale neni to… 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 jako provozujeme my.  

MB: Ne, ty jako podle mě hledáš ten rozdíl v tom, když jako hraješ hodně her… 

PP: Tak to seš hardcore hráč… 

MB: Seš prostě normální hardcore hráč a mezi člověkem, kterej hraje jednu hru a žádný jiný ho nezajímaj.  

PP: Já neřikám nezajímaj. Vy z toho jako úplně vystrkujete tu soutěž, a to je to podstatný vo co spoustě lidí jde.  

MB: Ne, vůbec ne. Vždyť přece můžeš hrát hodně her do měsíce a bejt pořád soutěživej hráč 

PD: No jasně, ale to neznamená, že seš profesionální hráč.  
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MB: Ondra dal jako první termín progamer, proto Pavel řikal, jak definujem progamera. 

OH: Hele, nechme tohle bejt a směřujme spíš k tomu hernímu stylu – liší se tyhle dvě skupiny, jakym způsobem 

ty hry hrajou?  

PP: To je právě… 

OH: Ten, kterej je za to placenej a ten, kterej je spíš v tom Petrově pojetí. 

PD: Jo… 

PP: Ne, podle mě se neliší… 

PD: Jo… 

PP: Jestli budume rozlišovat ty lidi… 

PD: Jo, jo… (smích) 

PP: Co to hrajou pro sport, tak rozdíl, jestli jeden za to dostane zaplaceno a druhej ne, může být jenom v tom, že 

jeden žije ve Spojených státech amerických a druhej v Český republice.  

MB: Já s tim souhlasim, že se ty styly nelišej, ale jakoby liší se motivace a liší se jakoby zážitek z toho u těch lidí.  

PD: Já bych řek, že se trochu i liší.  

LG: Tak to už je pak podmíněný tim, že to realizujou, ale základ toho stylu vychází, podle mě, ze společných 

kořenů a rozhodně to má i společnýho něco víc. U mě osobně se to dost propojuje. Ta extenze, abych použil taky 

nějaký odborný slovo – profesionální, těch lidí, co na těch fórech řeší to plus čtyři a plus nula celá pět a plus 

tohlencto, z toho to podle mě vychází, tam jsou ty kořeny společný. Pro mě je zajímavý přemešlet o tom, protože 

já tomu absolutně nerozumim a přijde mi, že když lidi hrajou nějakou takovouhle hru, když já se s nima potkám 

v nějaký hře, takže totálně z mýho pohledu pomíjej obsah tý hry, ale z jejich pohledu obsah tý hry jsou ty čísla, ty 

raidy a tohlecto. Přijde mi, že teprv ty hry se jim přizpůsobily, že ty Starcrafty – ty progamerský tituly původně 

začínaly na původním poli, prostě nějaká strategie, nějaká střílečka, kde já taky bych to teoreticky hrál, ale až na 

základě toho, co se okolo toho vyvinulo, jak ty hráči do toho začali projektovat ten svůj soutěživej styl, tak tomu 

začaly ty hry v posledních letech – nevim x kolika, vycházet nějakym způsobem víc a víc vstříc. Už se teda 

vzdálily, už ten jejich obsah je stavěnej na to, aby vyhovoval těm soutěživejm. Původně mě přišlo, že ty hráči 

začali ten obsah vnímat úplně jinak než já, proto je to pro mě absolutně jinej svět, a proto mi to svým způsobem 

vadí, jak se ty onlineovky vyvinuly, že začaly vycházet vstříc těmhle lidem a totálně se vzdálili tomu, co já bych 

v těch hrách chtěl vidět.  

PD: Já s Lukášem souhlasim a dodal bych k tomu ještě, jak ses ptal, jestli je rozdíl mezi tim 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, nehrál s nim, umí ho předvídat, a dělá s tohleto jako 

mnohem rychleji, než normální hráč, a tim pádem i ten jeho styl k tomu směřuje.  

MB: To je podle mě něco jinýho. Herní styl je obecnější. Zkonkrétnil si zážitek z hraní, ale to nesouvisí se stylem.  

LG: Hele ale máš tunu hráčů, který dělaj to, co řikáš ty, že hrajou osm hodin nebo šest hodin denně, ale nikdo je 

za to neplatí, protože se tam ještě nedostali, protože to souvisí s tim, co už tady zaznělo, protože nejsou v Americe 

nebo protože i třeba nemaj tu motivaci jít takhle s kůží na trh a tak se snažit. Prostě podle mě existuje spousta 
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amatérskejch progamerů a pak máš tedy ty fakt progamery, který to jako naplňujou beze zbytku, o kterých mluvíš 

ty, ale jako oba ty tábory maj vypilovaný ty reakce, ale holt tyhle nejsou buď tak dobrý, nebo neměli to štěstí. 

PD: A když teda nejsou dobrý, tak nejsou profesionálové.  

PP a LG: Ale styl maj stejnej.  

PD: Dobře, tak to ok. To jo, tos mě uargumentoval. Beru.  

LG: Ježiš marja. To jsem nechtěl. 

OH: Hele, ještě s tim pokerem. Taky řikal kamarád, že ty opravdu na špici, co hrajou na turnaje, co to nehrajou 

online, tak ty už jezděj na ty turnaje a je jim skoro jedno, jestli vyhrajou nebo prohrajou ty peníze, protože jich 

maj už stejně tolik, že prostě oni tam jezděj a jde jim o ten adrenalin v podstatě z tý hry.  

MB: Hele jako to neni úplně pravda. Oni jakoby na tom jednotlivym turnaji jim to asi je jedno, jestli vyhrajou 

nebo prohrajou, ale z globálu ne. Jednak není moc hráčů, co by hráli jen živě, většinou hrajou i online a je fakt, že 

spousta hráčů pokeru, třeba i profesionálních, se rekrutuje z profesionálních hráčů počítačovejch her. Takovejch 

je fakt jakoby desítky, bych se jakoby nebál říct. Že to vypadá, že oni hrajou nějakou tu videohru a pak dosáhnou 

toho limitu, kdy jim to prostě třeba nestačí nebo se jim zdá, že je v tom málo peněz nebo je to přestane bavit a 

začnou hrát prostě ten poker a věnujou se tomu stejně jako tý hře a dostanou se v tom taky jakoby vysoko. A není 

úplně jedno jakoby, kolik vyhrajou peněz, ale ten profesionální hráč pokeru má nějakej bank-roll, má nějaký 

množství peněz a s nim, teoreticky, když to dělá dobře, by měl vyjít tři měsíce, i kdyby prohrával všechno, co 

zahraje. Takže v tom jednotlivym turnaji je mu to jedno, ale kdyby prohrával tři měsíce v kuse, tak je v prdeli.  

OH: To by mě taky zajímala ta motivace, jestli to většina z nich dělá kvůli těm penězům.  

PD: To víš, že jo. 

OH: Nebo to dělali kvůli tomu, že je to bavilo a pak se k tomu přidaly ty peníze.  

MB: Poker? 

OH: Nemyslim poker, myslim obecně spíš ten progaming.  

LG: Protože poker je gamblerství. 

OH: Tak trochu na závěr mě napadlo, že ten herní styl může i dost ovlivňovat to herní zařízení, na kterym se hraje.  

PD: Hm (přitakává). 

OH: Jelikož se už i tady objevují určitý herní tábory vyhraněný – PCčkáři, konzolisti.  

PD:  Tady? 

OH: Tady ne. Tady ve světě okolo nás. 

LG: To víš, že tam venku je taková věc, který se říká svět… (žertovně) 

PD: Já vim, slyšel jsem o tom.  

OH: Mám jednoho kamaradá, kterej sám sebe popisoval jako, že je takovej typickej konzolista, když mi chtěl 

vysvětlit, jakym způsobem hry hraje. Jak to vidíte vy, jsou nějaký specifický rysy v tom hernim stylu, který maj 

nebo jak vypadá herní styl konzolisty, pckáře? 

PD: Já si myslim, že to hodně souvisí, třeba ty pcčkáři, že v době, kdy naše generace začínala hrát hry, tak nebylo 

dost dobře nutný hrát na něčem jinym než na pcčku, i když, samozřejmě, jiný stroje byly taky. Pc hry, třeba na 

začátku devadesátejch let, byly hodně komplikovaný. Byly to takový hry, který člověk fakt jako musel přijít na to, 
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jak je řešit. Mohly to bejt ty adventury třeba, strategie nebo RPGčka. Bylo to jakoby náročnější. A to je to dědictví 

toho pc hraní, že ty hry, a i to ty, po čem hodně vrstevníků volá, měly bejt těžší, komplikovanější. Oproti tomu, 

když se dostanu k nějaký konzolový hře, tak mám pocit, že, já samozřejmě nehraju všechny nebo se jen občas 

k nějaký dostanu, ta konzolová hra mi jde hrozně na ruku, že přede mě neklade překážky, který by se musel řešit, 

že mě vede víceméně za ručičku, že nemusim v ní nějak zvlášť něco… jak řikám, nehraju všechny konzolový hry, 

dostanu se jenom k některejm. A to je myslim takovej můj pohled na to, kde ty konzolový hry, možná se mnou 

Petr nebo Martin nebudou souhlasit, když mluvim o Xbox nebo Playstationu, kde jsou ty konzolový hry dneska. 

To je ten rozdíl. Ten pc hráč, ten je víc na to řešení, ten konzolovej hráč je víc na tu jednoduchou… nebo 

jednoduchou, plynulejší, lineárnější zábavu. 

OH: Jako akci spíš? 

PD: Třeba. 

LG: Hele, to je podle mě daný trhem a daný rozloženim publika a daný tou masou je to podmíněný. Ta konzole 

v tom svým způsobem, tak jasně – souvisí to s tim, že to je jednoduchý herní zařízení, na kterym budeš jednoduše 

provozovat hry, kdežto na pcčku už je ta pro tu novou masu hráčů, který v posledních deseti letech se nám sem 

navalili a totálně nám proměnili tu scénu. Tak na pcčku máš tu bariéru instalace a co já vim čeho, konfigurace, 

bla, bla, bla. Jako nesouvisí to podle mě ani s nějakym stylem, nesouvisí to ani s tim, že si dovedu představit, že 

na tom pcčku je ta situace takováhle, že ta historie a ten trh se linou nějakym jinym směrem, že to je obráceně – ta 

příčina a důsledek.  

MB: Jakoby, ono to spolu může taky souviset s tim, když jakoby člověk si koupí počítač, tak já bych teda aspoň, 

možná, že si to jako spojuju až jako dodatečně, ale prostě člověk, kterej si koupí počítač, sám si ho sestaví nějakym 

způsobem, už to může přesáhnout do jeho stylu hry. Je to nějakej objevitel, je to nějakej budovatel nebo něco 

takovýho. Člověk, kterej si chce užít třeba příběh, tak prostě může bejt zároveň člověk v reálu, kterej nechce 

zkoumat nic ani v tý realitě. Nechce stavět počítač, nechce instalovat hru, nechce řešit konfiguraci, takže si koupí 

konzoli. Logicky výrobci her to přizpůsobujou ty tituly tomu publiku, který ty platformy prostě používá. Já moc 

nechápu, proč vzniklo takový to pcčkářský elitářství, který mi jako hrozně vadí, ale možná to tady souvisí s tim, 

že pcčka obecně v globálu jsou menší herní platforma než konzole a oni maj nějakej pocit, že by se měli bránit 

proti tý většině. Je to to samý jako elitář, kterej poslouchá nějaký neznámý kapely a říká ostatnim, že to neznaj, 

ale to teda nesouvisí s hernim stylem, to jsem odbočil. Myslim, že hodně tam hraje takový to, že může souviset to 

technický založení může souviset ve hře, že se chováš jako víc objevitel, chceš třeba víc realističtější věci a nejseš 

takovej konzument, protože kdybys byl konzument, tak jakoby si nesestavíš doma počítač a na něm si budeš něco 

bastlit.  

PP: Já k tomu jenom dodám, že samozřejmě na pcčku nejsou jenom ty složitější hry. Tam jsou ty samý hry, co 

jsou na konzoli plus tady tyhle. Tam v drtivý většině v nabídce těch titulů.  

MB: Ne, je pravda říct, že se bavíme fakt o situaci, která byla v pětadevadesátym. Dneska je fakt, že ty hry jsou 

de facto stejný.  

OH: Neberte to ani moc z hlediska těch znepřátelenejch táborů. Je úplně jedno, kde je pravda, ale jde spíš o to, 

jaký přízviska se těmhle skupinám jakoby dávaj. Já jsem třeba zeptal toho kamaráda, co je to konzolistickej přístup 

a on mi řekl: „Instantní přístup do hry, důraz na akci, žádný složitý ovládání atd.“ A teď ty pcčkáři to je jako 

micromanagement a tak. Myslíte, že to takhle jakoby platí? 

PD: Platí to určitě. 

OH: Nemyslim jaká je realita, ale když někdo řekne, že je pcčkář a někdo konzolista? 

PP: Já ti dám jinou definici – svou vlastní definici mě jako konzolisty. Ta je, že to hraju primárně na gauči a prostě 

u televize v pohodě a s výhledem a vůbec to nesouvisí s tim, jakou hraju hru. 

LG: Je to prostě daný tim ovládacim rozhranim. Micromanagement je… 
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PD: Je to daný i tim, že na tom pcčku je úřece řada herních žánrů, který na konzolích nejsou a… 

PP: To samý platí pro o pcčku.  

PD: Já neútočim na konzole… 

LG: Spíš takhle, řada herních žánrů stavěná na takovýhle ovládání nebo takováhle ovládání, ale sport si třeba 

nějakym způsobem spíš užít, to už samozřejmě souvisí s individuálním vkusem, ale myslim si, že čistě z nějakýho 

objektivního hlediska jsou žánry a herní styly, který jsou líp stavěný pro určitej typ ovládání.  

PD: Já znám lidi, který hrajou hodně na konzolích a maj jenom tu konzoli a nehrajou na pcčku, ty berou tu hru 

čistě jako konzumaci nějakýho filmu. Mám zařízení, který je dedikovaný hraní her. Zapnu ho, teď si užívám tu 

hru jako vesměs jako pcčkáři, který na tom rozjednou tu hru, ale maj na tom možnost přecvaknout do operačního 

systému, tam dělat něco jinýho. To je možná rozdíl hodně. 

MB: To je taky mimochodem… to je přesne ten, podle mě, důvod, proč se u nás pcčka v týhle oblasti vůbec 

prosadily. Definoval bych tady povahu lidí, který se nějakym způsobem zabývaj technikou, že chtěj za málo peněz 

co nejvíc nebo ne za málo peněz, ale za svý peníze chtěj co nejvíc dostat. Když si maj vybrat, jestli si koupit za 

deset tisíc konzoli nebo za deset tisíc počítač, tak si vyberou počítač, protože si řeknou: „ A já na tom můžu dělat 

tohlecto a támhleto." Ve výsledku na tom třeba nedělaj, ale jako maj rádi tu svobodu, že můžou. A to je taky 

potom, co se může projevit v tý hře, že oni mají rádi ty velký hry, v kterejch jakoby můžou něco dělat, přetsože to 

pak v reálu hrajou jako jednoduše, ale tam podle mě souvisí herní styl s tou realitou.  

LG: Mě přijde, že tohle i vystihuje příklad dlaších znepřátelených táborů – Apple a Android, tydle dvě skupiny. 

Já mám prostě nějakej blok, že bych si pořídil něco od Applu, ne z nějaký hipsterský pózy, ale že sem k tomu 

takovej nedůvěřivej a nestojí to na nějakejch konkrétních. Je to přesně tak, jak říká Martin. Já bych na tom neudělal 

tohle, tohle, tohle, co by třeba v praxi na tom blbym telefonu ani nepřišlo v potaz, ale mám to nějak zafixovaný.  

MB: Ale ty chceš mít tu možnost. 

LG: Chci mít tu možnost, chci mít takovou tu jistotu. Zároveň to souvisí s tim, že jsem na tom naučenej na nějaký 

systémy a radši pujdu tam, kde se nebudu muset nic přeučovat, ale že je to spíš takovej pofidérní, nekonkrétní 

pocit kolem toho. Mně se líbí Martine, jak si řikal, že se to pak může promítat do těch her, který pak chceš, aby 

byly otevřený, aby měly větší záběr než ta jasně nadesignovaná dobře stravitelná věc. 

PP: Typickej a naprosto pro většinu her nerelevantní údaj, jak je ta hra dlouhá.  

PD: Ty jo, já jsem to právě chtěl říct. 

PP: Postupně se to snižuje, ale ta norma: „Ježiš marja, ono je to kratší než deset hodin.“ Ještě před pár lety to byla 

naprostá tragédie a bez ohledu na to, jaká ta hra byla, tak automaticky měla velký mínus. 

MB a LG: Protože chceš dostat za svoje peníze co nejvíc.  

PP: Jo, to prostě platí. Ano, mění se to. Já si vzpomínám, že když jsem právě tadyto někde psal, a ta hra bylo něco 

kratšího, úžasnej zážitek, bla, bla, bla, všechno, tak ten koncept toho zážitku jako tý hlavní hodnoty byl pro spoustu 

lidí absolutně nepochopitelnej. 
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3 Katalog typologických textů 
 

******* (LOL) - You’ll come across this ******* at least once a week in your LoL career. Ends a game with 

some comment about “noobs”, “nubs”, or “nabs” despite winning or losing the match. You’ll be directed to 

uninstall the game, at the very least. Don’t feed this troll.  

******* **** ***** (LOL) - You will find the ******* **** ***** every once in a blue moon when you're in 

a bad mood. Does not stop ****ing with you; he starts in champ select and continues the charade to the final "bg 

noobs" at the end of the game. He will probably direct you to Alt-F4/Uninstall. Somehow finds a way to annoy 

you even through the Ignore button. 

3-4-3 (FIFA) - This formation is the much riskier cousin of the 3-5-2. The 3-4-3 is an extremely attack-focused 

formation, with a 4 player midfield while still maintaining 3 attackers. While you'll feel a significant advantage 

over your opponent when attacking, you will also certainly feel the problems with a 3 man defense like the 3-5-2, 

except this time you have even less midfielders to come bail you out. If you're good with possession and defense, 

then give this formation a try at least. 

3-5-2 (FIFA) - The 3-5-2 is a unique formation, at least in comparison to the others mentioned above. The 3-5-2 

puts only 3 full defensive players on the field, while the rest of your arsenal is focused in the midfield and forward 

positions. While having only 3 defenders may seem like a huge disadvantage, it really isn't if your playing style 

works well with it. What kind of playing style works best with a 3-5-2 in FIFA 13? If you like to possess the ball 

throughout midfield and wait for the perfect opportunity to actually attack the goal, then you may be surprised at 

the amount of success you'll have with the 3-5-2. Teams like Barcelona actually work great with this in FIFA 13 

as you can fit a ton of great passers in midfield (other formations would force you to have to bench a few) and 

really work the ball well. 

4-3-3 (FIFA) - While the 4-3-3 is very conservative like the 4-4-2, the 4-3-3 is a bit less balanced throughout as it 

focuses on strong wing play. If you like to dribble with your wingers for whatever reason, and/or you are playing 

with a team that features quick wing players, then you should consider using the 4-3-3. If things align in such a 

way that leads you to use the 4-3-3, you should see a lot of goals coming from quick sprints down the sidelines 

and crosses into a forward to head towards the goal. 

4-4-1-1 (FIFA) - The 4-4-1-1 features a balanced midfield and defense, but presents an entirely different attacking 

strategy. With a 4-4-1-1, you have a deep striker who makes a lot of runs and is the primary target on crosses. 

Typically, you want a big, strong guy here who can shove off defenders or a quick striker who can sprint away 

from them. Next, the second-striker has a mostly free role to move all around the attacking third and distribute to 

the main forward. This formation is especially useful in FIFA 13 because defenders are particularly prone to 

penetrating runs and through balls. 

4-4-2 (FIFA) - The most commonly used formation both in FIFA 13 and in real football, the 4-4-2 is a balanced, 

conservative formation. If you don't want to get too non-conventional with your formation, you should just stick 

with this. This is not to say that the 4-4-2 is a bad formation; the 4-4-2 provides a well-spaced out playing field 

that will lead to a decent number of open passing lanes to utilize, but you won't see a lot of clear positional 

advantages over your opponent while he will see few over you. 

5-3-2 (FIFA) - The 5-3-2 should only really be used when you feel you'll be under a lot of pressure defensively, 

for whatever reason. If you're probably going to be playing a balanced, back-and-forth game, then there's really no 

reason to use the 5-3-2. Because FIFA 13 will put you up against players who are significantly better than you in 

game modes like Head to Head Seasons and whatnot, you should familiarize yourself with the defense-centric 5-

3-2 formation. While this formation is predominately defensive, don't be surprised if you still come up with a 

counter attack from time to time as they'll be focusing a lot of pressure on your back line, meaning less players 

will be back to defend a quick counter. 

http://euw.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=688818
http://www.fifaencyclopedia.com/fifa-13-formations.php
http://www.fifaencyclopedia.com/fifa-13-formations.php
http://www.fifaencyclopedia.com/fifa-13-formations.php
http://www.fifaencyclopedia.com/fifa-13-formations.php
http://www.fifaencyclopedia.com/fifa-13-formations.php
http://www.fifaencyclopedia.com/fifa-13-formations.php
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12 Year Old  (LOL) - This guy was too poor to afford Xbox Live, so he had to buy a legendary skin and play 

LoL instead. Only plays 1 champ, mid or feed. Occasionally confused with The Troll. 

12-Year Old (DOTA) - "ROFL PWNED LMAO!" Yep, these kids have just hit puberty and have raging 

hormones. They should probably be venting this rage on Counter-Strike but here they are on Dota. During pre-

game chat they'll be saying all the stupid goofy stuff. The good thing about kids is they're easy to own due to their 

slower brains and bad judgement. Strategy: Do what I do in real life. Ignore little kids. There are more productive 

ways to spend your time. Preferred Heroes: Any 

AFK players (DOTA) - These are guys who are in the game snacking or driking youd probabbly see there hero 

in the base patrolling. Heroes Reccomended- Any  

AFKer (LOL) - Honestly, just report and get it over with. Hate the crappy game servers not the player. 

 

Afraid-to-Die (DOTA) - Sort of like the coward however with less running. Once again these people do little 

good for the team. However they do make good tanks late game as their usual item build is along the lines of: 

Vanguard, Aegis, Mek, Heart, Boots, Perserverance. Can they get any kills? No. Can they survive getting ganked? 

No. Do they ever need to go back to fountain to heal? No. Strategy: Most people don't realize that regeneration 

doesn't help much during battles since a battle is over in about 4 seconds. In that 4 seconds you might of gained 

about 40 HP from spending thousands of gold on regen items. Big whoop… Preferred Heroes: Centaur, Tiny, 

Tide, Abaddon, Omniknight. 

Almighty (MMORPG) - You have proclaimed yourself to be the greatest player. Nothing will stop you from 

typing line after line in the guild chat about how awesome you were last BG. You always have a perfectly good 

reason of why you didn't reach rank 1 last season, and for some reason your team mates are always the ones to 

blame. 

Alpha (MMORPG) - This archetype is highly aggressive to players of its own level. This player takes wPvP as a 

personal challange, finding an opponent that is a worthy challange. Keep in mind as an Alpha this player type is 

pretty indiscriminate when selecting what same level/higher level players they choose to engage with. 

 

Altaholic (MMORPG) - No one really knows who this guy’s main is, if he has a main or just a series of level 

40ish alts that he alternates between. You’ll find him on a different class every day, possibly every hour. He’ll 

eventually get to 60, once he’s tried every class and spec first. 

Asian Gold Farmer (DOTA) - First of all, this guy probably got into DotA from playing World of Warcraft and 

failing grades at school in order to play World of Warcraft. You will notice that whatever is happening whether 

your entire team is getting wiped out or your base is under attack, this guy will always do one thing. Yep, that's 

farm up super-dooper-drop-your-pants-zomg-bbq items! Someone should tell him the game only lasts around 1 

hour and after that everything he earns will be gone. Oh well I guess there's some sort of pleasure in amassing 

virtual goodies that don't exist in the real world. (PS. if you think I'm racist I'm asian myself.) Strategy: Gank him. 

