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1.1 Příloha A – Strukturovaný rozhovor 

Demografické údaje 

- pohlaví 

- věk 

- studium / práce (povolání) 

 

Hráčství 

Považuješ sám (samu) sebe za hráče (hráčku) / Cítíš se sám (sama) být hráčem (hráčkou)? 

- jaké hry hraješ 

- jak často je hraješ  

- proč hraješ hry/zrovna tyto hry/ čím tě zaujaly nebo co tě na nich baví 

 

Volný čas 

- jak nejradši trávíš volný čas/ co děláš rád/ráda ve volném čase 

- zájmy/koníčky/aktivity 

 

Představy informantů o hraní digitálních her 

Řekni mi (několik vět, slov, přídavných jmen,…) co se ti vybaví, když o někom řeknu, že je to 

hráč? 

 - kdo to je, pohlaví, co je to za osobu 

 - jak vypadá 

 - jak se chová 

 - co tě dalšího napadá 

Čím bys definoval/a pojem hráčství? (frekvence hraní, doba hraní, nějaká specifika?) 

Představ si, že ti představím svého kamaráda a řeknu ti o něm, že je to hráč/gamer:  

 - co tě jako první o něm napadne, jaký je 

 - jak se k němu budeš chovat 
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 - jaké pocity máš 

Jaké sociální skupiny by mohly mít za členy hodně hráčů? 

Myslíš si, že se od sebe různé skupiny hráčů liší, například podle zařízení, na kterém hrají 

(mobil, konzole, PC,…) nebo podle her, které hrají, atd.? 

Myslíš, že má hraní digitálních her na člověka nějaký vliv? (pozitivní/negativní) Popřípadě 

jaký? 

 

Předsudky 

Setkal/a ses někdy s předsudky ze strany svého okolí, které se týkaly toho, že hraješ digitální 

hry? 

 - jaké to byly 

 - co si o nich myslíš 

 - co jsi při tom prožíval 

Jak reaguje tvoje okolí – kamarádi, rodina, partner, … - na to, že hraješ digitální hry? Co na to 

říkají, jak se o hraní nebo o tobě v souvislosti s tímto tématem vyjadřují? 

Myslíš si, že jsi na hraní her nějakým způsobem závislý/á? 

 

Popularita, sociální okruh 

Říká se, že hráči jsou spíše samotáři a vyhýbají se kontaktu s ostatními lidmi, souhlasil/a bys 

s tím, co si o tom myslíš ty? 

Také se říká, že hráči obvykle nemají moc kamarádů ani partnera/partnerku, souhlasil/a bys  

s tím?  

 

Práce a povinnosti 

Domníváš se, že by hraní digitálních her mohlo člověku zasahovat do jeho povinností? 

(Předsudky společnosti často tvrdí, že hráči jsou špatnými studenty / pracovníky, jelikož hrají 

hry místo toho, aby docházeli do školy/do práce…) 

 



4 

 

Když někdo řekne: hraní počítačových her je blbost – hrají jen blázni, co nevědí, co s časem. 

Vyvolává to v tobě nějaké pocity, myšlenky? 
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1.2 Příloha B – Rozhovory s informanty 

 

1.2.1 Rozhovor 1 (muž) 

Tazatelka: Takže první rozhovor 1. listopadu. Takže, tenhle rozhovor mi budeš poskytovat na 

mojí bakalářskou práci, která se nazývá Předsudky vůči hráčské subkultuře z perspektivy hráčů. 

Informant 1: Uhm. (souhlasně kývá) 

T.: Jde tam v podstatě o předsudky o hráčství, se kterýma se ty jako hráč digitálních her setkáváš 

ze strany společnosti a svýho okolí, nebo který i sám o hraní her máš a jak na daný předsudky 

reaguješ, když se s nimi setkáš.  

I.1: Uhm. (opět souhlasně přikyvuje) 

T.: Tenhle rozhovor bych teda nahrávala, jestli ti to nebude vadit, poskytneš mi souhlas? 

I.1: No dobře. Ano. (usmívá se, smích) 

T.: (smích) Tak jo, děkuju. Tak, nejdřív začneme takovýma základníma údajema, jenom mi 

řekni: pohlaví, vím, že jsi muž (smích). 