That's it. He'll be too busy pushing forward in the lane and won't be thinking about battles or ganks.  

 

Assassin (DOTA) - If you are against these types of guys, RUN. These guys are gank leaders and some also fall 

into the Pitbull category. They have a strategic outlook on everything and use all their cunning and wisdom to 

demolish the enemy team because they know what works and what doesn't. They have a tendancy to be the guy 

that says the battle plan and the first to ping at the enemy. Silently they move in the shadows helping there team 

approach and assasinate you. After they are done, they tend to say little and frantically try to stop a push, organize 

another gank without acknowledging there heroic feat, if it is destroying the matrix or defeating the whole team 

by themselves. Strategy: Get a backup plan to escape eg. Blink Dagger or Lothars Edge. Preferred Heroes: 

Morphling, Vengeful Spirit, Furion, Spirit Breaker, Queen of Pain, Phantom Assassin, Gondar. 

http://euw.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=688818
http://www.playdota.com/forums/showthread.php?t=404474
http://www.dotastrategy.com/forum/ftopic7547.html
http://na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=2162972
http://www.playdota.com/forums/showthread.php?t=404474
http://us.battle.net/wow/en/forum/topic/1083748841
http://us.battle.net/wow/en/forum/topic/7592801997
http://www.wow-one.com/blog/12/what-kind-of-wow-player-are-you/
http://www.playdota.com/forums/showthread.php?t=404474
http://www.playdota.com/forums/showthread.php?t=404474
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Attacker (Fighter) - Street Fighter Player: Alex Valle, The Attacker: Valle is a formidable man in every sense of 

the word. Of Peruvian descent, he is strong, carries himself with confidence, and can be physically intimidating. 

Valle is known for his offensive style, often “rushing down” turtles and overwhelming them with pressure. His 

style has also proven impossible for other players to copy; things that work for Valle work incredibly well for him, 

but they often onlywork for him. He does a lot of unusual things at unusual times and it can be very uncomfortable 

to face that in a match. He is renowned for his reflex speed and willingness to take risks often. You never know 

what is going to come out of him next, or when it will come. Even the technique he uses to physically press the 

buttons is intimidating and disconcerting. Valle’s play style and physical presence often allow him to 

psychologically beat opponents long before the game is over—sometimes before it starts. But I will now reveal 

what I believe to be Valle’s great secret: his offense and his risk-taking are often illusions. This is no slight on him 

at all—in fact, it is a compliment. While Ortiz shamelessly avoids fighting, Valle appears to be doing quite a bit. 

He does lots of moves and he maneuvers around close to the opponent. It feels like he is attacking, but often he is 

merely doing an elaborate dance that keeps him mostly safe and lures the opponent into attacking. While he 

certainly does take more risks than most players and has better reflexes than most, many of his apparent risks are 

nearly a “sure thing,” because he has conditioned his opponent to respond in a certain way at a certain time. One 

does not need fast reflexes or excessive risks if one can be virtually sure that the opponent will do (or fail to do) a 

certain thing at a certain moment. Valle cleverly mixes his “fake attacking” with actual attacking. He mixes real 

risk-taking with simply capitalizing on people’s bad habits. His unpredictability gives him one of the strongest 

“fear auras” of any fighting game player. 

Average guy (LOL) - Understands the game. Plays for fun, enjoys a win, makes a little fun at the enemy team, 

completely harmless. Common Quote: "GG but you guys fed so hard" 

 

Average Joe (DOTA) - Average player knows the basics of Dota and is quite adept in using most heroes. Heroes 

reccomended- Any. 

Average Joe (LOL) - This is the type of person who is mild tempered, they speak inc hampion select and state 

who they would like to play, they do fairly well with their champion, they normally win lane with the help of ganks 

and do everything that their role needs to be doing. HOWEVER they don't do anything spectacular, this is the type 

of person who is exactly on-par with the skill level of their opponents and won't do anything to carry their team. 

For example this player will be 2-0 as leblanc, will have a rabadons by 20 minutes, but bottom lane is losing by 

40 cs and a kill, this average joe will continue farming mid, eventually bototm lane snowballs and the game 

becomes difficult to win. Instead of ganking or having spectacular plays by catching someone offguard, this player 

will instead wait for their teammates to make plays. 

 

Backdoor Bandit (DOTA) - Unlike normal Dota players, these guys are sneaky as hell. They'll wait for everyone 

on the enemy team to pick heroes before they pick so that they can choose a hero that counters all of them. While 

you guys are ganking, he'll sneak up on your towers and rax and own them with no resistance. You'll barely see 

him all game but by the time you do he's amassed a vast fortune, hasn't died at all and has owned the majority of 

your rax. The fact is that these people are cowards. Cowards that are highly intelligent! (OMG NO!). And that mix 

by itself is dangerous. One day you'll be off going to work with a family and kids by your side. The next day you'll 

come home and find the Backdoor Bandit has married your wife, your kids are calling him dad and somehow he's 

managed to get the lease on your house leaving you in the gutter with nothing. Sneaky bastards... Strategy: Boots 

of Travel asap! Preferred Heroes: Gondar, Clinkz, Stealth Assassin, Furion, Tinker.  

Baiter (FPS) - Oh boy, everybody loves this class of gamer! Of course, when you think about it, this type of gamer 

can be useful to the team. They have often developed into crack shots who quickly deal a fatal blow to the enemy 

upon the baiting of a team-mate. These types of players can save a team or destroy it, depending on their skill 

level. If a player is a baiter, they need to have terrific accuracy and speed to avenge the death of a teammate. The 

baiter can sometimes be a negative influence on the team’s chemistry however and can quickly destroy a team if 

no one feels safe when this player is watching their back. Number per Team: 0-1. Work Best With: ALL OTHERS 

((Uses them)). Work Poorly With: Lone Wolf. 

http://www.sirlin.net/ptw-book/the-attackers.html
http://na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=556159
http://www.dotastrategy.com/forum/ftopic7547.html
http://na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=1841100
http://www.playdota.com/forums/showthread.php?t=404474
http://www.playdota.com/forums/showthread.php?t=404474
http://www.playdota.com/forums/showthread.php?t=404474
http://www.playdota.com/forums/showthread.php?t=404474
http://www.playdota.com/forums/showthread.php?t=404474
http://www.playdota.com/forums/showthread.php?t=404474
http://www.playdota.com/forums/showthread.php?t=404474
http://www.playdota.com/forums/showthread.php?t=404474
http://www.playdota.com/forums/showthread.php?t=404474
http://gameolosophy.com/games/the-fps-gamer-styles/
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Baron (LOL) - "Hey Shen, help me get Baron" "But WW, we're lvl 5..." "P ussy" 

Baser (LOL) - "Brb" "What? You just went to base" "Needed 3 more gold to get my Mallet". 

Basic (FPS) - Yep, the guy who knows he’s not too good at anything, but tries. This is the type of gamer most 

clans are forced to settle with as a 4th or 5th slot filler. They can be decent, but that’s the extent of these players. 

They have yet to choose a direction to hone their skills in as well as generally lack the experience of the gaming 

environment. Once they develop, they commonly become very decent all around players, but until they understand 

what’s going on, they can be frustrating to the team. More than likely, this type of player won’t last long in gaming 

unless they can find strength. Number per Team: 0-1. Work Best With: Leader, Veteran, and Strategist. Work 

Poorly With: Whiner, Lone Wolf, and Baiter 

Best Course Of Action: Wait it out until he gets bored with it after two weeks. 

 

Blamer (LOL) - Perpetually in denial, this dude goes on an 10 game losing streak blaming everyone in his team 

but himself. Fails to understand that in every game he lost, there was always a single constant. 

Blamer (LOL) - That one guy on the team that beleives that he did all the work and the loss was not his fault 

while blaming the rest of the team. Common Quote: "Omg my team sucked so hard, they were so useless!" 

Boba Fett (DOTA) - Just like Boba Fett, these players use lots of gadgets that make us go: "WTF?!" when they're 

used in battle. You'll be hitting these guys and they'll almost be dead and all of a sudden they'll go Mekansm, 

Manta Style, Hex, Dagon and own you up. Then when your allies arrive to try to finish him he'll go Blink Dagger, 

Lothar's Edge and then Boots of Travel back to fountain or something to that effect. If you've ever seen someone 

all of a sudden activate a Necronomicon in a pub game you know what I'm talking about. Next thing you know 

they'll be flying around with a jetpack firing lasers at everyone. Strategy: Be ready for the unexpected. Preferred 

Heroes: Tinker, Techies, Inspector Gadget 

Bossy bastard (DOTA) - Directs instructions then goes " STupid Player 1 you suck pack your clothes and leave 

GG client forever you dumb ass how did you graduate highschool" These people suck they are the opposite to The 

Leader type they will direct stupid instructions. Follow them for a while when you had enough be frank tell them 

that you or your other members should take over maybe you still can get a chance to win. Heroes Reccomended- 

Any 

Boxes (LOL) - This is the type of guy who I would suppose is foreign. (NO RACISM INTENDED.) He is usually 

duo queued with another player and throughout the game they will continue to speak to each other in "boxes." But 

I mean like it would be okay and all if these guys were to help out, call mia, or do something productive in game, 

but instead they will most of the time feed and then say one phrase in english, "F****n NOOBS". Yes, they decided 

it was okay to not communicate all game but at the end of the game, for all the trouble they caused because of their 

gameplay they decide to yell out that one english phrase, "F****N noobs!" 

Braggers (LOL) - These are the people who get a kill and brag about it nonstop, they will talk in the all chat and 

flame the other team for being bad. These people are the ones who will type "lmfao" after they themselves die, but 

continue to antagonize the enmy team. 

Brute (Bojovky) -  You are a strong and hearty fighter. You level your opponent with massive force, and with all 

the subtlety of a meteor impact. You absorb blows and laugh them off, and smile as you respond with mighty 

smashes of destruction. Motto:“Punch you...? Friend, I'm going to flatten you.”  

Buff (LOL) - "Udyr, what in the name of god are you doing!? We're 4 vs 5?!" "Sorry, can't be of any use until I 

get my red". 

Camper (FPS) - The Camper. Oh God, the mother-bleeping camper. This person is everyone’s worst nightmare 

to go against as they are near impossible to kill because of the fact that they are either perched on top of the highest 

point of every map in Modern Warfare or hidden in the corner of a room waiting for dumbasses like you to run 
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through without checking every side. The only time they move is at the beginning of the game when they sprint to 

their spot and set up a tent there for the next ten minutes. These players are the worst and it’s the greatest ecstasy 

in the video gaming world to take out one of these douchebags. They always give you a reason to stay on your 

toes and there’s no doubt that the nine other people you are playing against would rather join you and take out this 

guy before taking out each other. 

Cancer (FPS) – Say you’re playing a team death match on Modern Warfare 2. You’re only a few kills away from 

winning and you’ve all spawned in the same spot and all of a sudden a grenade is launched right in the middle of 

your team taking out everyone and killing any chance of a win. It’s impossible for the other team to find you that 

fast and sure enough in the lower left corner where you can see who killed you, it’s your teammate and he does 

this for a living. When the cancer is not bringing your teams score down with a 5 kill-20 death ratio, he is just 

straight up killing your team. He’ll get excited when he sees a player and just throw a random grenade even though 

it’s his own teammate. When spawned next to his own partner, he’ll wildly shoot thinking he got the upper hand 

because the game glitches and he was able to appear next to an enemy. 

Captain "My Sims Life Is Awesome!“ (General) - How to spot him: This particular brand of gamer isn't 

difficult to spot. Find him in Second Life or The Sims, playing an idealized version of himself only with a "cooler" 

wardrobe and a soul patch. Watch as he climbs to the top of an impossible career, like a space marine or porn-star 

superhero. Admire as he attracts a blond in-game wife to whom he is eternally devoted. And nod off as he explains 

to you over and over how awesome his digital life is while his real one remains steadily mediocre. 

Captain Failhard (LOL) - Self appointed leader of the team, this guy spits out orders like a phlegmatic spits out, 

well, phlegm. Thinks he has the strategic capacity of Jean Luc Picard, but actually has that of Peter Griffin. Hard 

to play with this type, since they can morph into Raging Lunatics, and is usually the guy pinging Baron Nashor 

100 times per second at level 9 and slowly driving everyone into the depths of insanity. 

Carry (DOTA) - Carries the team at the end of the game these are also late bloomers they try to get Dps heroes 

and use them at there full advantage. Heroes reccomended- Late game heroes especially Morty(Mortred) 

Carry (LOL) - "Sorry, can't do **** with this team" "Dude, you're ****ing Sona" "So?" 

Carry (LOL) - Fed so hard that he/she can annihilate an entire team. Common Quote: "I PUT THE TEAM ON 

MY BACK YO". 

Casual (LOL) - Plays LoL maybe once a week, runs off on his own and gets caught. Doesn’t take the game that 

seriously because he only plays with his buddies in 4-man premades. Of course, you're always "dat pub" 

 

Da Silent Casual (LoL) Will occasionally say gg after 40 minutes in radio silence, because he was too busy 

laughing on TS about how bad he is. Takes his mistakes in stride, tries to get better, but still fails. 

 

Weekend Warrior (LoL) Only plays ranked in 12-hour gaming sprees, and is too tired to take the game seriously. 

You won't catch this guy in his first game. By the time you meet him, he will be so burned out from playing that 

he will forget to cs. Found at all skill levels. 

Casual (LOL) - This person is a well-meaning and enthusiastic player, but lacks a lot of the subtlety required for 

skilled play. They might know the importance of using wards but won't know where to place them, and will 

probably recognize their mistakes a split second after they do them. Then repeat them. They're probably the one 

wishing everyone good luck before the match starts. A pleasant team mate and probably a friend of yours, but a 

game liability. 

Casual (MMORPG) - The casual is the person who chooses to play the game at their own pace for a little or as 

much as they want. The casual rarely, if ever, make appointments or schedule in game activities with other people. 

The casual may or may not be in a guild, and that's just fine. The casual is there to enjoy the game on their own 

terms. For a casual, achievements are completely optional. Since they are just another way to potentially enjoy the 

game, there is really no incentive to achieve them beyond personal satisfaction. Now some casuals might want to 
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get as many achievements as they possibly can, and that's cool. But they likely won't fret if they can't get a black 

proto-drake. 

Casual gamer (General) - A casual gamer is a player whose time or interest in playing games is limited. Casual 

gamers tend to play games designed for ease of gameplay and don't spend much time playing more involved games. 

The genres that casual gamers play vary, and they might not own a specific video game console to play their 

games. Casual gaming demographics vary greatly from those of traditional video games, as the typical casual 

gamer is older and more predominantly female. One casual gamer subset is the "fitness gamer", who plays motion-

based exercise games. The term casual gamer can also be used to distinguish between play styles of level-based 

character advance in nonlinear games with respect to the amount of dedicated hours of play. MMORPGs may 

require many hours of grinding to develop a character to maximum level and reach the endgame. Other games like 

Eve Online and The Lord of the Rings Online try to balance leveling so that casual gamers can play along with 

those dedicating more hours to the game. 

Casual Gamers (General) - Are typically referred to as gamers who enjoy video games but may go long stints 

without playing and are content to play occasionally or do not really get into the game. 

Casual Player (DOTA) - In the pre-game chat these people will be like: "Hi, how are you guys?" and usually be 

ignored. In real life they are a father of three and has just gotten home from his day job to play Dota. What do you 

do about these guys? Well give them pointers so they don't get killed too often. Strategy: If you are pro then simply 

kill them be also tell them why they died and what they did wrong so they can improve and get deeper into the 

game. Preferred Heroes: Sniper 

Casual player (LOL) - Ok, this player you can see anywhere, and are one of the most common. Some of them 

you can even see at 2000 elo, the one thing they have in common is that they like to brag about their normality 

whenever the subject is approached. pros: they don't rage, QQ like trolls and the tryhardcry. cons: whenever they 

do badly and someone innocently tells them to nicely up their game (or sometimes not so nicely) they usually reply 

with - "i have a real life, gf, screw you nerd bet you don't have that etc etc. really, that line is probably the thing I 

hate most about the LoL community. But compared to the rest, the casual player isn't so bad.  

Casual PvPers (MMORPG) - You’ll find these guys on the PVP forums spamming like there’s no tomorrow. 

They’ll complain about premades, they’ll come up with various different whacky suggestions that explains why 

either people shouldn’t play in premades or that PUGs shouldn’t be forced to fight premades. They claim to enjoy 

PVP but when faced with a challenge, you’ll find them hiding or AFK in the battleground or standing in the 

graveyard refusing to release and calling everyone else “NOOB” in battleground chat. They’ll get to rank 6-8 and 

then ragequit from the game while shaking their fists at all the goddam premades. Grrrr. 

Casual Raider in a Hardcore raiding guild (MMORPG) - Usually plays a class that ever guild needs/is short 

of and when he does log on the occasional week, has stupidly high rolls or is given free loot as an attempt to make 

him attend more raids. It doesn’t work and he just ends up stealing all your loot and then disappearing for another 

couple of weeks. Shame, he’s so nice, you can’t complain. 

Casual WoW Player (MMORPG) -  This is the most common type of player. A casual player is one who plays 

for the sake of it. He expects nothing out of the game, except to have a simple good time. He plays for leisure. He 

may have short-term goals, like "get to this next level" or "do a dungeon tonight with friends," but nothing too in-

depth. Casuals can be both good and bad players. 

Celebration Guy (Sport) - One of the best features you'll find in recent games in the FIFA series is the ability to 

pick your own goal celebration. It's a really cool concept and there's really no better reward for scoring a great goal 

than by showing off with the airplane, fist pump, baby cuddle, dive, flip, shake it like Denilson, or whatever else 

it is that you enjoy doing. But every once in a while, you'll come across an opponent who just can't get enough of 

rubbing it in your face. He'll run the full length of the pitch with the scorer and the team will run behind him. He's 

going point to the sky and wave his hands in a circle like an absolute jackass for a good 10 seconds before getting 

to the finishing move. Maybe he's going to opt for something subtle? No chance. This guy is going in for the robot, 
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or the swimming move, or something equally and incredibly obnoxious. And it's not just when he scores with a 

half-decent strike, no, it's every single goal that gets the full service. Douchebag Rating: 9 

Commander (FPS) - "I love it when a plan comes together." Description: Ever the strategist and a consumate 

leader, you're the puppeteer behind the scenes, guiding your toy soldiers to victory. 

Commander (RTS): You have playful sense of curiosity. You often ignore the optimal strategy in favor of 

experimentation. Some times you might rush, other times you might build the ultimate turtle fortress, but always 

you have fun trying various unit combinations, strategies and tactics from subterfuge to zerg. You can't wait to 

find out what the ultimate weapon is at the top of every tech tree. Explosions are your friend. Really big explosions 

and funny outcomes are priceless. Motto:“Building and blowing stuff up is fun”  

Commander (Starcraft II) - Just as domineering as M. Bison, and just as utterly clueless. Every once in a while, 

you’ll end up with a player who thinks that he is God’s gift to the game of StarCraft II. This is all well and good 

if he’s one of the top 100 players of all time, but more likely than not you’ll find this type of player right on the 

border of the Silver and Bronze leagues. Right from the beginning, he’ll have a strategy in mind, and he won’t 

flinch a bit at telling you what it is, and telling you about your assigned part in the strategy. He’s like a director 

who has just taken control of a play, except it’s not actually a play, it’s doubles tennis, and he’s telling you where 

to stand, when to hit, and when to back off and let him take over. That’s right; the pinnacle of the Commander 

type is the guy who actually DEMANDS you hand control of your units over to him, because you obviously suck 

so very badly. In doing so, he completely ignores the fact that you can’t be that much worse than him, or else you 

wouldn’t have been matched together in the first place. Why he doesn’t just play 1v1 or Free For All, no one will 

ever know. 

Complainer (FPS) - Easily the most hilarious of any player in an FPS, the complainer does exactly what moniker 

says: complains. They’ll bitch and moan about how everyone cheats and camps, (even though they aren’t), and 

how everyone has some sort of “perk” (that guy must have the invisibility perk on!), and how his gun doesn’t work 

(there must be some sort of delay with my gun because it doesn’t fire when I hit the button!). The complainer 

usually sucks and is a punching bag in the video gaming world mostly because he’s an easy target and that every 

kill brings new a reason about how he unfairly was killed. They’ll blame the weapon, the map, the opposing 

players, and even the game itself, but for this guy to blame himself is a stretch. The complainer will always 

complain until things will eventually go his way. 

Complainer (LOL) - The one who calls every champion that kills him/her OP or stupid. Sometimes also the 

feeder that causes that said champion to become OP. Common Quote: "Omg that spell is so stupid, it shouldnt do 

that much damage, omg Alistar is sooo OP."  

Complainer (LOL) - These are the players who will complain nonstop about everything, they will ultimately lead 

to a harder game because of their complaining as the team won't focus and lose morale. These players are the ones 

who during champion select say "OMFG they got shaco, u didnt ban him gg" and not give their 100% effort. These 

players will perform subpar and make it easier for the enmy team to snowball. They are the ones who will most 

oftenly have the enmy team saying "report so- and so for verbal abuse" the complainer usually always like to make 

the biggest deals out of the smallest things. you accidently take a little too much dmg after trading in lane and they 

call you a noob. So, these are the 10 types of lol players that i've noticed, anyone else think that there really are 

jsut only these 10 types of players? What have your experiences been with the community, do you think there are 

any other categories? 

Consumer (DOTA) - Whether it be mass tangos, clarities, town portals, chickens or other crap that doesn't last 

very long, these guys will hoard these items like they're expecting a nuclear holocoust. Consumers seem to have 

little regard for long term reward and high regard for short term ownage. Just when you think you're about to kill 

one of them suddenly they activate their empty bottle twice in a row, turn around, chew on a tango and then proceed 

to beat your ass into the ground. And then their chicken will come along and Dagon you. Strategy: Make sure you 

can hit them when they're activiting their potions to cancel. Or just wait until late game and laugh and their 

consumable items. Preferred Heroes: all 
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Counterpicker (LOL) - League of Legends is an evolution of the pokemon games that you played when you were 

younger. You know that Nasus counters tryndamere, but Renekton counters Nasus who is then countered by 

Tryndamere and dozens more strange triangles like that. League of Stats is in your favorites bar. Strengths:if your 

fifth pick the enemy lane is as good as yours and the game might not be far behind. Weaknesses: picking first and 

new champions 

Coward (DOTA) - See trouble. Run to fountain. These guys are as useful to your team as a chair is to a whale. 

Need I say more? Strategy: Gank them from behind. This confuses them as the fountain is also in the direction of 

danger for them. Preferred Heroes: Stealth Assassin, Sniper, Clinkz 

Cyber Athletes (General) - Video games glossary term for gamers who play for a living. In recent years, 

professional organizations for enthusiastic video game players have taken off and become big business. Gamerz 

who play for money and as a career in some cases are referred to as cyber athletes. 

Daydreamer (MMORPG) - You spend almost all of your time standing still in Dalaran, lurking the trade chat. 

The rest of your time you apply to all of the guilds above your level. Resulting in them either openly mocking or 

completely ignoring you. And even though you have been rejected you cannot help inspecting the guild members 

every time you see them, and starting a conversation /s. Hoping they might invite you to a raid next week. 

Death (DOTA) - These are the late bloomers the late game heroes they suck at first then at the end they will rape 

you and they are classified to 2 A. Death Talkers- Death dealing trash talking bastard B. Humble Death bringers- 

There too humble saying they arent strong or like this " No im not strong i cant kill you No the divine was my 

from my ally furion and rhasta". Heroes reccomended- Late game heroes (Razor) 

Derp (LOL) - Team fight mid? Never fear, Soraka’s jungling! Generates the most WTFs in the entire team. 

Die hard (DOTA) - As the movie goees "Live free or Die hard" this is certainly yet they choose to Die Hard they 

think they can go 5 on 1 and say "HAHAHAHAH im so Imba you cant beat me ajujuju" gets raped then leaves the 

game totally stupid. They solo always do not care about the team's sake and recklessly tries to kill but gets killed. 

Heroes Reccomended- Techies 

Donald Trump (DOTA) - "Lol I killed you dude." "BANNED!" These guys have one rule that they follow: 

"Anyone piss you off, then omgz0r BANNED!!!!!!" Why? Because Donald Trump plays Dota and there's no such 

thing as a FiredList. (Rosie_ODonnell has been banned for verbal abuse). Strategy: Creating Bnet accounts > 

Banlist. Preferred Heroes: Any. 

Diver (LoL) - This guy runs randomly into turrets in a weak attempt to farm kills. He usually ends up helping the 

other team instead of reaping his minimal reward. 

Drama Lama (MMORPG) - Likes to cause as much chaos as possible because their real-lives are so goddamn 

boring. 

Draven (LOL) - Knows how to Draven, but refuses to Draven. Understands how to Draven, but only if you're 

Draven. Only plays Draven. Often Dravens. Can't always Draven, or understand how to Draven. Always Dravens 

you, even if you do Draven. 

Drunks (MMORPG) - You’ll find them slurring on voicechat, accidently pulling random trash or tabbed out 

watching porn. These guys are the heart and soul of any guild. They make everyone laugh and their skill level 

generally increases with the amount of booze they’ve consumed, kinda like Popeye with spinach. When not in a 

raid, you can generally find them dancing in Orgrimmar or Ironforge while entertaining everyone on voicechat. 

Dual Bracer Idiot (DOTA) - Start game. Buy two bracers. Repeat for every single game.Also known as the Quad 

Circlet Hobo or the Mass Branch Bandit.Be careful or else they will jump out at you with +8 DAMAGE! Strategy: 

Beware early to mid game! Preferred Heroes: Any.  

Duelist (MMORPG) - You can find them duelling outside Ironforge or Orgrimmar. You’ll also find them lurking 

in the PVP forums criticising every PVP video that’s ever made without actually ever making any themselves. 

They rarely enter battlegrounds and are usually in a raiding guild. But that’s ok, because they don’t need to prove 
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themselves to everyone else – everyone surely realises that they are PVP gods? If these guys lose at a duel, it’s 

likely that the other player used a pot, is OP, used all their cooldowns or got lucky… or the legendary excuse “had 

lagg”. 

El Toro (DOTA) - The super hyper mega greedy player of the team once you encounter him havoc will break lose 

he will chase you beyond your tower getting a kill then saying "Its worth it i killed you hahaha ZoMG nOOBerZ" 

While El Toro is raging hot he is very aggresive he will harass you to the end then he will kill you. Heroes 

reccomended: Balanar Strygwyr Sandking(Optional) 

Elitist (DOTA) - In every community, and the Dota community too, there will be elitists. These people look down 

on anyone slightly worse then them at Dota. They'll gaze at newbies with undisguised contempt and horde their 

knowledge from others like it's all they have. Elitists are everywhere and there's little you can do about them except 

get into name-calling competitions. Strategy: Since elitists are a curse upon their own team, perhaps you should 

be encouraging him to further discourage his own team mates. Preferred Heroes: Any 

Elitist (MMORPG) - An elitist is one who sets high standards for himself (he also tends to expect everybody else 

to have the same standards, and may judge by them). Elitists are often the best players, and are the opposites of 

slackers. Note, however, that an elitist is actually not that different from a slacker - what separates them is that the 

elitist will actually work for the goals he has set. 

ELO bi*ch (LOL) - "so my elo is much better than yours, you must be a scrub, uninstall noob" a close cousin of 

the try hard cry, except for these guys its hard to get it into their thick skull that they aren't as good as they think 

they are. This does not apply for people 1800 elo plus- those guys have shown consistency and are without a doubt 

good at the game, albeit at the cost of their life. ELO Bi*tch and the casual player hate each other, both so stubborn 

i think my chat box breaks everytime I am on the same team with the two. All in all, LoL is a great game has a 

great community but at its base it is still an online gaming community. There is competition and for human nature, 

competition equals infinite amount of ar*eholes. Don't take it to heart what they say, just get better and don't get 

too discouraged by them ragers. This is an effort to enlighten you, the community of these kinds of people and 

hopefully lessen them, altough i believe this effort to be in vain. Please reply, hopefully add some more examples 

which relates to you, and don't flame until you read it all. 

Enabler (MMORPG) - This player type will attack lower level players to draw out higher level wPvP. They tend 

to stay in a given zone for extended periods of time to allow time for higher level opponents to arrive. Some will 

go so far as to avoid killing the same player twice in a row, but attack as many different players to spread things 

around. 

Eternal Baddie (LOL) - Unfortunately, this guy is one his way down to the deepest depths of the ladder. He's the 

inverse of the high Elo player. He suffers from the Dunning-Kruger effect, otherwise known as illusory superiority; 

he is bad at EVERYTHING and refuses to acknowledge any flaws in his play. Not only will he feed, but he seems 

not to know creeps exist, or know that Madred's Bloodrazor and Thornmail are trash items. Much like the smurf, 

you'll most likely never see him again. 

Eternal Tank (LOL) - By now, he has accepted his lot in life. As everyone scrambles for the carry or the champ 

that can solo the entire enemy team (Jax, I’m looking at you, you jerk), he picks the tank and with a great 

misanthropic sigh, wades into the thick of things.  

Champion (Starcraft II) - They're so hardcore, they get jackets and groupies and everything! So you’ve played 

a ton of games, and you think you’re okay, but you wonder why you’re still stuck in the lower leagues. Well it’s 

probably because there are people out there who are like this. Yeah, and apparently this guy isn’t even one of the 

best of the best. People actually train for hours and hours every day, sometimes having to lay their computers on 

the floor so they can rest and play at the same time. Hardcore, thy name is StarCraft champion. Now, none of the 

people we polled for this article are actually StarCraft II greats, so we guess that all of the rest of the types are 

equally represented at the top levels. However, we imagine that when every nanosecond counts, people aren’t 

spending a whole lot of time referring to the amount of questionable intercourse their opponents and/or allies have 

engaged in. 
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Chaotic (MMORPG) - The chaotic archetype is walking death. This type will kill anything and everything in a 

zone, or they could come up and set up a picnic basket and party game in the middle of Silithus. They also tend to 

pick fights with insane odds not in their favor for example Chaotics will attack an entire 25 man raid group 

"because it was there". This type is most easily avoided by quing for dungeons/bg or just about anything that takes 

you out of reach for a period of time. 

Chicken Little (DOTA) - Abuses the Chicken gets the Chicken killed nuff said. Hereos Reccomended- Any. 

Chill One (Starcraft II) - You may never know if you are, in fact, playing with the Dude. Luckily, a good 

proportion of people playing StarCraft II online fall into this category (or at least pretend to, in order to not 

completely alienate every one of their allies). There’s not much to be said about the chill one. He’ll say hello to 

you at the start of the game, might discuss strategy a bit now and then, and whether your team wins or loses, he’ll 

have a good time. He might even message you afterwards if you had a particularly epic win. In fact, the main 

distinguishing aspect of this type is that he will not, at any point, flip out at you. Because people, no matter how 

much you play, no matter how much of your self worth is tied up in the little pixels moving around on your monitor, 

you need to realize that it’s just a game. 

Farm all day (LOL) -  Team: "Cmon Ashe we need you in fights, you have 240 minion kills." Ashe: "One more 

Phantom Dancer."  

Feeder (LOL) - An all you can eat buffet of gold for the other team. Common Quote: "Well dude, your not doing 

much either, maybe you should help" 

Feeder (DOTA) – An ally who repeatedly dies to enemy granting opponents gold and experience points making 

them stronger as a reset. 

Feeding forest (LOL) - The guy that dies to the mana buff in the forest. Leading to the humiliating message 

broadcasted to the entire room, leading to comments such as "feeding gold to the forest minions?" Common Quote: 

"Its ok I can still do this" 

Flamers (DOTA) - wow if you thought people who flame at forums suck at games these guys are the worst they 

say shit things like "OMG MAP HACK" "OMG NOOB COMSAT" or when you kill them "Player 1 has just 

pawned Flamers" Flamers says" BULL CRAP Player 1 cheater OmG Ajujuju nOOberator" then leaves the game. 

Heroe Reccomended- Any 

Fiddlesticks/Shaco/Nidalee/Fizz/Poppy guy (LOL) - This guy only plays one champion. He probably plays it at 

a level 400 Elo higher than his current Elo, but plays every other champion at a level 400 Elo lower. Over time, it 

evens out and he arrives at your Elo. 

Filler (FPS) - You know that guy who’s just happy to get to play? That is the Filler. He can be anywhere from a 

decent player to a very good one. These guys are just the most versatile of all the groups. They are content to play 

any position and most commonly will get stuck with the position that no one feels is beneficial to them. They hold 

a team together due to their ability to change and they often have the most likable attitude of the gamer community. 

A tendency of the Filler is to not hold gaming in such high regard though. They enjoy gaming, but aren’t around 

as much as the other hard-core gaming members of the team. They hold an apathy towards all situations making 

them sometimes annoying to other people who care about competition. 

Number per Team: 0-2. Work Best With: Leader, Strategist, and Guardian. Work Poorly With: Lone Wolf, Whiner, 

and Baiter. 

First-Time (LOL) - 0/14/2 "Sorry guys it was my first time as Trynd, heard the forum say he was becoming 

better.“ 

Fool (DOTA) - The contrast of the Hero not that good to have in the team often makes mistakes makes there own 

demises currently coordinates failed gank atempts Trys to be the hero by Attack 5 enemies. Heroes reccomended- 

Any. 
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For-the-Team Guy (FPS) - “Yeah sure, I’ll do it”. It’s that guy. This is the guy who will bait himself for the team 

or run a suicide run down a street if he knows his death is going to save the team some trouble. They are often 

very likable people because they don’t get many kills and they are very versatile. They can be decent players to 

very good ones and can honestly be from any of the other gamer styles, just very much a team player. The flaw is 

their clutch situation strength. When you’re the guy who dies for the team and runs routes that you expect to die 

out quickly, you don’t take the time to look into the positions and map breakdown. It’s only a matter of time before 

this class of player gets bored with gaming though unless assigned other tasks. 

Number per Team: 0-1. Work Best With: ALL. Work Poorly With: —- 

French man (LOL) - The one who constantly surrenders at every chance he/she gets. Common Quote: "Come on 

guys, please hit yes." 

Fumbler (LOL) - It’s common knowledge that a jungler can make or break a game. This guy breaks them. He 

fumbles the jungle like Gollum fumbled the One Ring, dying at blue / golem / wraiths (??). Some scenarios have 

Warwick leave the jungle and try to take mid from Fiddlesticks.* 

Game-knowledge guy (LOL) - Opposite of "the laner;" regularly does poorly in lanes, but knows when to roam, 

when to take objectives, and how to position in teamfights. He probably doesn't CS optimally, and may lose certain 

lanes that he should win, but rest assured he knows what to do in the game. His lack of solid lane mechanics is 

what keeps him in your Elo. 

Gankaholic (DOTA) - These are the people who love Ganking who cares about ganking as long as i get God like 

at lvl 6 "Player 1 is beyond Godlike somebody kill him" Then after 2 stages of the game "Holy Shit i cant kill 

anymore they have 6 divines noooo" They like ganking a lot they forget to farm and push they are great gank 

coordinators but try to remind them that they need to farm there core builds. Hereos reccomended- Anubarak 

Rikimaru Puck Ulfasaar 

Gay Bastard (DOTA) - The Gay bastard he is such a pussy these are people who Often chooses clinks hides in 

trees then backdoors alot these are the people who are so Gay even his team mates reject him. Often these guys 

are smart and gay or a coward they like clinks and rikimaru because of there stealthiness. Note: If you ever have a 

Gay Bastard in the team protect the Aegis they will steal from you when you go roshaning. Heroes reccomended- 

Clinks Rikimaru 

Gaymer (General) - Gaymer, or Gay Gamer, is a term used to refer to the group of people who identify themselves 

as LGBT (gay, bisexual, lesbian, or transgendered) and have an active interest in the video game community 

(gamers).[21] This demographic has been the subject of two large surveys: by Jason Rockwood in 2006,[22] who 

noted the level of prejudice that gaymers endure,[23] and by Paul Nowak in 2009, focusing in what contents gaymers 

expect in videogames.[24][25] 

General (FPS) - Patton, McArthur, Washington, and Pothead4evaxxx. You’ve probably heard of the first three 

and know that they are all very well-known generals of the United States. The last one, not so much because they 

are the Xbox general and they are just as annoying as the camper. They’ll attempt to lead your team into their 

modern day Normandy and most likely ruin your entire video game experience because they are attempting to take 

charge of seven 12 year olds via a headset. The occasional inspirational speech could be heard at times as well as 

a few “follow me’s” and if you’re lucky a “tonight we dine in hell”. Always fun to make fun of, but a real bitch 

when your team is well out of reach because his version of guerilla warfare didn’t work out all too well. 

Game changer (LOL) - *Half the team is dead and he's running late, but he jumps in anyway* "Here it goes 

*****es, Morg's ULT! Take th--- what!?" 

Ganker (LOL) - "Dude, get in the fight, don't gank, they outnumber us, play safe" *He ganks 1 vs 3* 

Girl (Starcraft II) - Just realize that when you belittle your ally's anatomy, she might be the recipient. 
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It’s no longer a secret that people who play videogames are sometimes (gasp!) girls. In fact, because of the multi-

tasking aspect, StarCraft II is a game that is well-suited towards the female gender. Now, this highly informative 

article points out why many girls who play StarCraft II don’t want to admit that they are girls. Of course, when 

your ally lags out in the first 30 seconds and you still manage to crush the other players in 2v2, you do get a bit of 

an urge to rub it in. And when you’re getting a particularly offensive stream of completely unfounded, impotent 

gamer-rage directed towards you, you sometimes wonder if it would help to play the “I’m a girl” pity card. For 

the most part, however, girls just don’t want to call themselves out. So they tend to keep their female status under 

wraps. Although there’s nothing to say a girl can’t also be a commander or a silent flip-out – or even a champion. 

Girl gamer/Gamer Girl (General) - A girl gamer/Gamer Girl is any woman who regularly engages in playing 

video games. According to a study conducted by the Entertainment Software Association in 2009, 40% of the 

game playing population is female, and women 18 or older now comprise 34% of all gamers. Also, the percentage 

of women now playing online has risen to 43%, up 4% from 2004. The same study shows that 48% of game 

purchasers are female.  

Glory Seeker (Sport) - Everybody loves playing with their favorite club. Most play with the big European names, 

but there's some who brave online play with even non 5-star or lower league teams they support. And most 

opponents oblige. They'll switch to a team of the same stature and make it an interesting experience.  Not the glory 

seeker. All he's about is Barcelona or Real Madrid. Pick what you want. It's not going to make a difference to him 

because all he's about is the best players in the world. This guy loves to win and there's no way he's going to risk 

a loss on his incredible record just to "enjoy the game." Douchebag Rating: 7 

Glue (LOL) - This dude is the jack-of-all-trades; ganks a bit, wards, calls out MIAs, performs well in team fights 

and generally passes around encouragement and congratulations. He might not be the best at playing his champs, 

but he and his morale boosts will win your games for you.* 

Grass Farmer (DOTA) - These are the guys who Farm..Farm...Farm . EARLY game- FARM. Midgame- Farm. 

Late- Farm. They often get the best items but they do not help you in team battles you will often see them at the 

other side of the map Farming.....to an endless abyss when you try to say help us they will reply "Go away this is 

my spot im farming" Heroes Reccomended- Any. 

Greed (DOTA) - Yeah One geedy son of .. Yup This guy is like Eltoro but with a twist LOL steals items steals 

kills lol even Steals creeps this guy buys 12 tangoes get his HP to half then he uses 2 Tangoes instantly. Hereos 

Reccomended- Any. 

Griefer (FPS) - or "one who causes grief"--Similar to a team-killer, or TK’er. The griefer is one who kills their 

own team instead of focusing on team objectives. The griefer, like a cyberbully, is interested in irritating and 

infuriating other players and is the most anti-social of players, he is the anti-player. Though they may be skilled 

and knowledgeable, the griefer uses this to willfully sabotage the enjoyment of the game for others. For instance: 

blocking teleports, blocking doorways, blocking spawn points, just causing mischief for other players. If 

everyone's good time is ruined then the griefer has won. A griefer drives players mad and causes trouble for 

administrators who have the burden of banning and blocking them from their servers. 

Griefer (MMORPG) - This player is most possibly the most aggrevating of all the wPvP types. They tend to 

enjoy finding ways to get under the skin of their fellow players. This player is only avoidable by finding somthing 

else to do. I placed the archetypes in the order of aggrevation I found them to be from least to greatest. Many wPvP 

players can and do fall under multiple types. And you could be dealing with any number of them at any given time. 

So while getting killed is annoying, please realize, that in most cases it is not personal. It is just an aspect of the 

game that some of us enjoy. 

Guardian (FPS) - That’s the guy who won’t fold under the pressure of a team onslaught. They are very strong 

positional players and rarely leave a position once they are imbedded into it. The Guardian has one of the best 

senses of position in the game as they can commonly be called “campers” for their skill in hiding. That doesn’t 

mean they are entirely hiding types. They can easily change rolls to a rush-stopper because these players, while 

not the best, tend to have good shots and communication. The guardian’s flaw is his inability to move later in the 
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round. While they are terrific for holding a spot, they fold under pressure and tend to be poor on offense. In a 

clutch situation from 1v5 to 1v1, these aren’t the people you look forward to being the last guy. 

Number per Team: 1-2. Work Best With: Strategist, Leader, and Radio. Work Poorly With: Veteran, Lone Wolf, 

and Whiner. 

Guide-Freak (DOTA) - After reading one strategy guide, they'll follow it to the letter. On the plus side this means 

that they'll be highly methodical and will usually make all the right decisions regarding purchasing items. On the 

downside they have zero flexibility and creativity. Might as well slap in a couple of AI opponents instead. Beware 

if you choose one of their heroes and don't go by their strategy guide though. They'll start acting self-righteous. 

Strategy: Take an educated guess what build they're going to create (won't be hard.) Then counter it! Preferred 

Heroes: Any 

Guild Jumpers (MMORPG) - These guys have been in practically every guild on the server already. They rotate 

in cycles because they’re either terrible at their class, AFK in raids, whiney or everyone hates them for whatever 

reason. They probably can’t hold down a steady job IRL due to their repulsive personalities, irritating habits and/or 

general laziness. 

Guild Saint (MMORPG) - Every guild has one. These are the guys that lend you gold when you don’t have 

enough to buy a flask, always help in instances when someone asks in guild chat and passes on gear during raids 

because it isn’t “that much of an upgrade for me”. They’ll probably use smiley faces at the end of most of their 

sentences. You’ll find them in Shadowfang Keep boosting some random guy’s alt. 

Guy who never speaks (MMORPG) - Logs onto voicechat, doesn’t talk ever. Always shows up to raids on time 

and is a pretty good player despite being horribly anti-social. You tried whispering him once and got a series of 

characters back from some unknown foreign language. Sometimes turns out to be a girl. 

Guy who doesn’t shut up (MMORPG) - Most guilds have a guy on voicechat who doesn’t stop talking. Ever. If 

he’s PvPing, he will take the courtesy of explaining every single action and counter-action that’s happening in the 

battleground. If he’s in a raid, he’ll be talking continously about loot, what spell he’s casting, what damage his 

fireball hit for, what colour is underwear is and generally anything else that happens to pop into his head. This guy 

has verbal diarrhoea. When he runs out of stuff to talk about, he starts mumbling to himself and/or singing or 

making strange noises. Quote often, these guys are also Guild Jumpers. 

Hard Core (MMORPG) - The hard core player is a person who strives to do the content fast, perfect, and in the 

hardest modes. He will attempt to get as many achievement points as necessary to not be a joke, and will at least 

have enough points to be looked at respectively by his peers. Of course his peers are members of his guild, who 

are likely to share his view points. Thus having 4,000+ achievement points is looked at as normal, and having 

5,000 or more would be seen as something desirable. This could come further into play in that if he ever wanted 

to switch guilds, the new guild would obviously look back upon his achievements to determine his worthiness at 

inclusion in their social group. After all, what better way to tell if someone knows heroic and raids than to see if 

they've gotten The Immortal? So for the hard core player, achievements are definitely not optional. 

Hardcore Gamers (General) - Play every day and sometimes all day. These passionate gamerz play the latest 

and greatest games, have the best equipment and spend a large portion of their time playing video games.  

Additionally, the hardcore video game player label defines gamers who play one game all the time, are obsessed 

with it, and have become masters of it as well. An example of a game like this is World of Warcraft. 

Hardcore gamer (General) - Hardcore gamers prefer to take significant time and practice on games, and tend to 

play more involved games that require larger amounts of time to complete or master. Hardcore gamers may take 

part in video game culture such as competitions, events and conventions. Competitions are another defining 

characteristic of hardcore gamers, who often compete in organized tournaments, leagues, or ranked play integrated 

into the game proper, an example of this is Major League Gaming, an Electronic sports organization that often 

holds events for hardcore First-person shooter games such as Quake. There are many subtypes of hardcore gamers 

based on the style of game, gameplay preference, hardware platform, and other preferences. 
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Hardcore Raider (MMORPG) - Your character is loaded with the best gear obtainable. Fancy Title's and 

achievements, you've got them all. The daydreamer's adore you and the final content is on farm. Although your 

boss is wondering where you are, and the fridge is running out of redbull. Atleast you have your awesome gear. 

Right? 

Hardcore Raider in a Casual Raiding Guild (MMORPG) - Has had an argument with one of the officers in his 

hardcore raiding guild and joined a casual raiding guild just to spite them. Stays in the casual guild for a week or 

so until he gets bored and makes friends again with the officer of his hardcore guild and rejoins. 

Haxor (DOTA) - Haxors play for one reason only. To win no matter the cost whether it be their Bnet account... 

or their Soul! They are ungankable, know when to attack rax, will farm none stop until they are forced to retreat 

and will hunt you down while you are neutral creeping. But remember that deep down inside they just crave a bit 

of happiness which is missing in their life. Strategy: Don't pick invisible heroes as they're useless against the 

Haxor. It's a never-ending war between the Trumps and the Haxor so leave them be. Preferred Heroes: Stealth 

Assassin, Nevermore, Zeus, Nerubian, Furion 

Hero (DOTA) - These are the people i also love they are the heroes of team play they are trump card of the team 

they help the weak and Kill the strong they love supporting as they also love killing. Heroes reccomended- Any 

Hudson (LOL) (get the reference?) - The other team gets first blood? Game over man, game over!! This is the 

dude that types “GG” on All Chat whenever a teammate dies. Reactions to him can be varied, but are usually 

followed by a shake of the head. 

I don‘t give a f Imma chargin" Players' (LOL) - We've all had this type of player, they will be playing champions 

such as blitzcrank, your entire team will be super low hp and what do they do? Grab the other teams 

amumu/malphite/singed. THey will be playing the champions that make plays, but will instead make plays for the 

enemy teams sometimes. They are the ones who initiate teamfights when everyone is low, they are the ones who 

towerdive and then type "wtf" after they die. They will most of the time not blame others for the actions, but wont 

take full responsibility themselves. 

I'm Really Good With Kirby" Guy (General) - How to spot him: Your first thought when walking in the room 

and spotting him is "Oh, this douchebag." He plays the easiest character to win with in any game, but insists he 

"knows all the tricks" and isn't just button mashing like the rest of you. Get a few drinks in him and he'll challenge 

the entire room to play him in his video game of choice as that character, then blame every external factor possible 

("The sun was in my eyes!" "It's two AM, dude." "There was glare!") on why you kicked his ass in under a minute 

with your obscure favorite character. Best course of action: Don't bait this inevitable douchecube into a match on 

the off chance he's the 1% that is actually really good at playing Kirby or Link (Soul Calibur 2 Link, the dirty 

bastard with the bombs that took away half your health. Remember that sh*t?). If he's the one to challenge you, 

pull out your A game and stomp him, preferably in a public setting. It'll hopefully shut him up and save the rest of 

us from having to do the same. 