I.1: Jsem muž. (usmívá se) 

T: Věk, kolik ti je? 

I.1: Dvacet šest. 

T.: Á, jestli studuješ nebo pracuješ? 

I.1: Pracuju. 

T.: A dosažený vzdělání máš nejvyšší? 

I.1: Hmm, gymnázium s maturitou. 

T.: Uhm, dobře. Tak, považuješ sám sebe za hráče nebo cítíš se sám být hráčem? 

I.1: Ano, určitě.  

T.: A jaký hry hraješ? 

I.1: Nó, já hraju docela hodně, ale vlastně hraju teď poslední dobou hraju hlavně na 

Playstationu, hraju od prostě nějakých sportovních her po akční hry. Potom hraju na počítači 

strategie a hlavně teda hraju na mobile třeba karetní hry a deskový hry a nemůžu říct, že bych 

byl jako hráč nějak jakoby nějakýho jednoho žánru, prostě hraju toho hodně. 
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T.: Uhm. A jak často teda hraješ?  

I.1: No jakoby denně, ale není to tak jako… Hraju, když jedu po cestě do práce (smích), hraju 

na záchodě (smích), když přijdu domů a zrovna nemám třeba co dělat, tak si zahraju. Není to 

tak, že bych (hrál) třeba každej den, ale jako pravidelně. Hraju, určitě hraju denně, jakoby když 

to vezmu jako médium hra, tak ano, denně. 

 T.: Uhm. A na tom Playstationu třeba hraješ jak často, kolik hodin, přibližně, odhadem? 

I.1: Nó, pffff, třeba jsem schopnej tam… si to zahrát na půl hodinu, ale většinou u toho vydržim 

třeba několik hodin, nevim, 3 hodiny třeba. A několikrát třeba do týdne, záleží zase na jinejch 

věcech. 

T.: Uhm, a proč hraješ zrovna ty hry, co hraješ, čím tě zaujaly nebo co tě na nich baví? 

I.1: Jsou to většinou téma, co mě prostě bavěj, takže když hraju fotbal, tak protože mám rád, 

hraju rád fotbal i naživo nebo ho sleduju, tak jako ho rád hraju i na Playstationu, případně to 

můžou bejt, já nevim, hmm, mám rád obecně třeba karetní hry a deskový hry a jakoby i ve 

fyzický podobě. A když je… když takováhle hra potom vyjde i v nějaký verzi na mobil, tak to 

taky rád hraju a tím, že třeba u těch deskových her je těžký, že musíš většinou hrát s někym a 

tady to jakoby nemusíš, tak je to fajn, že si to zahraju sám. Takže to je takový jako zjednodušení 

pro mě. A často protože mám prostě rád třeba ty téma, mám rád ty světy, ve kterých se to (hra) 

odehrává, mám rád třeba hry s příběhem, takže je to pro mě něco jako… třeba radši hraju hry, 

než …. hmm, třeba sám radši hraju hry než koukám na filmy sám, protože se u toho cejtim 

jakože něco dělám opravdu a když je ta hra… má třeba dobrej příběh, tak mě to do toho dostane 

mnohem víc tím, že se na tom jakoby nějak podílíš.  

T.: Uhm, jak nejradši trávíš svůj volný čas nebo co děláš ve svým volnym čase? 

I.1: No tak, hry učitě z toho mají jakoby velkou část, nevim jestli většinovou, ale… rád sportuju 

taky, takže to je asi takový… a mám rád třeba týmový sporty, takže to jsou taky takový jakoby 

hry, takže ono se to přenáší to moje hráčství i mezi… (smích) do mejch zbylých aktivit, ale rád 

chodim s lidma, bavim se a poslouchám hudbu, chodim rád do kina prostě, a tak. Cokoli. 

T.: Máš přímo nějaký zájmy, koníčky nebo aktivity, kterým se věnuješ jako pravidelně?  

 

I.1: No tak třeba z těch sportů, tak hraju každej tejden fotbal, každej tejden hraju florbal… hmm, 

rád čtu, takže čtu taky pravidelně, á… dřív jsem teda hrál, teď už tolik ne, nemám na to tolik 
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času, ale ty Magic, což je taky karetní hra, ale karetní, ne digitální. Takže to jsem chodíval třeba 

o víkendech hrát a občas taky zajdu. No, tak hlavně tohle asi.  