 

I mid or I feed" (LOL) - Should be called I always feed, this is the player who when they are last pick in ranked 

will shout i twitch mid, you argue that perhaps you should see what the enemy team picks and our team picks first 

besides he decides. When it comes time for him to pick and support is the only option left, he picks evelyn and 

takes promote and smite. 

 

Impatient (LOL) - "TAKE THAAAATTTTTTT!!! DURAND IN THE FACEEEEE" "Dude, he was just one and 

he wasn't even near the turet" "Oh..."  

Import Gamerz (General) - These gamerz are focused on games that either 1) are released overseas and often in 

a different language, released prior to the release in the gamerz country or 2) gamerz who collect and play games 

that are exclusive to another country and thus must be imported. 
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In real life (LOL) - This is the type of guy that just feeds regardless of what is being said on the team. He will 

feed and feed, never notice ganks, never help out with ganks, and just really feed in general, but at the end of the 

fights and when you are starting to question his antics, he will reply "I don't care, I have a life and a GF IRL, I 

don't care what you have to say about my 0-11 score." Yes, this is the guy who irrevocably feeds, disregarding 

your pleas for him to stop and play a more passive style all because "he has a life." Throughout the game he will 

not stop to tell you he has a life after he dies, because well... he has a life. Nothing can be done about this guy's 

behavior in the game, because he "has a life." 

Incomprehensible (MMORPG) - Yes, this player deserves a word so difficult for it manages to amaze us time 

after time.  

You are the person who will find new way to die, every time you do an encounter. You might die from a bone 

storm the first time. But for the next months you won't go past the encounter alive. The ways you die are truly 

incomprehensible even to our greatest minds.  

Initiate all the time everytime (LOL) - Amumu: :"Guys my ults up! GOGOGOGOGOGO!" Team: "We're not 

even close to you!" Amumu: WHERE WERE YOU GUYS. 

Invincible (Fighter) - Street Fighter Player: Daigo Umehara, The Beast. The Japanese call him “Ume,” the 

Americans call him “Daigo,” and everyone calls him “The Beast!” Daigo is the best overall fighting game player 

on planet Earth. He is sort of like a Choi raised to the 3rd power, minus all emotion. When it comes to technical 

dexterity and deep knowledge of a game’s nuances, Daigo is outclassed by many of his Japanese contemporaries, 

but when it comes to winning, there is no other. Daigo does not merely win; he utterly destroys. I watched Daigo 

completely humiliate an American player in a tournament match, just moments before I would face him in the 

exact same character matchup. Though I was armed with the knowledge of exactly what not to do, Daigo 

completely rolled over me in a virtual instant replay. More than any other fighting game player in the entire world, 

Daigo has the power of yomI: the power to know the mind of the opponent. There is no need to execute difficult 

combos, or to have deep knowledge of the nuances of a game when you know exactly what the opponent will do 

next. Daigo throws out “risky moves” left and right, and lands virtually every one, because again, there is no risk 

when you know what the opponent will do. Going into my match with Daigo, I vowed not to attack at the “correct 

times” so as to be harder to read, but I found that it is nearly impossible not to attack at the correct times. I have 

ten years of experience telling me to do so. As soon as you feel the presence of Daigo inside your mind, you have 

that split-second of second guessing yourself, which is the exact moment he finishes you off. Daigo (and Choi) 

are both great examples that there is a skill to competitive games more fundamental than the language of the 

particular game at hand. Daigo doesn’t even need to be particularly “good” at a game to dominate it, he simply is 

Daigo and wins. I never thought a player was actually, literally psychic before . . . in the supernatural sense . . . 

but honestly . . . Daigo scares me. I think he might be. —Romel “Chaotic Blue” Shaheed, member of US National 

Guilty Gear XX team. 

Jackass (DOTA) - Obviously these guys don't play Dota to win. No no, they play Dota to be totally ridiculous. 

You'll often find these people eating their way into the enemy fountain using tangos, dropping a chicken there and 

then teleporting their entire team in and ganking the leavers. Ever chased someone who keeps running back and 

forth towards you and back in such an unpredictable but dangerous manner that you can't hit them? Well it's called 

juking and these guys would risk juking themselves to death just for a laugh. They'll go out of their way to refill 

that empty bottle at the enemy fountain or using Swap to get you onto a ledge you can't escape. Strategy: none 

really since they'll usually get themselves killed in the process of having a laugh. Preferred Heroes: Vengeful 

Spirit, Queen of Pain, Anti Mage. 

Best course Of action: In all likelihood, this guy's a sweetheart taking out whatever negative urges he has out on 

the digital world to relax. Video games are about escapism and entertainment, after all. Just watch out if he starts 

talking about "eliminating the Argonian problem" in Elder Scrolls, especially if he's an art student. 

Jack ass (DOTA) - They watch too much MTV they liked Punk'd and other crappy shows they laugh a lot and 

they dont take the game seriously but in truth they are pretty hillarious Suiciding at he fountain doing very stupid 

things doing funny builds etc. Heroes Reccomended- Any 
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Jack of all trans (LOL) - You have a champion for every role and your team needs you even if they don't realize 

it. You will make sure that your team has all the 5 roles covered like a dutiful Dungeons and Dragons player 

making sure everyone doesn't pick a wizard and leave the party with no fighter. When everyone else is threatening 

to leave over not getting solo top your going whatever I will fill in where needed. You know your just as dangerous 

with a Twisted Fate or an Alistar as you are with an Annie. Strengths: No one is gonna throw you off your game 

by picking your champion or getting in a lucky ban. Weaknesses: The one trick pony, a team that is so bad they 

leave two roles empty(if there was a champion that could ranged carry and jungle at the same time you would own 

it no questions asked) 

Jack-of-all-trades (LOL) - As with anyone in this situation, he is the master of none. He plays every role, but at 

a suboptimal level. Usually silent in champ select, or simply says "I fill in for whatever," the jack will do anything, 

but will rarely make the plays. While a solid player, and likely falls in the same category as the overly-passive-

guy, he's not doing much harm, but also not doing much good. 

Jack-Of-All-Trades (LOL) - This person normally fills in any role your team needs. He's does exceptional well 

with a wide variety of champions and is typically a team player. 

Janitor (LOL) - Finishes off all the leftover kills after his/her team has been slain. Common Quote: "Haha I just 

killed all of you" 

Jedi Hitler (General) - How to spot him: Remember that phase in the mid 2000's where every RPG offered a 

"good," "bad" and "neutral" pathway for your character to go to make the gameplay seem less linear? This guy 

took full advantage. Every chance he got, he was a total dick. He'd curbstomp a digital kitten if the option was 

given to him. His avatar's face looks worse than Darth Sidious with a meth habit. He even customized his gear to 

all black-and-red. What a drama queen. 

Jungle Creeps brah (LOL) - "Dude I jungle to level, not to gank." 

Kenny McCormick (LOL) - Likeable dude, pretty good player… but always, always, always stuck with a team 

who can’t help him out. Gets his ass handed to him, and has the largest losing streak of all his friends. ELO Hell? 

Yes, it exists.* 

King of the Hill (MMORPG) - This player type is highly territorial. The hardest part to dealing with this player 

type is finding out what area is covered by "their territory". If you find yourself face to face with this player type 

in an area they have claimed you will most likely have to fight your way out. 

King of WoW (General) - How to spot him: He's got a ton of gold. The most tricked-out gear imaginable. He 

reached every level cap with a new race the week after the new expansion came out. Leader of his guild. Did I 

mention the gold? He has so much gold. Best course Of action: Say your final goodbyes and wish him well. You 

won't see him at another social function until your 10-year reunion. And even that's iffy. 

Kingpin (LOL) - This person is normally the person trying to call all of the shots, wards properly and gets the 

team together for dragons, barons, or team fights. Typically playing the tank or a Tanky initiator. Has a lot of ego 

and thinks they always know what's best for the team. 

Know-nothing Know-it-all (DOTA) - "STFU NOOB. I know what I'm doing. Dagon on Juggernaught is the way 

to go." Ok so they managed to own a noob using their lame build and from then on they stuck to it. No matter what 

you do, they'll still stick to their original decision and get their Agannim's Sceptre for Phantom Assassin or Eul's 

for Naix. Strategy: Tell them that getting the Dagon for Juggernaught was a nice idea and also tell  

Laner (LOL) - This person wins lane every game (or most games). Typically the player who complains the most 

about Elo hell and not being able to carry noobs. However, he has one critical flaw: teamfights. The laner either 

stays in his lane during crucial moments, or is so bad at teamfighting, mechanically, that he regularly throws 

matches that were easily winnable. Even if he goes 7-0-2 in lane, he'll end up 7-3-2, having cost you the match 

and, of course, remaining at your Elo. 
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Leader (LOL) - This guy tries to call all the shots. Even if he isn't the best player, he tries to make up for it by 

giving it his all, even in the worst of times. Usually intiates. He has a huge ego, but he justifies it because he is 

better than all of his friends. Unfortunately, he is playing with you, and not his friends. 

 

Veteran QB (LoL) - The two-year veteran who remembers when anivia was overpowered. He might not be the 

most map aware person in the game due to old age, but he sure **** knows how to play the macro game. Is a fan 

of split pushing and tanky dps. 

 

Tactical Computer (LoL) - The Leader calls the shot but sometimes fails. The Tactical Computer knows how to 

win. He knows exactly when he can dive, when he can steal baron, and when to counterjungle. Unfortunately, he 

is actually stuck below his true Elo because his teammates aren't intelligent enough to follow up on his plays when 

there is an obvious opening. The 1% of LoL players in Elo hell. 

Leader (DOTA) - often directs the team without his leadership the team will not get kills cant do anything 

properly. Heroes reccomended: Any 

Leader (DOTA) - Usually a player will start pinging ganks and typing "b" or "push" into team chat. These people 

are the leaders and generally have a good strategic look on things. Leaders are vital to victory during a game. 

Either that or they're power tripping. You be the judge. Strategy: If you find out who's calling the shots on the 

enemy team, gank him while a lone hero on your team does a blind push and then retreats. He'll be too busy typing 

and signalling for everyone to gank that he'll be vulnerable for about 5 seconds. And if you actually believe this 

piece of advice then I recommend also getting Agannim's Sceptre on Naix. Preferred Heroes: Techies. 

Leader (FPS) - All teams obviously need a leader. This is the person in the team that demands the most respect 

or else they will be entirely in-effective. They are good basic players, but their strength is in holding the team 

together. They organize everything, set up the matches, and will be around nearly all the time to work with the 

entire team. The only major flaw of the Leader falls into their overwhelming responsibility. When they are dealing 

with all the other organization of the clan they fail to get the same amount of experience with the rest of their team 

members in preparation for matches. Number per Team: 1. Work Best With: “For the Team” Guy, Strategist, and 

Radio. Work Poorly With: Baiter, Lone Wolf, and Veteran. 

Leecher (DOTA) - Standing safe distance from attacks and gaining exp without combat. 

LoLPro Noob (LOL) - This guy spends more time watching HotshotGG and Dyrus than actually playing. He 

knows every build for every champion, and will demand to invade every single game. It's still a mystery as to how 

this guy has actually made it to your Elo.  

Strategy Faillord (LoL) - This guy has memorized Elementz's tier list JK TIER LISTS ARE GARBAGE because 

Swain does a lot of damage. Rushes executioner's calling every game because it counters Soraka heals. 

 

Winrar (LoL) - Can't-Think-Of-What-To-Put-Here": Pretty self explanatory. 

Lone Wolf (FPS) - This is the class most gamers love to hate. They are decent to great gamers that have overall 

great skills on every area of the game. Their problem is their inefficiency in working WITH a team. They often 

have terrible communication skills and can be similar to the Whiner except they won’t listen to the strategy as 

closely. A Lone Wolf is good for some teams, while others they can destroy. The Lone Wolf often also has a 

superiority complex and isn’t afraid to show their ego. Number per Team: 0-1. Work Best With: Radio, “For the 

Team” Guy. Work Poorly With: ALL OTHERS. 

Lone wolf (LOL) - Maybe you had a teamfight scar you for life or maybe you have just seen too many teamfights 

go badly, but you are determined that no one will ever see you and your team in the same place at the same time. 

You most likely play assassins exclusively and hunt your enemies down one at a time. You feel that allies only 

slow you down and the better you are the more this is the case. Your like the Boba Fett of LOL. Strengths: you are 

generally gonna get the most kills and eventually you will become an unrivaled 1 vs 1 fighter. 
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Weaknesses: Enemy teams that actually stick together or teammates that constantly blame their lost fights on your 

absence despite you killing two enemies and letting them fight 3 vs 4. 

Loose Cannon (Bojovky) : You are the unpredictable fighter. Your ability to go with the flow and take advantage 

of openings is unparalleled. Your victories are often accompanied by dropped jaws and grimaces. Motto:“Forward, 

backwards, or upside down, whatever works is what beats you, clown!” 

Lootwh0re (MMORPG) - Usually decked to the eyeballs in purples and in mid-range of the DPS charts on raids… 

but goddam, do they cry about loot…. if they aren’t whispering the guild saint’s to pass on loot, they’re “FFS’ing” 

in raid chat because they didn’t get what they wanted. /throw toys out of pram. Generally these guys won’t show 

up to progress raids or where a bit of wiping is involved but their name is guaranteed to be first on the list for every 

farming run. You’ll find them standing in Orgrimmar or Ironforge spamming /say with useless information and 

linking purples. 

Lore master (LOL) - You actually read all the issues of the journal of justice, and it being discontinued was one 

of the saddest moments of the game for you. Still there is hope you and your comrades keep the fanfiction forum 

alive contributing and reading one anothers works. You know your champions lore your opponents champions 

lore and the lore for the champion that is gonna come out next. Furthermore you can tell the difference when Riot 

suddenly rewrites teemo's lore to make it edgier or lighter in nature. You can't help commenting on the relation 

between your champion and the one your are fighting "thou shall be defeated my brother" said to Nasus player 

while using Renekton, but sadly too few people get your references. Strengths: the use of lore combinations that 

Riot puts in the game just for players like you like Garen and Lux bottom that are extremely effective. Weaknesses: 

The desire to face down that Morgana mid with your Kayle even though better choices populate your champion 

select screen. 

 

Loyal Tiger (DOTA) - These guys are so nice to have as a mate that they could sell themselves on a market, kill 

their owner, come off with a good reputation and steal their own mother's secret pizza stack right before their eyes 

and be ignored. Fear em, I tell ya. Ever seen someone stuck to someone else so much as to make it seem like the 

two are chained together invisibly? then one of them is likely a loyal tiger. They generally perform commands 

unquestionably and ask for guidance. All of them perform commands with a startling efficiency and letter-

following. If you are turned into Ye Ol' Flander's BBQ Sauce by a pair of players all the time, you know for 

certainty that one of them is a tiger. Generally, they are quite cruel to their enemies, playing with them like hapless 

fatasses (no offense to you, fatasses) before ending their life very quickly. Dont piss these guys off, because their 

motivation, will and energy has no limit. If they get owned, theyll own you next time, and if they dont, they will 

for sure own you next time. And if they after all dont, theyll go out of their way to antagonise you and come out 

alive. Strategy: Kill the tiger's ''handler'', this will make the tiger's actions count for little. The handler will often 

play a more laid-back hero such as Furion, so its quite easy to detect. Make them think you are no match for him 

until its too late for him and youve won by pushing. If you are ever targeted by one of these, try to come of alive. 

Dont try to kill the tiger because you cant do it... Prefered Heroes: Ursa, Strygeryger (aka. Strygwyr, but my mate 

calls him that tongue.gif), Razor, Balanar and many of those powerhouse-type heroes. 

Mainer (LOL) - Name a character, and this guy mains it. The main seems to change every week or so. All it takes 

is a single win, and that champ is instantly his main. 

Master (LOL) - Your skill at this game is borderline supernatural. You look down on gold elo players as noobs 

and you have probably faced down one of Chaox's or Saint Vicious's smurf accounts at some point. You may have 

even won. You are unbeatable barring horrible teammates or even better enemies. You are so good that if you 

were to play a casual game you would be an unbalancing factor on it guaranteeing a 20 minute win for your team. 

You probably own every champion worth owning and have carried games with evelynn in ranked to prove you 

are unstoppable. Strengths: pretty much everything. Weaknesses: none apart from getting saddled with bad 

teammates and even then you will probably just carry them to victory. 

Math Whiz (DOTA) - These are probabbly like us Asians they love calculations when they play Dota they bring 

there calculators then expalins to the whole team that Evasion has a set of ratio of percents and that Buriza does 
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not stack with Morty's crit and etc.(I suck at math thats my bane to all subjects so dont count me in here)-Pretty 

average math student. Heroes reccomended- Any. 

Mathematician (DOTA) - Asian Dota players are renowned for their maths skills and will often rush their first 

item known as the Abacus of Doom which gives +100 to intelligence. But since this doesn't exist in game they'll 

use their maths skills to own everyone. Before battles they'll calculate how much mana they need to do how much 

dmg over how much time. They'll consult their Orb stacking charts and crit probability statistics etc. and have a 

tiny shriek of joy for beating their personal best -cs. My advice is stick near these guys as they seldom screw up. 

Unless they get ganked that is... or unless their mother starts yelling at them in real life to go study. In that case 

they feed. Strategy: Things like crits and evasion are a bane to the Mathematician since that makes the equations 

less certain. But nothing is more dangerous to them then their high expectations parents. Now you study hard and 

become a lawyer ya' hear! Preferred Heroes: Lion, Lina, Crystal Maiden, Zeus.  

Merry players (LOL) - These are the players that type gl hf, gg at the start of every single game. They play with 

a positive attitude, they type "lol" after something funny happens, and they make the most out of their time with 

the game. They will most of the times be average or on par with the average joe's, they will make faces such as ^^ 

or and talk with the enemy team with allchat, they try to find fun in everything and will do their designated role 

fairly well. 

Meter Junkies (MMORPG) - You’ll find these guys on top of the DPS meters. They are super-competitive 

players who love nothing better than to spam the DPS meters after every boss kill. They show up to raids with as 

many buffs as they can get their hands on and aren’t afraid to tell everyone else how much they suck. Quite often, 

these guys are also Duelists. 

Micromanager (DOTA) - With barely 100 HP left, they'll manage their hero so well they'll escape a gank, end 

up with a kill, return to fountain and still have enough time to do the laundry. These people will almost always get 

a chicken at the start which will become their secretary and manage their appointments for them while they 

calculate how much mana the enemy needs to kill them while they're leeching XP with only 20 HP left beside the 

tower. But the scariest ability of these people above all is that they can rub their stomach while rubbing their head 

and counting backwards in odd numbers from 100. Strategy: Any invisible heroes should foil their dastardly plans. 

Preferred Heroes: Meepo, Chen, Chrow, Furion, Keeper of the Light.  

Mid-core gamer (General) - A core or mid-core gamer is a player with a wide range of interests and enthusiast 

toward creative and diverse games,[9] but without the amount of time spent and sense of competition of a hardcore 

gamer. The mid-core gamer enjoys complex games but won't buy every novel release, doesn't have time for long 

games,[10] and is a target consumer[11] that needs features not found in games for the other types. Nintendo president 

Satoru Iwata stated that they designed the Wii U to cater to a core gamer who is between the casual and hard-core 

categories.[12] 

Missing rune/masteries guy (LOL) - The person who is unable to do a 10 second task in the 1:30 time slot alloted. 

Common Quote: "Yea guys, I forgot to put in my rune and or masteries in" 

Moderate (MMORPG) - The moderate is the person who chooses to play the game more seriously than the 

casual. He will attempt to do things that are difficult, but not put in 20 hours a week of play time just to do them. 

The moderate is probably in a guild and enjoys the connections he's established there. For a moderate, I can see 

achievements still being optional. It's likely the moderate player hangs out with other moderate players, so if he's 

not caring about the number of achievement points he's likely not to face any sort of peer pressure to get them. 

And at that point, he's equal with the rest of the group and there is very little social incentive to advance. 

Moron (MMORPG) -  Based on the definition provided by Tobold (mentally disabled, IQ below 70), then yes, 

there are most likely no morons playing WoW. In fact, "moron" does not fit with any of the other categories. Take 

a look at the first 3 player types. They are based on behavior and expectations, and say nothing about one's 

intelligence. Calling somebody a "moron," however, is passing judgment on one's intelligence. But is it? Look at 

the context. When somebody repeatedly stands in fire and blames the healer for dying (or does not even realize it 

is the fire that is killing him), do we really think the person behind the computer has an IQ below 70? Do we really 
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believe he is a drooling mental retard? I doubt it. We are calling the behavior of the in-game character moronic. 

Standing in fire is stupid. There may be many different real-life factors to explain why that player stands in fire. 

Most likely, that player is a real-life slacker. But in the game (from an RP point-of-view, if you will), his character 

is a moron. And it doesn't take an IQ below 70 to be bad at a game. So my main point is that Tobold is right (at 

least partially so): there are most likely no morons playing WoW. However, there are morons in WoW. EDIT: 

There is also the issue of age. A 12-year old with an IQ of 140 will still have less maturity, knowledge, and common 

sense than a 30-year old player of average IQ. 

Mr. Reason (DOTA) - Lol what a pathetic excuse of A human frickin Being OMG! this dude is a total lamer if 

you ever have this guy on your team DOnt even talk to him please and if you have him as your enemy RAPE his 

sorry ass. Mr.Reason- LoL ill Kill you ALL i AM GOD oF Dota. Player1- ????God of Dota more like God of 

Tangoes (28 Tngoes). Player 1 hooks Player 5 and Dismembers em. Player 1- KILL HIM DAMN FOOL. Mr. 

Reason- WAAAAA Im trapped in the trees OMG Damn furion OH MY GOD i cant blink out of there I dont have 

60 Mana. Player 1- WTF are you saying you have 900 Mana. Another stupid Scenario. Player 1 kills Mr. Reason. 

"OMG YOU CHEATED YOU HAVE CREEPS DAMN YOU ILL REPORT TO FROGICE GET YOU BANNED 

then quits". "Its Ice Frog idiot". Heroes Reccomended- Any. 

Mystic (DOTA) - These are the guys that will look for an illusion rune, pick it and fool you into thinking that the 

illusion is them and unload all your beautiful spells on the illusion. After that, theyll most likely come with a 

companion but sometimes prefer to come alone. And the next moment you know, your HP is down to half, you 

have no mana, no spells to use and youre slowed to half! but wait thats not all of it. They also have a high sense 

of organisation, so your teammates will come to help only to realise that it was in fact an ILLUSION of the 

companion, that the mystic moved out of line of sight under your panic and replaced himself with an illusion... 

which in turn causes your friends to unleash hell on the illusions. Next, the mystic and his companion (the 

companion is most likely an objective guy that follows orders, a team member and likely irl friend of the mystic, 

since mystics need a high level of competence and trust from their companions) ambush you, kill one guy with 

attacks and unleash their spells on the next. They run back, into thinking you can kill them, and then youre hit by 

an epicenter. Needless to say, these foes are hard to defeat, as they are usually very creative with everything from 

gameplay to items. No matter what you do, sometimes it seems you can never overcome them... mercifully, they 

are extremely rare Strategy: Use observer wards to detect his plans. Disable him as this will piss him off, since it 

hinders him from performing the plan. Theres not much more to do other than be very, very careful, and perhaps 

pray youve got a Mystic of your own of higher quality than theirs. Prefered Heroes: Morphling, PA and all those 

sneaky heroes and illusion bastards. 