T.: Uhm, tak, teďkon mi zkus říct několik vět nebo slov nebo přídavných jmen, co se ti vybaví, 

když ti o někom řeknu, že je to hráč. Třeba kdo to je, jak vypadá ten člověk, jak se chová, nebo 

co tě prostě napadá.  

I.1: Hm, takovej ten jakoby stereotypní pohled, co mě napadne, je prostě ten (smích) kluk, kterej 

sedí sám doma, má třeba, já nevim, sluchátka na uších a už je tma, všichni spěj a on tam prostě 

něco paří u kompu nebo na Playstationu nebo tak, to je jedno. A… no a prostě je to většinou 

třeba člověk, co nemá moc třeba sociální život anebo si ho právě vynahrazuje v nějaký třeba tý 

online komunitě u her, a… to jsou asi takový jakoby hlavní věci, co mě jakoby napadnou, když 

se jako řekne hráč. Samozřejmě tím, že třeba z nějaký části jsem taky takovej, i když se jakoby 

necejtim bejt takovejhle stereotypní hráč, tak už to vidim jakoby dál a vidim, že dneska prostě 

hraje jakoby hry kde kdo, ale… ale tohle je takovej jakoby můj pohled základní možná. 

T.: A čim bys definoval pojem hráčství, třeba frekvence hraní, doba hraní nebo jestli to má 

nějaký specifika? 

I.1: Hmm. Tam asi záleží právě na tom, jak se definuje ten pojem no. Že pokud to budem brát 

z nějakýho stereotypního… z toho stereotypního pohledu, tak je to právě spíš nějaká jakoby 

uzavřenost vůči jakoby tomu nehráčskýmu světu a to, že ty tam nacházíš nějaký… hm, jako 

alternativu k tomu svýmu život třeba. Zároveň… jak to byla ještě jednou ta otázka prosím? 

T.: Čím bys definoval pojem hráčství, třeba z hlediska frekvence hraní nebo jestli to má nějaký 

specifika. 

I.1: Ale zároveň si myslim, že dneska už to prostě… hmm, se nemůže brát prostě jenom takhle 

a prostě hráč může bejt prostě nevim, maminka, která si sbírá nějaký věci na mobilu prostě a… 

hm, že už se to docela… možná tohleto jakoby ten stereotypní pohled se jakoby dál ještě snaží 

udržet se v nějaký tý svojí jakoby bublině, ale tim, jak vlastně ty hry se dostávaj do toho jakoby 

mainstreamu, tak vlastně ta bublina taky tak jakoby trošku praská a jakoby tyhlety lidi najednou 

třeba jsou známí i mimo tu komunitu a vlastně už to není zas takový, zas tak punkový, jako to 

bejvávalo. (smích) 

T.: Tak, teď si představ, že bych ti představila nějakýho svýho kamaráda a řekla bych ti o něm, 

že je to hráč. Tak řekni mi třeba, co tě jako první o něm napadne, jakej třeba je, jak se k němu 

budeš chovat nebo jaký pocity to třeba v tobě vyvolává?  
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I.1: Asi bych si řekl, že budem mít hodně se o čem bavit. (smích) A asi kdybys mi to řekla 

jakoby takhle přímo jakože: „To je hráč.“, že takhle většinou jako neoslovuju lidi, (smích) 

„Ahoj, to je někdo a je to hráč.“, tak bych si představil přesně tohohle kluka, co hraje třeba 

nějaký online hry třeba a, já nevim, může se zúčastnit třeba nějakých turnajů v tomhletom, je 

v nějaký guildě jo prostě, nebo v něčem takovym, a asi bych si představil tohle a asi vim, že by 

mohl bejt třeba trošku jakoby ostýchavej v nějakym způsobu, ale… hm, ale myslim si, že 

bychom díky těm hrám měli třeba společný téma, takže asi bych se s nim dokázal v pohodě 

bavit a nějak bych ho neodsuzoval toho kluka.  

T.: Uhm, jo. A jaký sociální skupiny by podle tebe mohli mít za členy nej… jako hodně hráčů? 

I.1: (přemýšlí) No, teď nevim jak je to přesně jako myšleno, tahle otázka. 

T.: No jaký sociální skupiny, třeba… no já tě nechci nějak navádět k těm odpovědím jo ale, 

(smích)… 

I.1: Jasně, jasně. Nejsou třeba hráči jako sociální skupina nebo myslíš… hm… 

T.: Jaký sociální skupiny ve společnosti by mohly mít velkou frekvenci hráčů ve svým kruhu. 

I.1: Třeba studenti? Jelikož… hm, furt to médium jakoby zasahuje především mladý lidi, takže 

určitě studenti myslim, že je takovej jako jasnej případ. Samořejmě děti, protože… přece jen 

z podobných důvodů, ač… no i když ono to vlastně není zas tak úplně stejný, a obecně jakoby 

mladý lidi asi, případně ty lidi, co třeba na tom vyrůstali, já nevim, v osmdesátkách, 

devadesátkách, a teď to nějak jakoby tim žijou i dál. Ale myslim si, že hlavně jako by ty mladý 

lidi, studenti, si myslim, že jsou nejvíc.  

T.: Myslíš si, že se od sebe různé skupiny hráčů liší například podle zařízení, na kterým hrají? 

Právě ten mobil, konzole, počítač, nebo podle her, který hrají?  

I.1: Stoprocentně. A řekl bych, že třeba oboje, co jsi zmínila, že jednak panuje určitá nějaká 

třeba rivalita i mezi konzolistama a hráčema na počítači, a pak samozřejmě jsou takový ti hráči 

co přesně hrajou ty, jak třeba hrajou jenom hry na mobilu, a ty zase si myslim, že jsou… to jsou 

spíš takový jako sváteční hráči by se dalo říct. Takže asi je to úplně něco jinýho než ten člověk, 

co třeba fakt tráví doma (čas), hraje nějakou tu online hru, a myslím si, že v tomhletom se to 

jakoby hodně rozděluje, že sice jakoby je (hráče) pojí možná nějakej název, že je to „hráč“, ale 

vlastně to jsou úplně jiný lidi z jiných skupin. A vlastně možná by si… si často nemaj ani jako 

moc co říct, protože to je opravdu odlišnej přístup hodně. 

T.: A myslíš, že má hraní digitálních her na člověka nějakej vliv? Podle toho jaký… podle tebe? 
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I.1: Určitě, určitě. A určitě se najdou pozitivní i negativní vlivy, jako když to třeba budu… když 

to třeba budu brát ze svýho pohledu, tak třeba hry mě hodně naučily angličtinu (smích), takže 

když jsem začínal hrát, když jsem byl malej a prostě všechno bylo v angličtině, tak mě toho 

fakt hodně naučilo a hodně z toho mám. Samozřejmě myslím si, že třeba vnímám jakoby 

pozitivní vliv her, když to porovnám třeba s televizí, právě v tom, že je to jakoby aktivní. Že tu 

informaci nepřijímáš jenom pasivně a nenecháš to jenom jakoby projít tebou, ale opravdu tím, 

že jakoby to člověk zažije, tak má mnohem větší šanci si z toho něco odnýst. Takže ať už to 

může bejt jakoby angličtina, tak máš třeba různý, já nevim, edukační hry, kde se můžeš ledacos 

naučit, ale i z těch jakoby základních her, tím, že tam jsou třeba příběhy, tak se učíš něco tím a 

samozřejmě to může mít i negativní dopady, což už je potom třeba – můžeš… třeba taková ta 

stereotypní (představa), že se třeba jakoby nestýkáš s jinýma lidma, že máš třeba problém 

udržovat prostě blízký vztahy nebo jako vůbec jako sociální nějaký vztahy. Může to mít za 

důsledek, když se to jakoby přehání, tak třeba tím, že jenom sedíš doma, tak se třeba moc 

nehýbeš, tak to může mít na tvoje zdraví určitě dopad. Samozřejmě taky takovej ten pohled 

jako člověka, co si objednává pizzu a pije k tomu Red bull, tak to taky asi nebude moc zdravý. 