Neutral Mania (DOTA) - Neutral Mania are junglers they jungle alot some them are carry heroes some are not 

just be sure to tell them when and where you need help. Heroes reccomended- Any 

Never-Say-Die (DOTA) - Gotta love these guys. The exact opposite of the Quitter, these people will stay til the 

very bitter end and will often be seen defending the lone Throne all by himself against 5 enemy heroes. Give these 

people a compliment since they're a dying species. Heck give em a war medal since they probably fought in the 

trenches of World War 2 in a previous life. Strategy: Poor lad. Go easy on him unless he's owning your entire team 

using the leavers items. Preferred Heroes: Any. 

New Champ Dodger (LOL) - The one who dodges when he/she is unable to play the new champion. Common 

Quote: "..." 

New Champ Spammer (LOL) - The one who picks the new champion at speeds that would make light look slow. 

Regardless of the other champions his/her team will pick. Common Quote: "..." 

New Guy (LOL) - Has no idea what he is doing, often runs into bad situations, enjoys the game, has no idea what 

higher level games will do to his type. Common Quote: "Im still new so im sorry if I do bad" 

New Player (Starcraft II) - Awww, look, he's pressing random keys! How cute! We’re not going to lie to you. 

StarCraft II is not an easy game, and it’s not a good game for the average button-mashing gaming cretin. It takes 

intelligence, strategy, good multi-tasking skills, creativity, research, and patience to make a good player. So it’s 
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understandable that a new player without experience wouldn’t be as good at the game as, say, someone who has a 

thousand games under his belt. This is why StarCraft II has implemented the highly effective League system for 

matching random players, which teams players of similar levels together so that every person usually gets a 

challenging game in which they aren’t stomping on those weaker than themselves. Sadly, some players never 

elevate above the level of new player. Just because someone has played a huge number of games doesn’t mean 

that he’s actually learned anything from them. The new player is not to be confused with newbie, noob, or nub, 

which are all derogatory terms aimed at players who might have plenty of experience, but simply don’t live up to 

their teammates’ (wildly inflated) expectations. 

 

New Players (“noobs” or “newbies”) (MMORPG) - You’ll see these guys wandering around Undercity in a 

zombified state, with no clue how to get out, repeatedly doing quests in Westfall at level 30 with no idea which 

zone to go next. If they’ve managed to get to 60 and you get grouped with them, they’ll generally ask where they 

have to fly to, where the instance is and probably pull random trash, over-aggro or haven’t trained the polymorph 

talent because “thought I didn’t need it”. You have to explain every abbreviation used, spell, talent, mechanic… 

but hey, we’ve all been there. Right? I don’t remember being this bad…. 

Newb (DOTA) - These guys are new to dota and are willing to learn more unlike The Noobs they constantly try 

to practice and help the team when needed. Hereos reccomended- Lina Rikimaru Razor Luna 

Newb (MMORPG) - Note the 'new' in 'newb'. You are new to the game and probably useless and horrible at 

everything the game throws at you. But it's ok and we understand. Most players will learn along the way. Once 

you hit the level cap you turn into one of the types below. 

Newbie (DOTA) - A newb and a noob are too different things. A newb is a new player who will contribute to the 

team and follow orders and generally ask question which will make him a better player. A noob is someone who 

has played for over a year and still get owned by everyone and spams in chat and ragequits after dying. Newbies 

should be treated with care and caressed... Maybe not caressed but you should all help these people out and give 

them pointers. Strategy: Tell him that to win the game all you have to do is reach the enemy fountain. (I ain't 

joking, it's actually worked for me once. Yes, I am slightly sadistic.) Preferred Heroes: Stealth Assassin, Sniper. 

Newbie (General) - "Newbie" is a slang term for a novice or newcomer to a certain game, or to gaming in 

general.[16][17] It can have derogatory connotations, but is also often used for descriptive purposes only, without a 

value judgment. Two derived terms are "newb", a beginner who is willing to learn; and "noob", a derogatory name 

(an alternate spelling for n00b), though "newb" and "n00b" have become opposites of each other, meaning "newb" 

is plainly someone who is new to the game (thus having the potential to get better) and "n00b" is a player who 

both lacks skill and mainly fools around (not wanting to become better). 

No recourse (MMORPG) - The No recourse archetype is the player that flies down kills you then flies off. They 

may or may not fall under another archetype but simply put you are not given a chance at satisfaction. This player 

will not wait around for high levels to show up for a defense. 

Noob (LOL) - You have been playing this game for a couple weeks now. You have one champion it's name is 

probably either Master Yi or Ashe. No bot can stand against your furious auto attacks, and you totally would have 

got that double kill last game if that Annie player hadn't ksed you. You aren't gonna play against real players yet, 

not because you aren't good enough, but because they all have op runes and mastery points that you lack (also 

people are cruel.). Strengths: A mastery of the tutorial concepts and irrational playstyle that can confuse even the 

greatest pro. Weaknesses:Mordekaiser, Sion, and Garen. 

Noob (DOTA) - These are the people who played dota for a very very long time and still suck buying shitty items 

such as SNY for lich or dagon on anyhero then "The Noob" is opted for a kill he takes it he trash talks and says" 

WEAKlingS NOoBERitoS $$$%^^$$" then after a few minutes you guys kill him and he leaves cursing all of you 

people. Hereos reccomended- Razor Lich Rikimaru Lina. 
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Noob (MMORPG) - You are the newb who never succeeded to turn into something else. You've remained 

completely useless at everything the game throws at you. Once recognized, other players will often refuse you 

from their raids. If the Noob successfully joins one, you will be able to recognize them as the character who appears 

to be glued to the floor. 

(Not) Pro (LOL) - This dude spends all day every day watching pro streams, writing down strategies and 

memorising ward points and trap locations. Knows the optimal jungle time for all jungle viable characters and has 

memorised every good build for every character you can possibly imagine. Cannot play the game to save his **** 

life.  

Not-so-much-of-a-jungler (LOL) - "Uhm... are you sure you can jungle Annie?" "Sure, watch me <----- being 

slain by a minion 

Nothing-to-lose (LOL) - "0/15/3... meh, I might as well solo their Nexus". 

Obsessed (Fighter) - Street Fighter Player: David Sirlin, The Obsessed. And now I get to talk about myself! I am 

known secondarily for some of the same traits as Ortiz: my patience and ability to annoy opponents. But I am 

primarily known for my obsession with doing the same move over and over again. I try to find moves that are 100 

times harder to stop than they are for me to do. If I can find something I can do over and over and over without 

fear of retaliation, then I am at my happiest. When I do discover such things, it doesn’t say much for the game’s 

design, but that isn’t my problem as a player, and I have no obligation to anyone to play a game “as it was intended” 

or in an “exciting” way. Janowski caused the two bishops to be called “the two Jans,” but I have caused myself to 

be called “low strong” after Rose’s move in Street Fighter. The theory is that if an opponent can’t stop a certain 

move, then I don’t have to bother with the sticky business of predicting what they will do next. I also don’t have 

to worry about them predicting what I’ll do: we all know what I’ll be doing! As long as whatever I am doing isn’t 

making me lose, I’m content to continue doing it and make the opponent provethat he can beat it. I am also 

notoriously lacking in dexterity and “technical skill”at games. I’ve always had to make up for this with my good 

sense of timing (exactly when to do a move). When it comes to tournament performance, I was able to dominate 

the scene in a particular version of the game called Street Fighter Alpha 2. I won national tournaments, and could 

consistently beat any opponent in the United States, save for Valle and Choi. In other games, I have reached the 

upper echelons, but other players have overshadowed me. The lesson to learn from my play style is that while it 

can get extremely far, obsession with a single aspect of a game just can’t go all the way. Even in my most successful 

showings in Alpha 2, my secret was that at the highest level of play against Valle and Choi, I had to abandon my 

“same move over and over” tactics in favor of using my backup characters, which I played with a much more well-

rounded style. After realizing the superiority of Choi’s style, I have attempted to change my focus and “use all the 

buttons.”  

One Hit Wonder (LOL) - One champ, and one champ only. If they’re a Progressive One Hit Wonder, then they’ll 

play one type*of champ. Got two carries already? Too bad, have a third, coz they’ll either queue dodge, leave or 

feed. 

One Night Stand (DOTA) - These are the people who i truly respect they fight to the death who cares if Razor 

has 2 divines Mjolnir Butterfly and Assault Currias once they all of the enemies push and is attacking the frozen 

throne/World tree they are there they defend it as if it was the nations capital if you kill them greet them tell them 

that they did a good job and a nice game. They often resemble King Leonidas in the Battle of Thermopylae. Heroes 

reccomended- Any. 

Omnipresence Wisher (LOL) - Usually plays junglers or roamers, and will turn in a solid early performance, but 

has a bit of ADD and wants to try to be everywhere at once from midgame on, usually ending up being in the 

wrong place at the wrong time half the time. (Compliments to Ashen One!) 

One True Style (Fighter) - Street Fighter Player: John Choi, The One True Style. Choi is polite, humble, and 

utterly dominating as a player. In high school, he was a champion wrestler, and now he is a champion fighting 

game player, probably the best overall player in the United States. Choi has good reaction speed, but not the best. 

He has good technical skills and dexterity, but not the best. He is, however, one of the most adaptable, versatile 
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players around. Choi quickly learns exactly what it is you’re up to, and soon makes you feel a bit silly for thinking 

you could really get away with it. Like Lasker, he attacks at times, defends at times, and generally plays a balanced 

game. His style is one of simplicity, and he makes the game look easy. Also like Lasker, he combines the analytical 

approach of determining the logically correct thing to do in a given situation with the psychological approach of 

measuring and reading the mind of the opponent. It’s very hard to get such a player “out of his element” since 

virtually any situation or turn of events becomes his element, just as much as it is yours. In the end, it’s not hard 

to see why the central style has proven stronger than obsessive styles like my own, or overly defensive styles like 

Ortiz’s. Choi has won far too many US national tournaments to even mention. 

One trick pony (LOL) - You are one of the greatest Nasus players ever. You get friend requests from gold elo 

players who witness your skill with your chosen champion. You might be a new level 30 player or even level 29 

and lack the ip for more champions, because riot gives tier threee runes freakish prices or you might just prefer 

one champion over all its fellows. Whatever the reason you and your champion are like extensions of one another. 

Strengths: An epic level mastery of your chosen champion. Weaknesses: The banning phase and someone gettting 

your champion before you do. 

Opportunistic (MMORPG) - Most likely the least problematic is the Opprotunistic. By and large this archetype 

is very lazy about wPvP. It is more of a mood based activity for this player, and then only if it happens to be within 

a "reasonable" distance. When killed by this player it is more a matter of "wrong place, wrong time". 

Over-Achiever (DOTA) - Usually these guys will fight an enemy until the enemy is down to 20 HP, at that point 

the enemy will start running back to fountain. Overachievers will pursue them and put everything on the line in 

order to catch their target. These are the guys who will run into the enemy fountain for that last hit and subsequently 

get totally ripped up. Their scores will usually be along the lines of 12-12 since for every kill they make they will 

also get killed. Strategy: Bait bait bait! Preferred Heroes: Spectre, Phantom Assassin, Rikimaru, Antimage. 

Overlord (DOTA) - Ok so you're minding your own business farming and all of a sudden BAM! You're attacked 

by what seems to be a whole freakin army of summoned minions. Chen is hitting you with the aide of centaurs 

and satyrs and you're completely overwhelmed. These guys will bring their entire family to pwn you from their 

uncles to their grandmothers and before you know it you'll see an Orc Barracks actually churning out units while 

you're trying to rax it! Strategy: AoE on their asses! Preferred Heroes: Chen, Dirge, Furion, Keeper of the Light, 

Naga Siren 

Overlord (DOTA) - yeah this is my alternate name In local Games but OMG Overlord in dota is like commanding 

A whole frickin Army of Soldiers Overlord says "COME MINIONS Attack with out Mercy kill that Gay rat 

rikimaru" -100 Creeps lol. Yeah You guessed it he controls Hundreds of creeps or less of course. Heroes 

reccomended- Furion, Anybody who buys HofDomniatior and Necronomicon, Enchantress. 

Overly-passive-guy (LOL) - Never does well, never feeds. He's at your Elo because he's consistent. Generally 

does not cause your team to win, nor to lose. 

Pacifist (LOL) - Probably spends all his extra time doing yoga and drinking herbal tea, refuses to play aggressively 

with Tryndamere. What’s Undying Rage? Love and light and peace, everyone! Laning with this guy when he’s 

playing a carry can induce suicidal fantasies. 

Pantheon (LOL) - "Pant, JUMP. JUMP, JUMP NOW!" *He jumps 15 seconds later* He has been slain. "WTF 

dude!? Dont tell me to jump and then die!" 

Partially AFK (DOTA) - While you're working your butt off trying to secure victory for your team, these guys 

are munching on chips and cutting their nails and glancing at the screen every so often. These people don't really 

care and just play Dota because they have nothing else to do. You'll notice them sitting in the fountain for around 

10 minutes while they go take a dump. Luckily these people are a dying breed since Banlists and ivory poaching 

is making them extinct. Strategy: - Preferred Heroes: Any 
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Pestelence (DOTA) - Gahhh its pestelence these are the feeder type of people they will continiously feed to the 

enemy they often say "Im Doing my frickin best damn it Im trying to stay alive"- using techies with 450 Hp. 

Heroes reccomended- Razor Techies Mortred. 

Pimp (DOTA) - Yeah this guy is The Pimp and he isnt here to Pimp your ride he is here to Pimp your Items Lol 

"Every single Sentinel Hero Quits Leaving the Pimp with 9999 Gold" " hahahah Noobs die now ive got all items 

i need YOU HAVE BEEN OFFICIALY PIMPED!". Heroes Reccomended- Any hero. 

Pissed of (DOTA) - They are the aggitated type of people tell them that "Your Mom screwed my Dad" they will 

surely get angry they lose focus then goes Soloing to take revenge for there family name gets killed then says " 

Fu*% You im telling my mom then report you asshole to the police" then quits. Heroes reccomended- Any. 

Pitbull (DOTA) - As soon as they hit lvl 6, bam, it's hero killing time for them. Farming is for wusses. They'll 

either get first blood or be first blood and will typically go with heroes like Pudge and Balanar. Their ultra 

aggression mixed with their confidence makes them dangerous. If you ever end up in prison and sharing a cell 

with these guys then be prepared to have a new boyfriend. Strategy: Run to fountain with 10 HP left. Pitbull chases 

and kills you. Towers own Pitbull. You'll give him a hearty LOL. Afterwards he'll say it was definitely worth it. 

Preferred Heroes: Balanar, Pudge, Juggernaught 

Pompous player (LOL) – This is the guy who is very self-conceited, he will type "F*** you all, im picking trynd 

and carrying you noobs." He will very rarely do well, most of the time finishing with scores such as 5/8/9 and will 

continously make mistakes that are of his own blame. He is the type of player who chases across the map, he is 

the type of player who will kill somebody and then die himself, giving the enemy team many assists plus a kill for 

his single kill. He is the type of player who most oftenly plays solo top or jungle. 

Power Tripper (DOTA) - Also known as the Pub Stomper. These guys are extremely pro that they're currently 

playing in leagues, inhouse leagues, etc. They know how to use every hero and every item in Dota and all the 

basics like last hitting and animation canceling and juking etc. and can do all that without any effort at all. But 

when it's a full moon watchout! Out of nowhere they'll join a pub game or a noobs only game and use all their 

power and abilities to completely pwn everyone while juggling eggs at the same time. Why? Because complete 

and utter domination makes them feel good. Bastards! Strategy: Pray to god they have 4 feeders on their team. 

Preferred Heroes: Any 

Pro-gamer (General) - Professional gamers play video games for money.[13] Whether a professional gamer is a 

subtype of the hardcore gamer largely depends on the degree to which a professional gamer is financially 

dependent upon the income derived from gaming. So far as a professional gamer is financially dependent upon 

gaming, the time spent playing is no longer "leisure" time. In countries of Asia, particularly South Korea and 

Japan, professional gamers are sponsored by large companies and can earn more than $100,000USD a year, in 

addition to the following that some obtain.[14] In the United States, Major League Gaming has contracted Electronic 

Sports Gamers with $250,000USD yearly deals. 

Proffesional (LOL) - Knows how to handle a victory and a defeat, has fun enjoys the game and creates a overall 

great experience for the game room. This player does not exist. Unused Quote: "Hey guys, gg, thanks for the 

game". 

Prophet (FPS) - How did he know I was there?! Wasn’t he on the other side of the map?!?! Those are the common 

things the other team will say when they are playing these types. The Prophet is the guy who can instinctively 

understand a situation and rotate to where he is most needed. They are the fastest players in the game in terms of 

tactical ability and know the positional breakdowns of the map. They are decent for clutch situations and are often 

some of the best shooters on a team. The major flaw of the prophet can be their instinct. If they feel something is 

happening, they move with it or they overanalyze the situation and get themselves killed for thinking too much. 

They can be the best or worst players on a team depending on a match to match situation. They are probably the 

least dependable gamers to consistently perform, but when they’re gaming is hot, they can’t be stopped. Number 

per Team: 0-3. Work Best With: Radio, Leader, and Basic. Work Poorly With: Lone Wolf, Baiter, and Guardian. 

Pub Pro (DOTA) - A very rare breed, simply because they are one of the few that first started playing dota an 
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eternity ago. These guys are so experienced, they kick your ass whenever, wherever, with any hero (even KOTL)... 

But only if they feel like it. One of the defining characteristics of the Pub Pro is laziness. This is obvious because 

they never graduated to league play or high level play simply because last hitting takes way too much effort, 

something key to succeeding in high level play. They know everything. Team strat, item strat, skill strat. They'll 

immediately fill the role that gets rid of weaknesses on the team, pretty much by instinct- whether a massive 

farmer, hero killer or supporter. They take on many of the dota player forms, which makes it hard to know when 

you've come across them. Strategy: Take out a can of Whoop Ass (if said can does not exist then hope for feeders). 

Preferred hero: Doesnt matter. 

Push,push,push,push (LOL) -  Team:"Yi please go b there all mia." YI: "Let me get this turret....An ally has 

been slain...****." 

PvP Gods (MMORPG) - These are generally the self-proclaimed greatest players ever. They tell everyone how 

to win BG’s by capslocking the hell out of every random pug battleground they join… just as well that these noobs 

can benefit from their superior knowledge. They spend months and months making and editing videos of all their 

biggest crits, one-shotting green geared players, max level engineering skill with every possible trinket you can 

imagine available in the game. Usually their mouths are bigger than their skill level but they’ll often gather a 

myriad of fanboys for their ability to “talk the talk”. You can usually find them in Blackrock Spire or Silithus 

ganking everyone trying to grind or on their way to an instance which will undoubtedly appear in their upcoming 

amazing pvp video. 

QQ Factory (LOL) - Almost rage, but not quite, as they release a constant stream of passive aggressive 

whinge.*Berates every team member for not helping him push an unwarded mid as Evelynn, and generally gets 

on all your nerves. 

Quitter (DOTA) - These people are defeatist in nature. Your team may lose all its outer towers and one inner 

tower and these guys will be the first to say: "GG." They'll also be the first to quit after an entire lane full of rax 

has been owned. These people have lost the fight before it's even started so the best thing to do is to run back to 

fountain once they've just been owned and ragequitted. That way you can call first dibs on their nice items 

biggrin.gif. Strategy: Gank him a few times and it'll be 4v5. Preferred Heroes: Any. 

Quitter (Sport) - Every FIFA player will quit a game every now and then. Some will leave when they're getting 

schooled by half time, some within ten minutes because of lag. But there's those who will drag it on to the very 

end, make it a great game and give you one helluva fight. And finally, when at the very death you score that 

fabulous winner deep in extra time and pump the air in celebration (both virtually and in real life) - he'll quit. 

Chances are you'll stop mid-dance and return to main menu without that super satisfying pleasure of looking at the 

match stats and praising your tactical nous. It's a trashy feeling and one that most FIFA fans know all too well.  

Douchebag Rating: 10Radio  (FPS) - “He’s on B plant, watch your 6 for the second guy”. This is your “radio”. 

They are often the players who will break the silence in a match and call out the enemy positions. They are very 

good team players and are happy to call out a position rather than get the kill if they see it beneficial to the team. 

All of their efforts go into the group and their individual skills aren’t as honed as the other classes of gamers. 

However, like all gamers, they have a flaw. “Radio” gamers can be overly talkative and block up the team’s 

communications. They may be giving out useful information, but that time spent blocking the sound of another 

player’s headset can get him killed. A good “Radio” is precise and exact in his coordinates and can be valuable to 

any team. 

Number per Team: 1-2. Work Best With: ALL. Work Poorly With: —- 

Rage Quiter (LOL) - Quits after having enough of this stupid game. Last Words: "I am done." 

RageMaster 3000 (LOL) - You can hear this guy screaming through your monitor even before your first 

teamfight. He rages at every little mistake that you make, and verbally abuses your team every single time he dies. 

You saved his life with some clutch timing? KS NOOB REPORTED. 

Blamer (LoL) - I HAVEN'T GOTTEN A GANK ALL GAME. This guy is in denial that he is throwing the game. 
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It's clearly Riot's fault that he dropped 200 Elo this week. He fails to realize the only player who has played in his 

last 20 losses is himself. Most commonly found between 1300 and 1400. 

Rager (LOL) - For some reason you hate your allies and everytime one of them makes even a slight mistake you 

will cuss them out. Your enemies will probably get their share of the rage as well. Unlike the troll you play to win 

and are unaware your rampant use of creative curses and racial slurs actually impedes your path to victory or 

maybe you just can't help yourself. Strengths: Well ......Weaknesses: The tribunal. 

Raging Lunatic (LOL) - You can hear this guy before you see him coming. Rages at every little thing that goes 

wrong, and at every excellent play made by the enemy. Kill steal him accidentally, and you’re the putrid excrement 

laying dormant in the rotten bowels of humanity.  

Raider (MMORPG) - You show up at least three nights a week for a raid, prepared with flasks and other 

requirements. You performance is not bad at all and during the guild chat drama you keep quiet and decent. The 

problem lies within the guild. The dramachat goes live every night and progress is slow. As annoyed as you are, 

you do not apply somewhere else in fear of something worse.  

Rambo (LOL) - Tower dives at level one, as Teemo, against a Mordekaiser.  

Rambo (DOTA) - Ever seen guys who will rush into a fray of 5 enemy heroes and die and then start spamming 

words to the effect of "ZOMG NOOBS YOU DIDN'T HELP ME!!!! (Rambo has left the game). These guys have 

a seriously difficult time figuring out when a gank is coming, what minimap pings mean, why 5v1 is not odds to 

be proud of etc. My advice to these guys: "Stay the hell away from casinos." Often they're colorblind (I kid you 

not I got a friend on Bnet who is colorblind and gets confused when he sees the minimap) or they're still between 

being a noob and being an average player. Strategy: Let him feed! Preferred Heroes: Centaur, Bristleback 

Randoms (LOL) - The random players that you can get qued up with. It is equivilant to playing russian roulette. 

It's either a hit or miss. Common Quote: "...."  

Ranged-Melee (LOL) - "Don't get so close Zilean" "Shut it, I know my range" *Has been slain* "****, got 

taunted". 

Rank Grinders (MMORPG) - You’ll find these masochistic guys either in Thunderbluff or Ironforge where they 

will periodically appear en-masse. Most of them tend to avoid actual PVP at all costs because they’re either terrible 

or long games would impact upon their rank. Once they get their desired rank they either: 1. Quit the game. 2. 

Stand around in Orgrimmar or Ironforge all day. 3. Join a raiding guild. 

Recon (FPS) - "Always one step ahead of the game." Description: Forget the front line -- you're *behind* enemy 

lines... or perhaps lurking in the dark corners waiting to strike when least expected. Crafty, nimble, or just FAST, 

your place in a team is to be right where the enemy least suspects -- sneaking or scouting behind enemy lines. 

Sneaking up behind their commander or best warrior for a surprise kill at the most opportune moment or simply 

spreading chaos by distracting the enemy at just the right time. 