Samozřejmě to může mít i… ale to je stejný jako jakýkoliv takovýhle digitální nebo nedigitální 

médium, jsou tam… v rámci toho média se šíří nějaký názory třeba anebo ten, co to vytváří, 

tak sdílí, se snaží tady tím něco sdělit, takže potom si z toho člověk může odnýst třeba i něco 

špatnýho a prostě použít to jakoby v tom reálnym životě. Ale myslim si, že to není jakoby něco 

výjimečnýho pro hry tohleto, to je prostě všechno, co na nás působí z okolí. Ale jako určitě to 

tam patří taky.  

T.: Setkal ses někdy s předsudky ze strany svého okolí, který se týkaly toho, že hraješ digitální 

hry? 

I.1: Jako, určitě jo.  

T.: A jaký to byly, co si o nich myslíš nebo co jsi při tom prožíval, když ti to člověk takhle… 

mluvil o těch předsudcích? 

I.1: Hm. 

T.: V souvislosti s tebou. 

I.1: No… Tak třeba co… a to možná souvisí třeba i jako s používáním třeba mobilních věcí, že 

člověk je hodně třeba na mobilu, když třeba něco hraje a třeba… jsou situace prostě, kdy člověk 

jakoby nemusí hrát a potom se jakoby… je střetnutí s tou realitou, že se to třeba jakoby nehodí. 

Ale nevim, z mýho pohledu, já jsem hrál vždycky a hrál jsem vždycky rád, ale zase na druhou 
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stranu jsem nikdy nehrál možná tolik, abych jakoby nebyl schopnej to vyrovnat s nějakýma 

jinýma zálibami, s tim, abych se nevídal s lidma nebo tak. Takže možná to občas třeba… Jako 

teď si vyloženě nevzpomenu, že bych měl jako opravdu nějakou jako negativní zkušenost, že 

by mi opravdu někdo jako řekl prostě: „Tak ty furt jenom hraješ, stejně že jo.“, tak si myslím, 

že to je všechno o tom jakoby, to udržet v nějaký normě no. Ale tak je to taky se vším, to není 

jenom, co se týče hraní. A samozřejmě když já nevim jsem na střední jako místo toho, abych si 

dělal úkoly a učil se, tak jsem hrál, tak samozřejmě to třeba doma se moc jako nelíbilo tohleto, 

ale zároveň tam jakoby byla asi dost tvrdá ruka na to, aby se to změnilo (smích). Takže jakoby 

sám jsem se s nějakým asi jako vyloženě negativním pohledem nesetkal, ale myslím si, že to je 

taky jakoby mým přístupem, že to nějak se snažim srovnávat tyhle věci. Co možná spíš nějak 

jako, možná spíš třeba vnitřně jakože občas si sám potom řekneš, že zůstaneš doma a budeš 

hrát a pak toho třeba člověk jako lituje, že radši nešel ven, jo. A to je spíš pak už jako takovej 

vnitřní boj než vyloženě nějaký odsuzování okolí. 

T.: Jak reaguje tvoje okolí - například kamarádi, rodina, partner – na to, že hraješ digitální hry? 

co na to třeba říkají, nebo jak se o hraní nebo o tobě v souvislosti s tímhle tématem vyjadřují?  

I.1: Tak, většina mých kamarádů taky nějakym způsobem hrajou hry, takže… a jakoby asi i 

vyhledávám takovýhle lidi, který… s kterýma si mám co říct. Navíc jako i částečně… je to i 

moje zaměstnání, takže to taky má nějakej vliv na to prostředí, v kterym žiju. A třeba co se týče 

vztahů, tak… hm, člověk to spíš musel jakoby omezit, než že by byl jako… asi bych se dostal… 

kdybych si zvolil v některých situacích hraní před prostě třeba… nevim, jít někam s partnerkou, 

tak asi by se to nelíbilo a asi se to i stalo a nelíbilo se to, ale zase to, jak říkám, jakoby… to je 

potom o nějakým… nebo o těch hodnotách, co si člověk nastaví, jestli mu to za to stojí a 

většinou, když se potom člověk nad tím zamyslí, tak mu to za to nestojí, protože na to hraní 

člověk má času dost. 

T.: A ty jsi říkal, že je to i tvoje povolání? Co děláš teda za práci? 

I.1: No já jsem game designer v jedný firmě, co vyrábí edukační hry pro děti právě na mobilní 

zařízení. 

T.: Uhm, a myslíš si, že jsi na hraní her nějakým způsobem závislý? 