Report (LOL) - "YOU SUCK BALLS!" "Be adviced: you've been reported" "What for?" "Verbally abusing me" 

"WTF!?" "And being racist too". 

Dat Support (LoL) - Takes the support role without playing, and will proceed to save your team time after time 

with perfectly timed ultimates. Unfortunately, Dat Support never gets the credit they deserve for winning the game 

because they are...well...the support. Will end up with some kind of ridiculous score like 0-0-14 and carry your 

carry to the win. 

Master of all Roles (LoL) - This is the guy in your ranked game who maintains radio silence throughout queue, 

locked in the perfect counterpick to the enemy team without the rest of your team yelling at him. He may not 

necessarily carry, but he will do his job... and do it well. Sightings of this rare breed usually only occur in gold 

level play or higher. 

http://na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=2008328
http://na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=1298502
http://us.battle.net/wow/en/forum/topic/1083748841
http://na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=1298502
http://www.playdota.com/forums/showthread.php?t=404474
http://na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=556159
http://na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=318673
http://www.wow-one.com/blog/12/what-kind-of-wow-player-are-you/
http://www.gamerdna.com/quizzes/
http://na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=318673


171 

 

Retalitory (MMORPG) - The Retalitory tends to avoid wPvP, but has no problems engaging if they feel somthing 

unfair has happened to them. This type is typically quick to anger and quick to respond. On the flip side they do 

not tend to hold grudges for long periods of time. IN most cases this player views their wPvP is form of instant 

justice. 

Retard (DOTA) - ''OMGGG Y U KILL ME LOL OMFG IMBAAAAA I REPORT TO BLZARD WTFLOL'' ''... 

I beat you fair and square, but 4 MKB recipes dont do shit'' ''LOL NOOB!!! MKB BEST ITEM IN DOTA NOOB!! 

STFUNOOB L2P!!!!! BAN FOR BE NOOB'' ''whatever''. After that, theyll continue getting raped with you likely 

not even using everything youve got and not going below 2/3 your HP. These people usually arent very skilled at 

understanding things, have no skills, judgement, anticipation and no you-name-it at all. .... But well, if theres one 

thing they have its a reserved front-page spot in the newspaper for showing ''this is exactly what the human race 

cannot go back into being'' by the local science magazine. Strategy: Just continue to feed of them, theyll eventually 

get so pissed off that theyll spew out racism and leave. Telling him that dropping a Divine Rapier in front of one 

of your towers is an alternative, much easier way to win might actually work too, as these guys dont really care 

about having fun as long as they win and get to trash talk about it. Prefered Heroes: Clinkz Clinkz Clinkz Clinkz 

Clinkz Clinkz Clinkz Clinkz Clinkz Clinkz 

Retro Gamerz (General) - Video games glossary term for players of older systems, such as Atari or Intellivision 

or the original Nintendo Entertainment System. Another concept that the typical retro gamers enjoy is playing 

ROMs on their computer, which are games played through a program that emulates the original system on your 

computer, either Mac or Windows. 

Retrogamer (General) - A retrogamer is a gamer preferring playing and collecting retro games - older video 

games and arcade games. The term retrogamer is used mostly in the United Kingdom and Europe, while the terms 

classic gamer, or old-school gamer are more prevalent in the United States. The games are played either on the 

original hardware, on modern hardware via console emulation, or on modern hardware via ports or compilations.[18] 

Some retrogamers are in the business of refurbishing old games, particularly arcade cabinets. Some even make 

their own arcade cabinets.[citation needed] 

Robber (DOTA) - Probabbly one of the most common people in Dota they Like Ksing a lot saying stuff like 

"RoFL iM SO good die pigs" You may never know one day The Robber might even steal your Girlfriend you may 

even see them making out on the street or worse at the front of your House. Heroes Reccomended- Necrolyte, Axe, 

Rikimaru(GAY RAT). 

Role-mainer (LOL) - This guy, although not quite as bad to deal with in champ select as the 

Fiddlesticks/Shaco/Nidalee//Fizz/Poppy people, only plays one role well. He may play one role at a vastly higher 

level than all four other roles, so he stays at a middleground between his potential and his much worse roles (unless 

he happens to get his preferred role most of the time). 

Roudy tryhard (LOL) - This is the player who in champion select asks what everyone is going to be, he proceeds 

to tell people what to play, he in no way is as arrogant as the pompous player, yet he still faces the same vanities. 

He will usually talk about strategy and he will theorycraft at mad, he will try to disprove anyone if they say 

something that is remotely arguable, he will always try to win arguments. In game this player will be the one who 

pings 8-10 times at once, especially with the retreat pings that are louder. 

Role Player (DOTA) - In all your time playing Dota you might only see one of these guys. They are as rare as a 

dark albino. Also they're are as scary as one... Here's your basic conversation with a Role Player: RolePlayer: 

Hush... I fear the enemies draw near these woods. A fell voice is heard in the air. Player: OMG don't just stand 

there help me! Enemy has owned Player's head for 275 gold! Enemy has owned RolePlayer's head for 280 gold! 

Enemy has just got a Double Kill! RolePlayer: It is a dark day indeed. We have been vanquished but our souls will 

take their vengeance! Player has left the game. Oh and I often enjoy taking on this persona when I'm drunk. When 

I'm sober I'll watch the replay for some laughs. Strategy: Since they're too busy typing to do much of anything, 

just kill them. Preferred Heroes: Drow, Priestess of the Moon, Luna and any other Elvish based heroes. 
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Rusher (RTS): Whoever attacks fastest wins the most and you like winning the best. You have a strategy in mind 

when you enter a game and the "ubermicro" to make it happen. Just as fast, your can alter directions, form a 

different plan of attack and leave your opponent's head spinning. Keyboard shortcuts are your best friends. If you 

are an elite player, you also have the uncanny ability to predict what your opponent will try next and be ready to 

counteract before it even happens. Motto:“It's over before it even started” 

Self Defense (MMORPG) - The Self Defensive archetype will typically only engage in wPvP when attacked first. 

This player type is also the most likely to respond when low levels call for help when met with unbalanced wPvP. 

Self-Congratulator (LOL) - This guy thinks he is the ****. Win a teamfight? This guy is such a pro. Not doing 

so hot? Get carried harder by my ults, bro. He fails to see the big picture and instead only tunnel visions into his 

enemy.  

God’s Gift to Gaming (LoL): Plays a burst carry. If he's 6-6-0, he's obviously doing really well, and will continue 

playing recklessly until he successfully throws your game. The specimen is only found in unranked and low bronze 

play. 

Smurf (LoL) - Pretends to be a high gold/platinum player in hopes that the rest of his team will bow down to his 

might. Most commonly found in newbie island ranked and between levels 10-20. 

Sensitive (LOL) -  "Good feed noob" "Ok, so you wanna se feeding? Here it goes". 

Serial Killer (LOL) - This is the type of guy that doesn't say a word the whole game, banning phase, picking 

phase, laning phase, all of that. He sits there throughout the whole game not saying a single word but then out of 

nowhere when you start questioning why he wasn't at baron and was farming bot, or why he decided it was okay 

to go 0-11 and just suck in general, he bursts out saying whatever he can to persuade you it wasn't his fault, 

"JUNGLER CAMPED ME," "OUR JUNGLER NEVER GANKED," "YOU ALL SUCK FOR NEVER 

CALLING MIA." Just straight out of nowhere after 30 minutes of not saying a single word all game he decides it 

is okay to just blame another and kill the game altogether by doing something stupid. What can be done about this 

guy? Iono.. but this guy frightens me the most. 

Sheep (LOL) - This is the type of guy who does whatever it is he is currently doing because "Dyrus did it" or 

"Wickd did it" or "Scarra told me too". Yes, this is the guy who after feeding regardless of the situation will say, 

"You are so noob, my build/gameplay is optimal, Dyrus did it," Without realizing that maybe they are just a tad 

bit under-skilled compared to the likes of competitively pro players such as the ones named above, they will decide 

to copy the antics of said players because they saw it on stream. Whether they are 2-11 and the person they are 

arguing with is 11-2, they will continue to say they are the better player because "____ did it" 

She's Just A Good Character!" Bro (General) - How to spot him: He really likes the Dead Or Alive series, 

even the godawful volleyball games. He gets his ass kicked in every fighting game and RPG he plays because of 

his terrible choice in character or character build. He hasn't played the new Call Of Duty because he's in the middle 

of replaying an old Final Fantasy title. Why beat around the bush (again, excuse the pun)? This guy likes boobs, 

and he plays games and characters with the lowest clothing-to-digital-boob ratio. Best course of action: Just let 

the guy be. Leave him, his vintage Capcom titles and his hentai porn alone. And ALWAYS knock before you walk 

into his dorm room, lest ye be scarred for eternity. 

Shock Trooper (FPS) - Prepare to meet your doom (Damn the torpedoes -- full speed ahead!)." Description: We 

don't have to tell you that you are comfortable leading any attack. Bullets and glory my friend. Your intention is 

to penetrate enemy defenses and attack into the enemy's vulnerable rear areas. Yes... we know how that sounds. 

Silent Bro (LOL) - This guy will refuse to say an entire word the entire game, whether it be ingame chat or over 

VoIP; however, he will do all the work possible to make sure your team wins, whether it be through hard carry or 

the most spectacular display of warding you have ever seen. 

Silent But Deadly (DOTA) - These are the Pro type people they do not speak at all they are men who have few 

words they seem like regular players first but later they will own you badly. HeroesReccomended- Any. 
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Silent Carry (LOL) This guy remains quiet and understated the entire game, not saying much in chat or over 

voice comms. However, he will absolutely melt the collective faces of the enemy and carry his team, going 56 - 2 

- 23 or something similarly insane. 

Silent Flip Out (Starcraft II) - Silence, followed by a rage known only to madmen and frustrated 10 year olds. 

This type of player may or may not be friendly to you in the very beginning, but definitely won’t hold any sort of 

running conversation with you. He’s like the opposite of the commander; he won’t give you any sort of suggestion 

or direction, and won’t tell you what he plans on doing. Which makes it all the more overwhelming when, as the 

tides turn and your team starts to lose, a veritable stream of vitriolic filth will burst forth from his keys. He’ll call 

you every name in the book to your face, and even chat with your opponents about how much you suck, and about 

how much better he’d do if he didn’t have you on his team, etc. He’ll completely fail to remember the two hundred 

marines he sent straight towards a line of sieged enemy tanks, or the banshees he forgot to cloak. There’s not much 

you can do at this point, except quit and let him have his little pity-party. And take pleasure in the fact that he’ll 

probably never know true trust or love. 

Silent guy (LOL) - "silence" 

Silent Veteran (DOTA) - These are the ones to watch out for. During pre-game chat they'll say very little. After 

getting a triple kill they'll say nothing. Even after getting Beyond Godlike they still won't gloat or show off the 

fact. Why don't they speak much? Because they're so good that they're used to owning and also they're too jaded 

to speak to random people off the internet. Strategy: Either run or gank. Preferred Heroes: Any 

Silsol (LOL) - Idiotically aggressive. Either feeds horrifically or stomps nooblords. This person is basically a robot 

and plays exactly the same way whether fed or not, resulting in either insane carrying, or report-worthy feeding. 

After time, ends up at your Elo. 

Sir LolzAlot (DOTA) - Nope this is a cheap version of Sir Lancelot A pathetic excuse of A noob if you have this 

guy in your team Educate him tell him that he needs to focus. "LOL Me Kill Sven" "No dont go there youll be 

raped". Sven has pawned Sir LolzAlot "LOL Did I kill him i wasnt looking." 

Slacker (MMORPG) -  The slacker is almost only different from the casual because of his motivations. A casual 

seeks nothing more than his own in-game efforts can provide. A slacker, on the other hands, expects more out of 

the game than he is willing to work for. Most slackers are not good players (though they could be). 

Smart (LOL) - "It's ok. I've got better ratios than him" <----- has been slain. 

Smurf (LOL) - That ephemeral nightmare. He's either a) lying and will feed no matter what role he's in, or b) will 

stomp the opposing team so hard that they all afk at fountain, even if he plays support. Don't worry, you'll never 

see this guy again (if it's a real smurf). 

Smurf (LOL) - This is the type of guy that sits there, feeding, intentionally feeding, just being a complete jerk in 

the game. But why you ask? Because apparently he's 2k+ elo. Obviously he's not on the account that is said to be 

2k elo, but he will do whatever it takes to let you know that he is or was 2k elo at some point. Every action he 

makes whether they are questionable or downright idiotic will be followed up with the phrase "LOOK ME UP, 

______, I AM 2k ELO or I WAS 2k ELO SEASON 1." No matter what you say or do to try to get this guy to 

comply with the teamplay your team is trying to instill, he will never ever help out solely because he is "2k elo". 

Snake (Fighter) - Street Fighter Player: Jeff Schaefer, The Snake. Schaefer was in a perpetual state of argument 

with the entire Street Fighter community. He invented issues to debate, usually centering on how good the other 

Los Angeles players were, but often about how good various game characters were relative to each other. These 

character rankings changed every week, and Schaefer regularly took completely insane stances on almost every 

issue. You couldn’t help but hate him. Most of his attacks were designed to “prove”that pretty much all non-Los 

Angeles players were no good, and he was happy to stoop to personal attacks to make the flames even hotter. He 

famously denounced the game skills of one Northern California player, saying he “can’t get laid in a MORGE,” 

which is the probably the strangest insult I’ve ever heard. Also, he spelled“morgue” wrong.  As a player, Schaefer 

was good, but not exceptionally so. His main contribution was that he made it practically impossible to sit idle. 

http://na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=1298502
http://www.weirdworm.com/6-types-of-starcraft-ii-players/2/
http://na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=2162972
http://www.playdota.com/forums/showthread.php?t=404474
http://na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=2797391
http://www.dotastrategy.com/forum/ftopic7547.html
http://owlkinfrenzywow.blogspot.cz/2011/02/player-types-in-world-of-warcraft.html
http://na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=318673
http://na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=2797391
http://na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=1984005
http://www.sirlin.net/ptw-book/the-snakes.html


174 

 

Schaefer got people’s blood boiling, he made people travel and practice and come to tournaments. He has since 

left the Street Fighter community and strange as it is to say, I think we are worse off for this loss.  

Sore Loser (Sport) - Considering how many FIFA players there are out there, it's nearly inevitable that you'll lose 

your fair share over time. Most people don't seem mind too much (somewhat), and sometimes you'll even 

appreciate a player who'll positively demolish you. Then there's days when you'll have a great day and smack a 

half dozen past some poor soul who never saw it coming. Best hope you're not up against the 'sore loser' when 

you're on song though, because he'll ruin it for you. This guy is going to use the most mind-numbing form of 

negative tactics once he realizes that he's got no shot. He'll score own goals, hack down your players, dribble with 

his keeper and shoot from 40 yards out - basically anything he can to make your victory seem cheap. Douchebag 

Rating: 7 

Spawn protektor (LOL) - The guy that goes afk. Common Quote: "Brb..." 

Specialist (LOL) -You may have started out as a one trick pony and decided that you prefer one class of champions 

over the others. You probably even belong to a team where that is your role. You are excellent with your chosen 

class whether it be support, carry, jungler, etc, but only average or even meh with the other classes. 

Strengths: An almost unrivaled ability to contribute to the team when allowed your favored class. Good person to 

have on a premade. Weaknesses: pubs where someone else autolocks in your favored class and then proceeds to 

feed with it. 

Speed Demon (Bojovky): You are a swift and agile fighter. You rely on your deftness to keep out of harm's way. 

You prefer to stun your opponent with your speed, and destroy them with a thousand tiny cuts... cuts so fast that 

they don't even know they've been hit. Motto:“It's hard to block what you can't see coming!” 

Sports Gamers (General) -  Refers to gamers who only play sport related titles. Most sports have a corresponding 

video game today. From baseball to soccer to paintball, all sports are represented. The growing popularity and ease 

of access to online play has propelled the sports gamer industry to a new level. It is now possible for a video game 

player to connect with people from around the world. Sports gamerz find this especially challenging since they 

can test their skills one on one with gamers on another continent. 

Stalker/Camper (MMORPG) - This player type in some cases quite literaly hunts you like prey. In other cases 

they simply hunt your charcater personally. This player type can also lead to The Camper. This player type will 

wait for you to respawn to attack you again. For whatever reason they do this Campers tend to have a high boredom 

threshold and can out wait the most patient and understanding of players. I placed these two together becasue these 

player types tend to go hand in hand. 

Stoners (MMORPG) - These guys are usually so spaced-out that you have to repeat their name at least 30 times 

to gague a response. They stand in the fire, they are on follow on trash, they never CC when you ask them to and 

their reaction times are slower than a tractor. 

Strategist (FPS) - This is the team’s go-to guy for strategy. He is the type of player who knows other teams as 

well as their styles, but also knows how to work out the trouble spots in a map. They are commonly very smart 

players, but not nearly the best. A Strategy player is commonly the one that won’t play unless to call strats. While 

they commonly realize their strengths are in preparation and not actual participation, they are often the part of the 

group that can feel left out. Another key thing about the strategist is that the Leader can take this roll upon himself. 

While a very useful gamer, they are often the low self-esteemed part of the group that feels left out of the overall 

team. Number per Team: 0-1. Work Best With: Filler, Prophet, and “For-the-Team” Guy. Work Poorly With: 

Leader, Veteran, and Lone Wolf. 

Strategist (RTS): It's the "S" in RTS that fuels your enjoyment of this genre. You approach RTS as a thinker more 

than a doer, so you may not put much effort in "ubermicro." You see the big picture and conquer your opponents 

with well thought out strategies that unfold like clockwork in the battle around you. The defeated might think you 

are psychic, but your know your secret is game knowledge and knowing what the correct move is in any given 

situation. Motto:“Brains over bombs” 
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Stream (LOL) - Never shuts up. Goes on and on, and if you have him on voice comms, then all the better. For 

him. Will sing from time to time, and make odd noises that really creep you out. Bonus points if you manage to 

catch him talking in a girl voice.* 

Support (FPS)  - "Together we stand; divided we fall (Behind every great soldier is great support)." Description: 

The lifeblood of your team's Defensive and defensive efforts, you often serve the role of 'Johnny-on-the-spot' with 

supplies, healing respawn, or preventative defense measures. You're also the sniper protecting a critical resource 

or location... 

Support Player (DOTA) - The support player... He'll be Omniknight, Chen or Abaddon, and use his heals on his 

lane-mates. He'll start the game with a chicken, make it into a Crow and then proceed to share control with his 

allies so they can use the Crow as well. He never solos, and always tries to get in a lane with an ally so he can buy 

2 Flasks, or a few sets of Tangos, and always lend his RoR to the ally in his lane, to keep his teammate's HP full. 

He's such a good support hero that he knows how to 'rally point' his Crow, and send it to the team's soloing hero 

with a flask of saphire water, then returning the crow back to base ready to buy a new flask for any ally who needs 

the next heal. Ever been in a situation where you're killing someone in a 1v1 situation and they're almost dead and 

boom! Omniknight rushes in and heals him and they proceed to totally kick your ass into the ground. Well thats 

what these guys do. Strategy: gank em, that'll teach em to help their team! Preferred Heroes: Omniknight, Chen, 

Abaddon, Pudge, Treant 

Supporter (DOTA) - Supports the team in anyways buying bassilus arcane using support heroes not really a killer 

but a good guy to have in the team. Heroes reccomended- Jakiro Omniknight Abaddon. 

Switcharoo (LOL) - Fails hard in lane, then spends a minion wave worth of time hopping from bottom to top, 

only to plant his ass in the brush while top sits there going “WTF*are you doing here?” Proceeds to fail hard in 

top, and snowballs into a feeder.* 

Tactician (Bojovky): You are the thinking fighter. You love to master characters, and to get into the head of your 

opponent. You win by out-maneuvering your opponent, and by luring them into positions where you have the 

advantage. Motto:“One does not search for opportunities to be victorious--one creates them.” 

Tactician (Sport) - FIFA gamers are fairly divided when it comes to the question as to whether tactics and 

formations really matter. There are players who astutely match their game plan with how they like to play, but 

there's others that do just as well in a good old 4-4-2. Then there's the tactician, the self-proclaimed Roberto 

Mancini who takes ages to start the game because he's picking his substitutes according to your team's weaknesses. 

But you're eager to play so you let it slide and get on with it, and all goes well until the 3rd minute when he finally 

gets a touch of the ball and pauses the game. 30 seconds later you're back on, but not for long because now he 

needs to swap his wingers and is going to take another 30 seconds. He'll do it again at half-time, when you pause 

the game and once again for some pointless substitutions. All making no difference to proceedings except for 

making you wait a good fifth of your time playing with him. Douchebag Rating: 6 

Talkative Carry (LOL) - This person normally picks the carry that they love the most, and then proceeds to talk, 

all game. Calling MIA's, saying good job, and showing his confidence in his carrying abilities. More on the cocky 

side, but a nice addition to any team.  

Talkative Kid (LOL) - This person normally picks the carry that they love the most after spamming that they 

only play X while in queue. He then then proceeds to talk unnecessarily all game by calling mia, saying gj after 

every kill, and showing his cockiness in all chat after every play. Might be a bit annoying, but is a good addition 

to every team. 

 

Master Baiter (LoL) - Tries to catch or bait the enemy at every opportunity. Usually plays a troll champion with 

escapes or high survivability to maximize his baiting ability. 

 

Mind Gamer (LoL) - Announces both real and fake plays in all chat. This is the bro who gives a 5 second warning 

to overextended carries before he ganks them, and announces that he sees the enemy jungler every time he tries to 
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gank. 

Tank (DOTA) - Chooses the most Chunky type heroes around they take the most damage often buys tarasque or 

vanguard they are good type to have in the team especially if they are using Centaur or Doom. 

Team Member (DOTA) - We love these guys. They will be the first to get wards, help in ganks, get gems, follow 

instructions and the like. They'll get an average score but will fetch and sit and keep your feet warm on lonely 

nights. Strategy: They need to be killed off quickly and repeatedly so that your Stealth Assassin and your Clinkz 

can both run around and cause havoc. Preferred Heroes: Treant, Tide, Keeper 

Teemo's (LOL) -This is the player who is very mannered, in champion select he will play whatever is needed, but 

he is very timid. He will apologize for every mistake that he makes, yet he will continue making them, he is usually 

not that greaet of a player, and will proceed to feed then say "sry." Usually the teemo's do not blame other playes, 

they will just quietly feed the enemy team and feed them super super hard. 

That Fiddlesticks/Shaco/Nidalee/Fizz/Poppy guy (LOL) - This guy only plays one champion. He probably plays 

it at a level 400 Elo higher than his current Elo, but plays every other champion at a level 400 Elo lower. Over 

time, it evens out and he arrives at your Elo. 

Theorycrafter (MMORPG) - This guy will analyse everything in the raid and regularly make posts on your guild 

forums about figures that no one else can understand. He will debate heavily about talent selection, or spec or 

tactics. He is never wrong. When he’s not raiding, he’ll be crouched over a spreadsheet working out his next crazy 

formula. 

That guy (LOL) - The guy that tries free champions in a ranked game. Common Quote: "Its ok guys, I GOT THIS" 

Thrill seeker (MMORPG) - This archetype is looking for the spotaneity of the wPvP environment. It is more 

about other players having the opportunity to kill them and then succesfully fighting off the attacker. This 

archetype may or may not fall under other catagories. 

Tilt-master (LOL) - This guy is legitimately good at the game, but continues to play even after trolled for two or 

three games in a row. His otherwise good mechanics and decision-making are shrouded in a haze of rage. Tends 

to gain hundreds of Elo when playing in a good mindset, and lose hundreds of Elo playing massive amounts of 

games on tilt. Regularly says things like "lol I don't care anymore, I got trolled my last eight games in a row." 

Strangely, this person is both the best kind of teammate you could have, or the worst, depending on time of day 

and/or previous games played. That's pretty much my theory on why there are "bad" players at every single Elo.  

Trade Chat Troll (MMORPG) - You are widely known among the server. If it's a good or a bad thing? You don't 

care. All that matters to you is the attention you receive if your trolling was successful once again. You are very 

similar to the daydreamer but instead of applying to guilds and inspecting people. All you do is stand in Dalaran 

and seek attention. You love to create and feed chat drama, and linking [Thunderfury, Blessed Blade of the 

Windseeker] is a daily activity. If people hate or love you is still the question. I'd guess the first. 

Trapster (DOTA) - Yeah this is an exclusive for Techies Lol have you ever seen a GOD Like Trap master this 

dude Sets ups traps like there is no Tommorow. Though he is constantly doing it for the team he gets kills along 

the way "Trapster has pawned Player 1,2,3,4,5 Trapster is BeyondGodlike" Every body then Quits says that you 

are Map hacking and Says stuff like Gem does not work a Big LOL on Them. Heroes Reccomended- Techies, 

Lanaya more techies anyway. 

Tricky (DOTA) -  Lol have you ever seen a smart dude as the "Tricky" Lol theyd be so tricky that nothing you 

pull will ever work You plant 15 wards still you cant track em down. Your Balanar chasing Tricky "Im gonna Kill 

you Tricky" "Tricky runs around the forest in Circles then uses TP" "10 minutes has passed WTF where is he 

where the fuc**** hell is he?" Balanar looks at mid "WTF he was there all along". Heroes reccomended- Clinks, 

Riki, Techies, Mirana, Any hero actually. 
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Troll (LOL) - This person insta-locks the most obscure champions with the worst summoners known to man. He 

then proceeds to run the most obscure builds on this Champion. AD Karthus? Sure! AP Tristana? Lets do it! They 

then normally proceed to feed and cost the game for his or her allies without remorse.  

Troll (LOL) - You might fear that your skills are not good enough to win or you might be so good that playing 

the game normally no longer has any draw for you. You will try bizarre builds like tank fizz or ap garen just to 

watch your allies rage. You know you will be reported by your allies and loved by your enemies. Revive/promote 

evelynn is probably your main. Strengths: well uh....... Weaknesses: Getting permabanned by the tribunal. 

Troll (LOL) - Dis gyu locka da mid wit da eve wit da revive and PR0mote n den he wuz lik "i doo dis guys" n 

den he FB n dc it wuznt my fualt i didnt read chat in champ select guise i thought u guise saw i caled eve mid. snot 

my fualt u guise lsot da gaem. 

Clown (LOL): AP Shaco. Refers to your teammates by their mothers. 

Basement Troll (LOL): Huuuurrrrr duuurrrrrrrr. Acts in a manner similar to DiffTheEnder at 5pm Australian 

sunrise. 

Troll (LOL) - "Hey man, wanna help me gank blue?" "rofl, gank your momma's ass *****, ****er, ****, ****, 

ass ****" "Well... do you want it?" "No, why would I want your spoils, you *******, **** off, but help me get 

blue before". 

Troll (LOL) - Constantly irritating. Will find a negative in every positive you do. Common Quote: "Dude you 

suck so hard, stop feeding, OMG you NOOB. OMG ULT ULT ULT WHAT ARE YOU DOING.... /all GG This guy 

is so bad" 

Trolls (LOL) - that guy who feeds, anivia walls, etc etc. Sometimes they amuse. On the other hand, they are the 

worst enemy of the Try hard cry. I love those clutch games where a troll trolls the other team by doing extremely 

well e.g. dat fed as soraka. Don't have much to say, trolls are the most prominent thing on the internet. Saying 

more would just be wasting your time. 

Trolls (MMORPG) - These guys are usually retired Guild Jumpers or just bored teens with no real life friends. 

They’ve tried to get into a decent guild but failed on the application phase or/ are terrible players. You’ll find them 

standing in Orgimmar/Ironforge while they’re either spamming world chat with crap or tabbed out on the forums 

or jerking themselves off to how great they think they are. 

Try Hard Cry (LOL) - Mainly the cry part. THESE GUYS CRY ABOUT EVERY LITTLE THING AND RAGE 

ABOUT EVERY LITTLE THING. They bring every little technical little thing into an argument and tend to be 

wasting about 20 min every game raging e.g. i have one more cs than you and actually have got a kill (overlooking 

the fact of ten deaths). They cry about not playing the meta  e.g. i was flamed for playing pantheon mid. I did not 

understand the obsession with the mage ALWAYS MUST BE MID. Albeit i won my lane, and the game... sorry 

get carried away with the try hard bit. not saying i carried or anything. There is more but i can't think about them 

right now so i'll just leave it to ya'll. For the record, i hate these guys even more than trolls. 

Turtle (RTS): Given time at the beginning of a game, you will dig in and build the ultimate unassailable fortress. 

Playing against Rushers spoils the fun for you--so you look for those "no rush" games where possible. You enjoy 

watching your enemies impale themselves on your defenses, get lost in mazes of walls and blown up by your 

towers and other devious traps. Meanwhile back at the lab you are maxing out the tech tree and preparing that 

really big explosion that's your signature "I win" maneuver. Motto:“The mountain stands firm and yields to no 

aggressor” 

Turtles (Fighter) - Street Fighter Player: Ricky Ortiz, The Turtle. Ortiz is an unusual little fellow: dainty and 

effeminate, he often changes his hairstyle and hair color, and he occasionally wears glitter on his face. Like 

Petrosian, he is widely criticized for his “boring” play, yet he is also considered almost impossible to beat. 

Although I am known for my patience in tournament matches and my tendency to annoy the opponent, Ortiz has 

taken these methods to entirely new heights. He plays a nearly zero-risk game, and is content to eke out a small 
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advantage in life totals over his opponent. He then shamelessly “runs away” for the rest of the match. (This prevents 

the opponent from being able to hit him, and when the timer runs out, the game awards victory to whoever has the 

most remaining life.) His infinite patience upsets even the most solemn opponents as they become more and more 

desperate to even things up while the time ticks down. Ortiz is a slippery fish that’s hard to catch. His other skill 

is his ability to hover just at the “sweet spot” range: the range where his moves are most effective and his 

opponent’s moves are least effective. He baits his exasperated opponents into attacking at the wrong time, and 

uses his excellent reflexes to punish them for it. Gaining a lead allows him to run away even more, further angering 

his opponents and the crowd. 

Type A (LOL) - First, there is the type A. This kind of player will choose assassins or carry or something like 

that; a good solo champion. The positive kind of A players will try to get chamipon kills to be better than the other 

team. Then, they will be able to protect their allies by their presence because ther are stronger. For example, they 

will take Graves, try to be as OP as they can, and in a team fight they will protect the more fragile champions like 

veigar or teemo by charging anyone who attack them. In the same categorey, there are negative kind of A players. 

They will try to last hit any champion just to get the most kills. They don't want assists. They only want kills. And 

if an ally is in danger, they won't try to protect him if it would put themselves in danger. A tip to recognize those 

players: they often select lock-in their champions before consulting their team.  

Type B (LOL) - Second, the type B. This kind of player will choose easy to play champions like Katarina or Ryze. 

They don't have much insurance and they may be around summoner's level 10-17. Positive kind of players like 

that don't want to harm their team. They will play safe and will try to call as much mia as they can. They want to 

help their team and they want to learn strategies to be better. Negative kind of players B will choose champions 

because of their apparance like talon or because of one of their ability like twich (stealth). They will try to impress 

their team by doing audacious kills and they will play agressiveley. Habitually, these kind of players get killed in 

about 2 minutes because they towerdived or because they made a too audacious decision like to double jungle, 

wich is very difficult (I tryed). 

Type C (LOL) - Finally, the type C of player will chose support or tank or even off-tank. They will try to make 

their team win. In the positive case, they will be polite in chat even with the other team. They will accept defeat 

and they will appreciate victory. They will thy to play wise and safe so the other team will not get feed. We don't 

alway see, when a battle is won, that they did the crucial part of the job. The negative kind of player C will focus 

about one thing: victory. They may be agressive in team chat if someone fed a bit too much, and they will criticize 

every bad move of the team. They try not to die so they will have least deaths than their allies and they will be able 

to say that it's because of them if the game is lost. Brief, they want to win but they chose a strategey that work if 

they lose. 

Unaware (DOTA) - So you just got ganked by 2 enemy heroes while your ally is beside you creeping. They still 

don't know what happened. These players will frustrate you to no end. Their slow reflexes mixed with their lack 

of sight makes them a major liability. Strategy: Blinks and stuns. They won't know what's going on. Preferred 

Heroes: AnyXVIII. 

Uncarryable (LOL) - As the title says. A player that is playing very badly in which the carry is unable to put the 

team on their back. Common Quote: "Omg I die so fast, this is stupid, I cant do ANYTHING" 

Underdog (LOL) - Will always pick an underplayed champion, just to prove people wrong about them. Usually 

has extensive knowledge of the champion he selects and does well regardless of his perceived handicap. 

Underspoken Carry (LOL) - This is the guy who picks and locks a champion in champion select, he doesn't say 

a word throughout the entire champion select or entering the game for the first 20 minutes. He will ocassionally 

ping and say "ok" or "come". This is the player who will proceed to do very well, finishing with scores like 8/1/15 

and leaves you wondering why he didn't speak the entire game. 
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Understated Support (LOL) - He will absolutely save your entire team from that cheapass enemy team, will get 

a score along the lines of 0 - 5 - 30 and will win the game for you. He rarely receives the deserved credit, but 

continues to play the role with the same perky cheerfulness.  

Vengeful (MMORPG) - The Vengeful had a less than desirable experience with wPvP. Any number of factors 

could have attributed to this archetype. Typically this player believes that "if it happened to me...". This player 

type is easily avoided by moving to a different zone. They bore easily and will find other things to do if there is 

nothing to kill. 

Veteran (FPS) - Notice how once in a while there will be a player that somehow kicks your ass in every 

conceivable way? They’ll rack up 30 kills, while dying only three times in five minutes maximum and have been 

on tenth prestige longer than you’ve had the game. They are the veteran and they are way too good at this. In fact, 

nobody should be this good because it means that sunlight and the opposite sex was ruled out of your top priorities 

ages ago. They might seem bad ass in the game because they could kill you with any weapon at any moment from 

any distance, but in the real world they look something like this: 

Veteran (FPS) - Of course, you know this player? This is the type of player that can be sitting in a situation where 

he is surrounded and is just sitting back, relaxing. These are the strongest players overall in the game. While they 

may not always be the best in terms of skill, they are the best in keeping the team together. They are like the 

Leader, but much more content to sit back and play with the team rather than monitor it. They can aid almost all 

the players on their team. The veteran has a flaw in his armor though. The common veteran player tends to have 

two major issues in his game play. First, they can think themselves better for having the longer term of experience. 

The secondary problem that may come with a veteran is an attempt to spread too much of his own knowledge. 

They can quickly get into a power struggle with a Leader and hurt a clan. 

Number per Team: 0-2. Work Best With: The Whiner, Radio, and Basic. Work Poorly With: Strategist, Leader, 

and Baiter 

Violent settler (RTS) -  What do you mean your base?  - Herní styl zakládající se na pozičním obsazování 

důležitých oblastí a dobývání základen, popřípadě postupným stavěním základen v blízkosti těch nepřátelských 

atd. 

Wannabe Hero (DOTA) - Whether it be taking all the leavers items, farming up until late game and getting 

Beyond Godlike all of a sudden, or posting hundreds of replays on Dota-Allstars.com as hans2; this guy will go 

out of his way to get the phatest of lewt, highest amount of XP etc. He will probably not help you in a gank unless 

he's 100% sure he'll get a kill and make himself look good. Wait til late game and let him carry the team. These 

guys could be a blessing come the 50th minute mark. Or if not then they're as useful to the team as 3 Lothar's 

Edge's on a Stealth Assassin. Hey, what can I say? You play to win, you play to look good infront of everyone. 

Strategy: Deny and harass until he gets pissed off and ragequits. If he stays then applaud the other players on his 

team and he'll also get pissed off. Preferred Heroes: Clinkz, Clinkz, Clinkz, Naix 

Warder (DOTA) - As the name implies they buy wards they have a keen eye of the map if somebody is missing 

they always ping it for the teams sake. Hereoes Reccomended- Any. 

Weapons expert (DOTA) - Knows the builds and shares them they like arguing if they see Techies with Manta 

or Furion with Sny. They are a good way to make new builds with your heroes. Heroes reccomended- Any. 

Whiner (FPS) - We all know these players. They whine when they die whether they have 100 kills to 1 death or 

5 kills to 5 deaths. They will always whine, but that’s just how they play. These players are generally the BEST 

players in terms of skill level and physical reaction to gaming events. While they whine, they are also the most 

intensely occupied by the gaming environment and when they are alive and playing you know they’ll be taking 

out the opposition. They play well with the team, even if they don’t always appreciate the whole concept of being 

forced to go to a particular place. 

Number per Team: 1. Work Best With: Leader, Veteran, and “Radio”. Work Poorly With: Strategist, Baiter, and 

Guardian 

Wuss (DOTA) - Totally Coward they talk the talk but cant walk the walk they fear furion who has boots and 
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bassilus heck they even fear creeps these are guys who suck to have in the team playing with these guys you must 

encourage them to stick together tell them that as a team you can beat all odds. Hereos Reccomended- Clinks 

Kardel 

Accountant (FPS, CS) - (dRew, x3o, present). The guy who keeps track of the opposing team's money situation.  

This can be anyone on the team but is usually the tactic caller.  Doing this is very important, because you don't 

want to call the wrong tactic on a round where they are saving. 

Aegis Turtle (MOBA, LoL) - This team has gone the way of the dinosaurs, because Riot considered it anti fun 

(but more realistically, it's trolly as hell). It included the likes of Soraka, Heimerdinger, Janna, Anivia, and anything 

else with Barrier and Teleport in its summoner slots. Their idea of "fun" was to be the polar opposite of team 

speedpush. AKA, your minion waves wouldn't get to their towers, if you tried to tank it the tower would become 

permanently invincible with AoE damage, and even after that Janna spams shields on them while Heimerdinger 

makes them regenerate and places even more turrets. Soraka is there to keep everyone else humming along at full 

mana and health. Anivia is putting up new walls around her base, so you have to flash over to even attack the 

original structures in the first place. This team basically turns their structures into all-mighty fortresses of despair, 

then watches your team break their faces on turrets for hours and hours and hours until your surrender, or purple 

caster minion finally single-handedly pushes your entire base (they keep getting stronger forever). Removal of 

Barrier pretty much fixed this problem, as well as nerfing Soraka's mana sustain, and Heimer's viability. 

Aggressor/Pressure (RTS, SCII) - General play style. delayed expansion, quick accumulation of tech/units, tries 

to force mistakes via attacks and harassment 

All-in (RTS, SCII) - General play style. No expansions (or only 1), tries to get one massive game-ending attack; 

may also be a last-ditch attempt to overcome an opponent with a sizable advantage. 

All-In Aggressive (RTS, SCII) - (Timing attack no transition). Opening build: Timing attack no transition, usually 

requires precise early game timings, perfect unit control/execution, and denying opponent's scouting. Can be either 

a blind all-in or an all-in in response to scouting/information. Things like the 6pool, 4gate, 2base all-ins, etc. Pro 

Example: JulyZerg's 14g14p Ling/Bane Bust against FFE.  

Ambusher (FPS, CoD) - Defensive. Ambushers love the hot routes of maps, they would be aggressive if only 

they would push forward. Ambushers try their best to pull enemy attention towards combat in specific areas, 

allowing aggressive players to get the drop on the enemy. 

Anti-Initiation (MOBA, LOL) - for peeling and disengaging from team fight scenarios. Top: Any Bruiser. Mid: 

Any Mage. Jungle: Xin Zhao or Maokai. Bot: Janna. Bot: Corki or Ezreal. Niche team comp, popular when running 

vs AoE team fight comps. 

AoE (MOBA, LoL) - The AoE Team fight, designed to blow up an entire team simultaneously. Quite popular 

because the team fighting is less complex and more "go blow **** up."Top: Kennen, Rumble, Vladimir, Malphite. 

Mid: Morgana, Vladimir, Galio. Jungle: Amumu, Maokai. Bot: Sona. Bot: Ezreal, Miss Fortune. Popular with old 

CLG NA. 

Attack speed (RPG) - slow vs fast 

Banes (RTS, SCII) - Zerg. That moment when banelings just flood in <3 The damage that just a few banelings 

can cause can really add tension to any game versus banelings. Especially when banelings are just in drops or to 

bust the front.  

Bio with drop (RTS, SCII) - Terran. As opposed to the mech terran, I think bio terran is the most entertaining to 

watch. Usually bio needs to be very active on the map, attacking at multiple angles, which creates more intense 

games than sieging up and maxing out. I like the juke and jive playstyle in bio vs mech or in some cases bio-tank 

vs ling bane muta. 
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Bomb carrier (FPS, CS) - (goodfornothing, Turmoil, 2003-2006). This job is wrongly looked down upon, because 

understanding how to play with the bomb is actually a skill on par with any of these roles, if not more important 

because where the bomb ends up more than often wins you the round. 

Bunker rush (RTS, SCII) - Terran. First of all I enjoy the proxy rax bunker rush. I like it because it creates a few 

very intense minutes where the players are "microing their heart out". Also I like builds that punish early greed, 

so everyone doesn't go early 3 expansion, 2-2 and then move out.  

Camper (FPS, CoD) - One who finds a secluded/behind enemy lines spot to sit and wait for people to run right 

by and shoot them in the back. 

Camper(FPS, CoD) - Defensive. The term used to describe all defensive players is actually an exeteme version 

of the playstyle. Campers will pick spots and not move. If they are killed, they will return to "reclaim" their spot. 

More experienced campers have multiple spots on each map to reduce their overall deaths caused from their 

predicibility. 

Camping (FPS, CoD) - Defensive. Generally defined by their Portable Radar and claymore, plays to survive and 

get high K/D. 

Captain / Tactic Caller (FPS, CS) - (tr1p, coL 2005-2006). The guy who makes the huge decision of what tactic 

to run on every round.  This job requires a degree of “global perspective” to perceive how the other team has been 

playing and what setups/tactics to call to counter their tactics/setups.  This skill is part luck, part prediction, and 

part experience. 

Close Quarters (FPS, CoD) - Agressive. These players equip CQC weapons to rush the enemy, and quickly 

dispatch them from close range. 

Contain (RTS, SCII) - Play style component. Usage of positioning with strong units/static defense to limit the 

ability of the opponent to move out from their base or expand. 

Defensive AWP (FPS, CS) - (fRoD, coL 2005-2006). The guy who holds down an angle like it's his day job, 

never letting anything past the scope without getting blasted.  Consistency wins here over crazy reflex shots. 

Defensive/Reflexive Macro (RTS, SCII) - (Supremely economic-focused, fast expansions, thin defenses, late 

game oriented). Opening build: Primarily defense/economy-focused openings that are geared towards reaching 

heavy macro/extensive tech in the late game. Typically requires active scouting and strong defensive responses to 

the information. Generally relies on "thin" defenses to secure as much eco-advantage as possible. Pro Example: 

IdrA/Ret Ling/Bane/Muta ZvT. 

Disassembly Line (MOBA, LoL) - This is the opposite of Protect The X. Their goal is to decide which champion 

is most pivotal to your team's victory, and then drop the moon on their face, if the moon had enough gravity to rip 

a hole in the space-time continuum. They probably have one, or two, or even three high burst assassins, and 

something that buffs those guys a LOT, like an Orianna/Nunu/GankPlank/Nami. They will probably have bruiser 

like Irelia, and Olaf, and tanks like Alistar, that can wade through oceans of CC with no ill-effects, just to bend 

that one lynchpin champion over their knee and spank them until they disintegrate. Their ADC is probably Sivir 

or Ashe, and Nocturne is their patron jungler. They don't really care about anything except maybe Initiation teams, 

because they are just going to rip your pillars out one by one, with their bare hands, until your Jenga-Tower comes 

crashing down like a falling Humpty Dumpty. 

Economic/Macro (RTS, SCII) - General play style. Quick expansions, heavily focused on getting an economic 

lead, tries to be ahead later 

Entry Fragger (FPS, CS) - (warden, coL 2005-2006). Goes into the bomb site first and is most occupied with 

getting the frag on the first defending player, as well as positioning himself upon entering to set up a trading of 

frags if necessary.  On defense, an entry fragger is well suited to be the first to see action holding a bomb site, 

sometimes holding a bomb site solo. 
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Flank watcher/clean-up guy (FPS, CS) - (sunman, coL 2005-2006). Goes in last and makes sure the team doesn't 

get shot from behind, a thankless but important task.  This player also naturally finds himself clutching rounds, or 

even flanking himself if the situation calls for it. 

Flanker (FPS, CoD) - Agressive. Flankers are the players who run Assassin and are constantly taking the long 

route in matches. Their confrontations are further apart than other aggresive playstyles, but their encounters can 

be more helpful to an aggressive team, keeping the other team's flankers and predators from wiping out the team 

from behind and flipping spawns. 

Form of damage and RP (RPG) - vlastní zkušenost; caster vs physical 

Fragger (FPS, CS) - (n0thing, EG, 2009). While everyone on the team should be able to hit their shots, there are 

some who are just naturally better at it.  Most of these types of players are not well suited to many other roles, such 

as tactical thinking, because their strength comes from playing instinctively and focusing on their game.  These 

“madfraggers” contribute by killing one guy or more almost every round, which is a huge asset to any team.  Many 

of these players are well suited to being entry fraggers as well. 

Gimmick (Fighter) – Used to describe oddball characters with oddball mechanics, they usually revolve around 

ordered sets of items, each one having a different use. Proper management of these items is key to success, as is 

knowing when you will have what. Teddie falls under this category. 

Grappler (Fighter) – The class of character that's all about picking you up and throwing you back down. Their 

special throws (command throws) have either the same properties as throws or better , so it's all about easing your 

way in for big damage. Naturally, this comes at the cost of speed. Kanji is the de facto grappler in this game. 

Harassment (RTS, SCII) - Play style component. Usage of small numbers of mobile units to delay, economic 

growth, technology, ability to attack. 

Harassment-All-In (RTS, SCII) - (Pressure with some form of tech to do dmg/metagame, transition into an all-

in Timing Attack). Opening build: Pressure with some form of tech to do dmg/metagame, transition into an all-in 

Timing Attack. Pro Example: oGsMC doing his usual Stargate pressure and transitioning into 8gate Blink Stalker 

all-in.   

Hardscoper (FPS, CoD) - A sniper who instead of quickscoping zooms in and aims manually in an attempt to 

secure a kill. This is also considered “Grandad scoping”. 

Heavy upgrades (RTS, SCII) - Play style component. Using 2 or more of a tech structure to obtain an advantage 

in unit upgrades 

High Templar (RTS, SCII) - Protoss. The one unit in the deathball that I enjoy watching. Storms look cool, deal 

a lot of damage and forces splits. I like the intense micro that is needed to counter storm, and as such the usage of 

storms.  

Hunter (FPS, CoD) - Agressive. The hunter can best be described as the type of player best suited for 

spawntrapping. They exercise control and great strategy. Knowing where the enemies are spawning or coming 

from and pushing forward to keep them off balance. 

Hybrid (RPG) - vs pure role; vlastní zkušenost, třeba heal + dmg nebo tank + cc 

Charge (Fighter) – These characters have specials that require you hold back one direction for a little bit before 

hitting the opposite direction with the attack. You usually need to play these characters more deliberately, buffering 

your charge with other attacks. Mitsuru fits this description, and is the only charge character in P4A. 

Cheese Capacitor (MOBA, LoL) - This team has some champion with a particularly game-warping and strange 

move that they are optimized to abuse the **** out of. It might be Rengar's suddenly appearing and asploding a 

single person (LoL X team, you failhard), it might be Blitzcrank's grab (telegrab strategy FTW, Blitz+Thresh OP!), 

it might be a football team (Alistar+Blitzcrank+Thresh+Jarvan 4 +Gragas) that specializes in just running all up 

into your team at high speed and throwing dudes out the windows, off cliffs, and into volcanoes, while generally 
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ignoring the your tiny screams and pokes of futility. This team just has some specific nasty strategy that is not at 

all normal, and they plan to roll your entire team in the gloriously stinky ****-heap that is their master plan. You 

know you're dealing with this kind of comp when you see jungle Ashe roll into your lane with her pet Baron, and 

three-shot your tank with her infinity edge, SoTD, LW, and crit runes, or any other thing in a game that both works, 

and makes you scream WHAT THE FUUUUUUUUUUUUUUU.............................. at the top of your lungs while 

your eyes bleed from the glory. 

If the Terrans have a weakness it is that they can only operate as many bases as they can defend at one time. 

Terrans are usually limited to only 1 or 2 bases. Their units are slow and largely dependant on positioning. They 

are superior in a chokepoint but weak on open ground.  

If the Zerg have a weakness it is that all of their strategies are highly dependant on the player's skill. A macro 

heavy zerg needs to know exactly how large an army the opponent could have at any given time, and exactly how 

much of an army he will need to keep to stop that army. A harass heavy zerg needs unparalleled control over his 

units to keep them constantly moving and attacking. The zerg is often considered the "hard" race, BUT if you're 

willing to work with their play-style it can also give great results and be very rewarding at the same time.  

In-game tactical/strategic thinker (FPS, CS) - (cArn, fnatic, 2006-present). The brains behind the team - while 

the other players focus on their roles, he is also usually taking up a normal role as well as thinking about tactical 

and strategic matters, not to mention fragging the other team!  Usually this role supports the tactic caller or also 

takes the tactic caller role, but it's helpful for most players on the team to be doing this to some extent! 

Initiation (MOBA, LoL) - The polar opposite of poke, this team has a ****load of AoE, AoE CC, massive burst, 

and lots of melee range things that hit really, ridiculously hard. They probably include strong engagement 

ultimates, such as Amumu, or Malphite, and tack things like Orianna and Zyra on to that, for massive, team-raping 

womb0-Comb0s that will literally CC lock your entire team for their entire lives... if the Initiators can get in 

range/get you grouped up juuuuust right... 

Keepaway (Fighter) – Also known as “turtling” (though “keepaway” is a better term for a game like P4A), the 

goal is to “keep” your opponent “away” from you, especially when you have the life lead. Good projectiles and 

other ranged tools are essential to these characters. In P4A, Yukiko and Elizabeth play keepaway the best. 

Knifer (FPS, CoD) - One who uses the camping and run-and-gun style in conjunction to achieve instant kills. 

Korean Push Meta (MOBA, LOL) - this one is more complex and even I don't understand it fully let but perhaps 

we can get some kind of basic idea going here. The purpose of this is to take a global early gold lead through 

aggressive tower pushing to have better control of baron and dragon. Top: Duo with ADC + Support (swap early 

for an aggressive tower) Support can also run Promote. Mid: Any hard waveclear mage. Jungler: Any aggressive 

counterjungler, Lee Sin, Nunu, Skarner, Dr. Mundo Bot: Shen (swap early to bottom lane) You can throw in 

summoner teleports on some heroes for more global presence Popular with EDG NaJin Shield. 

Macro-Aggressive (RTS, SCII) - (Generally 2base Timing attack styles that are geared more towards taking 

expansions, cycling unit/worker production). Opening build: Very similar to macro-harassment, except instead of 

using a tech choice you execute a timing attack to pressure such as Ling/Baneling "Eco-Bust" or 3Gate 

Pressure/Expand. Style revolves around attacking, expanding, attacking, expanding and requires active cycling of 

production. Pro Example: DRG/Sheth 2Base 7-8 Roach timing into fast 3rd base. 

Macro-Harassment (RTS, SCII) - (Pressure with some form of tech while securing economic leads. Use drops, 

reapers, dts, etc to do economic damage while you expand and produce workers.). Opening build: Less defensive 

than the first option. This opening utilizes some type of tech to pressure and secure map control/economic leads. 

For example, pressuring with reapers or dts to do some economic damage while expanding and producing workers. 

Pro Example: Demuslim's Bunker/Reaper fast expand TvZ, Strelok's drop-hellion expand TvZ. 

Meta-game (MOBA, LoL) - Probably the most standard team composition in NA and quite possibly the world, 

this is the biggest bread and butter comp and you absolutely need to know how to run this as its crucial in most 
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solo queue games as this is the standard. Needless to say, this is an incredibly solid team composition, if not one 

of the best as most pro NA teams still run this. Top: Bruiser. The bruiser is a necessity to this team. It can peel 

for your carries, engage other carries, and just be a giant threat while being incredibly hard to focus down quickly. 

A bruiser for this team comp should be equipped with some form of sustain, burst damage, crowd control, and an 

escape tool as its absolutely crucial later on. The bruiser is your tertiary source of damage, and a secondary initiator. 

Good Laners: Irelia, Lee Sin, Cho'Gath. Mid: AP Carry. In middle we have some type of mage, usually an AP 

carry. Mages have the strongest mid-game presence out of any other hero in the game; its power is relevant to 

dragon and buff control past the early stages of the game, as well as a transition in power to late game. The typical 

mage should have wave clear, AoE burst or AoE crowd control, some type of lane sustain, although a catalyst can 

be effective as a form of sustain with blue buff, and if possible, mobility. Mobile mages were recently more 

effective than waveclear but the game has shifted back to wave clear mids and away from assassins, for example 

Ahri and Kassadin are much less common picks now. Good Laners: Anivia, Karthus, Orianna. Jungler: In the 

jungle we have someone who is typically fast at clearing, high damage or crowd control for ganking, and mobility 

to provide pressure across all lanes. The jungler is mostly used as a source of engagement to lock the opponent 

into a fight at an opportune time. He can also peel for the carries after engaging or simply be a disruptor and 

disengagement from a fight. Good Junglers: Maokai, Dr. Mundo, Cho'Gath, Skarner. Bot: Ranged AD Carry: 

Your primary source of damage in the lategame. Scales incredibly well with items and is your main carry. The 

ADC should be protected and positioned properly as it is the key to most objective control such as the siege on a 

tower, objective control, and the teamfights associated with these globals. This is easily the most fragile and and 

weakest early game hero on the team. Good ADCs: Vayne, Ezreal, Miss Fortune. Bot: Support. The support is 

probably the strongest early game hero in the game, and it makes a good match for the AD carry due to 

counterscaling, as the support gets weaker, the ADC gets stronger and there is a perfect synergy here. The support 

is primarily used to peel or assist the AD carry in some way. Multiple supports have multiple different roles.Janna 

can peel and disrupt AOE, Sona is an incredibly strong poke laner, Soraka is a great sustain laner. Good Supports: 

Very dependent role here, play what you see fit. The metagame is popular with very many teams including Crs, 

CLG Eu and many more. Inside the meta we find more slightly variable compositions such as a global comp which 

can pressure one or more lanes incredibly hard throughout the mid game. Top: Shen or Gangplank. Middle: 

Karthus or Twisted Fate. Jungler: Nocturne primarily. Bot: Ashe primarily. Bot: Blitzcrank, Taric, Leona. Popular 

with TSM. We can also run a kill lane in the bottom lane to forgo the power of siege and late game strength to run 

a more mid game centered team fight and objective control oriented team. Top: Bruiser or ADC (harder to pull 

off). Mid: Any AP Carry. Jungler: Something strong at 6. Bot: Jarvan IV or something similar. Bot: Xin Zhao or 

Leona or something similar.Popular with aPictureofaGoose. 

Mobile Sniper (FPS, CoD) - Agressive. Plays a support role in combat situations, and tries to maintain distance 

from high-traffic locations. 

Mutas (RTS, SCII) - Zerg. A unit I don't see very often any more, which I hope is going to change. I think it's 

more entertaining to watch mutas fly across the map in high speed and try to find a good spot in the opponents 

base, as opposed to the slow broods crawling their way into the enemy's base. I think it's more interesting because 

of the speed aspect. Mutas can force a player to constantly keep an eye on his drones, while concentrating on an 

engagement, where I as a spectator look at the minimap and can only imagine all the havoc being caused multiple 

places, because I can only see one at a time.  

Noobtuber (FPS, CoD) - One who uses the Grenade Launcher either on your main gun, or the gun itself to get 

those instant kills without having to aim as you would with a gun. 

Objective (FPS, CoD) - Agressive. Purpose is to cap objectives, plays for the team and to win. 

Offensive AWP (FPS, CS) - (LeX, Virtus.Pro, 2002 to present). The sharpshooter who goes for the entry pick on 

the defending AWP (or a rifle playing too static.) 

Oki (Fighter) – Short for “okizeme,” this is about being able to setup 50/50 guessing games for your opponent 

while they're getting up from the ground. First, you need to get that first knockdown, and then you go to town on 
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your enemy. Most of the combos for these types of characters also end with a knockdown. Yu is probably the best 

example of this in P4A, though Chie and Shadow Labrys can also fit under this category. 

Pet/Puppet (Fighter) – A unique type of character who controls a second character alongside himself (often to a 

lesser degree). This character-type has the advantage of multifaceted setups, but must pay careful attention to the 

second character’s meter usage. In P4A, Shadow Labrys fits this type. 

Poke (MOBA, LoL) - This comp hates hard engages, and prefers to **** on your soul from ultra-long range. 

They usually include several strong disengagement moves, such as Janna's ultimate, or Anivia's wall. This team 

will most certainly include long ranged skill shot spammers, like Jayce, Nidalee, Ezreal, Lux, Xerath, Kog'Maw, 

Ziggs, and lots of other things that don't like melee range at all, but can probably 100-0 your entire team from 

halfway across the map in the right situations. If you never even see an enemy during the entire game, and suddenly 

you know that somewhere, somehow, an Ashe, Ezreal, Lux, Jayce, and Ziggs got to level 6, you know you're 

playing against this team. (Hint, your face just asploded and they never left the fog of war.) 

Poke Comp (MOBA, LOL) - for sieging towers through attrition and long range entrapments, heal and spam 

gated shockblasts and nidalee spears, kog'maw can also poke with his ultimate and soraka/nidalee can heal 

everyone. Top: Jayce or Nidalee. Mid: Lux. Bot: Caitlyn, Ezreal, Kog'Maw. Bot: Soraka or Taric .Jungler: 

Cho'Gath or Shen or Dr. Mundo. Popular with CLG NA. 

Predator (FPS, CoD) - Reactive. Predators tend to hang around empty parts of the map where the stragglers are 

wandering and pick them off. They are usually the flankers who hunt down SAM turrets and launcher-using 

players. Most predators will not engage willingly in a consistant basis, usually waiting for the UAV or unsilenced 

gunfire to help them locate their targets. 

Protect The X (MOBA, LoL) - This team comp has one champion that does a ridiculous ****load of damage 

with a full build, probably enough to do more than any two other champions in the same approximate category, 

however, they have extreme handicaps to make up for it. This team comp is focused around that singe champion, 

filling in their weaknesses, force feeding them by any means possible, and peeling hordes of ravening demonic 

assassins off of them, so that they can single handedly Colony-Drop the opposing team into submission. This team 

comp is just a standard bot lane, but the bot lane is the entire map. 

Protoss (RTS, Starcraft II) - There is a reason I'm covering Protoss last and that is because the Protoss race is 

best compared side by side with the other races. The Protoss can play very aggressively, using warp in and a large 

number of gateways to quickly drop a strong force on the enemies doorstep. A front door closed by gateways and 

a zealot or two at the entrance can be difficult to break.  

Proxy (RTS, SCII) - Play style component. Using pylons and/or unit-producing structures to cut down on travel 

distance of attacking units. Can also be used to hide tech. 

PUSHPUSHPUSHPUSHPUSH (MOBA, LoL) - This team comp probably includes the likes of Heimerdinger, 

Lux, Kayle, and Nasus. They don't really necessarily like to fight, in fact, some of them have specific tools so that 

they don't have to deal with enemies as much. In fact this team's true goal in life, is to swallow minion waves, one-

shot towers, ravenously consume inhibitors, and generally just push mid lane all the way up your face in about 2.5 

seconds flat. They actually specialize in having a holy trinity that will group in mid, and pretty much cover a little 

bit of every thing between the three, but a ****ton of tower-raping goodness no matter what. The other two are 

probably champions with a rapid wave clear and a hard CC or two that can single-handedly hold those side lane 

towers versus hordes of demonic RADCs with relative ease. 

Quickscoper (FPS, CoD) - Agressive. Nuff' said 

Quickscoper (FPS, CoD) - One who uses the sniper rifle while adapting the Run-and-Gun style to achieve instant 

kills both near and far away targets. 

Range (RPG) - ranged vs melee 
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Roaming S&M (MOBA, LoL) - This team does roaming. When I say roaming, I mean that every single one of 

them has a slot filled with 5 wards, and all your maps are belong to them. They will control your objectives, rule 

your jungle, invade your face, and generally walk around right under your nose without you even being aware of 

it... Until they decide it's time to go dom-queen. That's the part where they kind-of group up, push the **** out of 

your stuff, are at the opposite lane when you arrive to defend, and show up instantly to 5v1 you if you even THINK 

about farming a minion or pushing a turret.  

Role (RPG) - damage, support, tank, heal, control, any others? 

Run n' Gun/Suicidal (FPS, CoD) - Agressive. Self-explanatory. 

Run-and-Gun (FPS, CoD) - One who is always on the move, searching for as many targets as s/he can; to get the 

highest and quickest kills of the match. 

Rushdown (Fighter) – This is all about keeping pressure on your opponent, not giving him any room to breath. 

These characters typically have a strong assortment of mixups and setups to choose from at any given time, letting 

them break open a hesitant foe and dish out damage. Akihiko is the best example P4A has of this type. 

Rusher (FPS, CoD) - Agressive.The all-known rusher is always moving, rarely stopping to even reload. They 

push into enemy spawns and cause the game's pace to skyrocket and confuse both teams. Good players will rack 

up kills, good for TDM and KC, but their lack of control and self-awareness usually means a lot of deaths as well, 

giving the other team points towards their streaks. 

Sentinal (FPS, CoD) - Defensive. The almight Sentinal is the type that holds a particular building or part of map. 

Good Sentinals will keep 2 or more enemies occupied with trying to kill them, leaving them open to get killed 

themselves or distracting them from the objective. 

Schizophrenia (FPS, CoD) - Agressive. Whatever you feel like, when you damn well feel like it. Probably 

includes Riot Shielding. 

Sky-Protoss (RTS, SCII) - Protoss. A word we might hear more often with the new air units in hots. For now I 

enjoy phoenix and void ray builds, especially in the ZvP style that was dominant a few months ago. As with the 

mutas, the phoenix can serve the same role and constantly have the opponent worry about harass, and void rays; 

they are just cool to watch, simple as that. 

Slayer (FPS, CoD) - Agressive. Takes tactical risks to assault enemy positions and rape spawns. 

Smart Camping (FPS, CoD) - Defensive. Sticks to choke points and favourable positions to hold down a 

location/objective and rack up kills, to control every engagement and engage enemies on their terms, sometimes 

at the expense of their team. 

Sniping (FPS, CoD) - Defensive. Secures a defensible position and engages enemies from long range. 

Spawn Camper (FPS, CoD) - One who sits at the enemy spawn points; most notably on (NukeTown) and guns 

down the enemies as they spawn in. 

Spell order (RPG) - rotation vs priority 

Stalker (FPS, CoD) - Reactive. Stalkers also tend to use the UAV and unsilenced gunfire to locate their targets 

but these players will go and find intercept routes. Another known stalker type is the teammate who follows behind 

others and strikes when they die and the enemy is reloading. 

Stance (Fighter) – A stance character is able to go into a completely separate “mode,” providing them access to 

new commands and even altering existing ones. However, this either comes with a loss of the original commands, 

or is only available for a so long before the related meter runs out (in P4A’s case, it’s the latter). Aegis is an 

example of a stance character. 

http://forums.na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=3706861
http://www.mmo-champion.com/threads/1113858-RPG-Classes-Play-Styles
http://www.neoseeker.com/forums/54255/t1689332-playstyles/
http://www.gameskinny.com/cxtbk/call-of-duty-whats-your-play-style
https://docs.google.com/document/d/1_bF7v8xkD4CCEbKMD9G95CMvlGDiZO7Ghauf08CutTs/edit
http://www.ign.com/boards/threads/call-of-duty-playstyles-long-read.452491577/
http://www.ign.com/boards/threads/call-of-duty-playstyles-long-read.452491577/
http://www.neoseeker.com/forums/54255/t1689332-playstyles/
http://www.teamliquid.net/forum/viewmessage.php?topic_id=356924
http://www.neoseeker.com/forums/54255/t1689332-playstyles/
http://www.neoseeker.com/forums/54255/t1689332-playstyles/
http://www.neoseeker.com/forums/54255/t1689332-playstyles/
http://www.gameskinny.com/cxtbk/call-of-duty-whats-your-play-style
http://www.mmo-champion.com/threads/1113858-RPG-Classes-Play-Styles
http://www.ign.com/boards/threads/call-of-duty-playstyles-long-read.452491577/
https://docs.google.com/document/d/1_bF7v8xkD4CCEbKMD9G95CMvlGDiZO7Ghauf08CutTs/edit
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Stat Enthusiast (FPS, CoD) - One who uses all of these play styles to his/her advantage to obtain the best ratio 

for his/her stats. 

Stealthy (FPS, CoD) - Agressive. Flanks and takes the lesser travelled paths to the enemy, normally accompanied 

by a silenced SMG or AR.) 

Summoner (RPG) - vlastní zkušenost; class vyvolávající další objekty řízené AI nebo jím, které mu pomáhají 

v boji 

Support (FPS, CoD) - Agressive. Anti-air cold-blooded, generally prioritising the objective. 

Swarm (RTS, SCII) - Zerg. Maybe more in general for me, I enjoy zerg when it is really a swarm of units. When 

the whole screen is just filled with lings and banes pouring in from all sides. When a zerg player really plays so 

his strength is in his numbers. This may not be a very good way to play, but I love the way it looks. The zerg win 

by out-producing, or out-macroing, their opponent. Good Zerg players usually fall into one of two categories. 

There are the players who build almost nothing but drones as much as they can, for as long as they can. At any 

one point they have just enough forces to survive for now, and they build much of their army after they spot the 

enemy army leaving their base. They build nothing but the best counter for the opponent's forces. They probably 

include the likes of Orianna, Janna, Zilean, Nunu, Evelynn, GankPlank, Galio, Shyvana, Shen, Twisted Fate, 

Pantheon, and anything else that can help themselves and/or the team get around really, really, really fast. 

Basically, they turn the match into a foot race to divide and conquer your team, and every last one of them were 

born ready, with speed boosts, boots of Mobility with Homeguard or Alacrity, Teleport in every hand, and probably 

more than one Shurelia's. It's not that you can't beat them in a fight, it's that anything you can do, they can do faster. 

This is probably one of the highest level comps, along with Mega Push, it takes a lot of forethought and planning 

to pull off right, but only a better Roaming team or Pushing team can really beat one of the other type at the level 

of perfection. They reach straight into the soul of a strategy game and suck out its still-beating heart. Beware if 

you see one of these comps. 

Tactical Camper (FPS, CoD) - One who holds a specific area waiting for targets to appear. These classes Include 

sniping as more often than not they sit and wait for their targets. 

Tactical Player (FPS, CoD) - Agressive. Changes tactics frequently based on enemy positions and the states of 

the objective/s. Unpredictable, and a hybrid of styles, based on the flow of the game. 

Teleporting Camper (FPS, CoD) - One who picks a corner of a buildings and doorway or room and sits there, 

waiting for someone to run past and kills them. Then moves to another spot in that same room waiting for the same 

person to come back and kill him. 

Terran (Starcraft II) - Terran is an extremely defensive race. The race centers around creating a heavily fortified 

position in the early game, usually by creating a front door wall with supply depots, barracks, and/or factories. The 

Terrans than build up a large force unopposed and move out when the time is right. Because Terran strategy is 

very straightforward and in the process of climbing the tech tree they unlock almost everything Terran is generally 

considered the "Easy" race. The other strategy revolves around taking an active part in preventing the opponent 

from being able to macro. These players use their high mobility units to constantly harass their enemy. Often 

attacking the opponent's workers with mutalisks and other surprises. Instead of bolstering their own economy they 

build fast units and stop their opponent's. Constant harass, mutalisks, baneling drops, anything to slow the opponent 

is standard. The Protoss can put up a strong defense compared to the zerg, but not nearly as tough as the Terrans. 

The Protoss forces are more mobile than the Terrans but can expect to be outmaneuvered by the Zerg. The Protoss 

are strong against the zerg in a tight chokepoint, but should fight the Terrans on open ground. They can expand to 

a new base early, or live off of 1 base for some time. The Protoss doesn't really have a definite weakness, but it 

doesn't specialize either. Its better than zerg at things zerg is bad at and better than Terran at things Terran is bad 

at. Its a very well rounded race in general. Protoss are generally considered to be the moderately difficult race as 

the race doesn't require quite as much micro and knowledge as the Zerg, but he still needs to know how to be 

effective against an opponent using a given strategy. 

http://www.gameskinny.com/cxtbk/call-of-duty-whats-your-play-style
http://www.neoseeker.com/forums/54255/t1689332-playstyles/
http://www.neoseeker.com/forums/54255/t1689332-playstyles/
http://www.teamliquid.net/forum/viewmessage.php?topic_id=356924
http://www.gameskinny.com/cxtbk/call-of-duty-whats-your-play-style
http://www.neoseeker.com/forums/54255/t1689332-playstyles/
http://www.gameskinny.com/cxtbk/call-of-duty-whats-your-play-style
http://us.battle.net/sc2/en/forum/topic/106670678
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Timing attack (RTS, SCII)  - Play style component. Waiting for a key moment of vulnerability or key upgrade 

to finish, then hitting with as much force as possible. 

Trap (Fighter) – Here, you try to fill the stage with all kinds of garbage that your opponent has to avoid/deal with. 

In a game like P4A, they tend to set you up for a combo afterwards. At the least, you will be given a trap meant to 

cover the ground and one meant to cover the air. Naoto is an example of this playstyle. 

Turtle (RTS, SCII) - Play style component. Using large amounts of static defense to hold off any damage while 

building up a large army. 

Utility/Role-player (FPS, CS) - (tr1p, coL 2005-2006). This player is the flexible one who tries to be good at all 

aspects, should one of the specialists be dead and a certain role needed.  This is probably the most important job 

in the game. 

Whiner (LoL) - Why didn't you heal/shield/help me? It was clearly your fault I died, and not because of the 

(im)perfect map awareness. If this guy dies, he will blame his support for not buying wards. 

Zerg (RTS, Starcraft II) - If the Terran race says "This is my base and you can't do anything to stop me from 

holding it" the typical Zerg response is "Ok, but I get the other 90% of the map". Zerg gets a large number of 

extremely mobile units. Speed upgraded Zerglings are lightning fast, mutalisks are fast and flexible, Roaches and 

infesters can travel while burrowed. The Terran fight in a chokepoint, like near their base, and the Zerg fight in 

the open ground of the center of the map.  

Zoning (Fighter) – Controlling the space (or “zones”) around you is the name of the game. Characters who excel 

here have the tools to restrict how their opponents can approach them. And when an opponent can only approach 

in so many ways, that just makes them easier for you to predict. Traditionally, keepaway characters also have good 

zoning abilities, though characters with strong normals (such as Mitsuru) fit the bill as well. 

http://www.teamliquid.net/forum/viewmessage.php?topic_id=305966
https://docs.google.com/document/d/1_bF7v8xkD4CCEbKMD9G95CMvlGDiZO7Ghauf08CutTs/edit
http://www.teamliquid.net/forum/viewmessage.php?topic_id=305966
http://winout.net/index.php?page=view_article&id=305&p=3
http://us.battle.net/sc2/en/forum/topic/106670678
https://docs.google.com/document/d/1_bF7v8xkD4CCEbKMD9G95CMvlGDiZO7Ghauf08CutTs/edit