I.1: Asi ano. Asi jo… jakoby, jak říkám, když mám takový ty momenty, kdy se nic neděje, tak 

prostě si zapnu hru na mobilu třeba jako. Anebo když se jako doma nudim, tak si prostě zapnu 

hru a jakoby je to moje takový jednoduchý řešení mejch stavů nudy. A… takže… a jo, a vidim 

to třeba, já nevim, jedu na dovolenou, tak bych jakoby mohl se tam jenom válet třeba u moře, 



11 

 

ale prostě se válim a u toho si radši ještě něco zahraju. Je to… jsou to prostě věci, co mě jakoby 

bavěj a... hm, neřikám, že to je jako, že to nekompenzuju ještě něčim jinym, ale jakoby je to 

jedna z mejch hlavních věcí, čím zahánim jakoby nějakou vlastní nudu nebo… nejenom nudu, 

není to jako jenom na zahánění nudy, ale je to prostě nějaká jakoby záliba, takže... no.  

T.: (smích) Říká se, že hráči jsou spíše samotáři a vyhýbají se kontaktu s ostatními lidmi, 

souhlasil bys s tím, nebo co si o tom myslíš?  

I.1: Myslim si, že dneska už… jsou takoví hráči, ano, ale už to není jakoby stereotypní pohled 

tohleto, už se to tak podle mě nemůže brát, protože už jakoby hry nejsou… už jsou prostě 

součástí mainstreamu a… ač se to líbí nebo nelíbí, a myslim si, že to bude mnohem víc ještě, 

takže… takže tak. 

T.: Uhm, taky se říká, že hráči obvykle nemají moc kamarádů nebo partnera/partnerku, 

souhlasil bys s tím?  

I.1: Hm, myslim, že to je vlastně podobná odpověď jako to minulý. Myslim si, že ne, myslim, 

že dneska naopak třeba co se týče jakoby vztahů, tak že to hráčství jako začíná bejt i sexy dalo 

by se říct. Jo? Že dřív to bylo jakoby otázka nějakých jenom nerdů prostě, což byli přesně ty 

stereotypní uhrovitý kluci, co hrajou doma po večerech, ale dneska už, dneska už si na tom 

můžeš, to, že hraješ, můžeš postavit kariéru třeba a budeš slavnej jako díky tomu. Nevim, 

myslim si, že už ne.  

T.: A domníváš se, že by hraní digitálních her mohlo člověku zasahovat do jeho povinností? 

I.1: Tak určitě (smích). Já… no… já to třeba cejtim i na sobě, že prostě, já nevim, v práci toho 

je hodně a tak si občas radši dám jakoby pauzu a třeba si zahraju jednu hru nějakou rychlou na 

mobilu, než… než… a že mi to jakoby pomůže se zase trošku jakoby nastartovat pro něco. 

Takže jakoby to brání, ale více méně vlastně ten dopad nakonec může bejt i dobrej. A… ale je 

to, je to takový to možná, že třeba přijde člověk domu a řekne si: „Jo měl bych uklidit…“, ale 

vlastně tam čeká třeba ten Playstation, tak ho zapne, a pak si říká: „Dám si jednu hru.“, a pak 

vlastně je půlnoc a už musí jít spát. (smích) Takže jako ano, určitě to zasahuje do plnění 

povinností a zase to jakoby je o tom, jak si to člověk nastaví a jestli… jak moc to nechá jakoby 

vyhnít ty povinnosti. 

T.: A když někdo řekne, že hraní počítačových her je blbost, hrají jenom blázni, co nevědí, co 

s časem, vyvolá to v tobě nějaký pocity/myšlenky? 
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I.1: No… přijde mi to jako vtipnej tenhle ten názor (směje se), přijde mi to… je to… to bych 

musel jakoby kontrovat prostě tim, že to stejný může jakoby říct člověk o televizi, a myslim si, 

že třeba mnohem víc, jo? A takovejhle… takovejhle jakoby zájmů je jako spoustu. Myslim si, 

že nakonec vlastně ty… díky nějaký digitalizaci jakoby toho dnešního světa, tak vlastně to hraní 

her může bejt i dost prospěšný, když je jakoby uchopený správně, jo. Takže to je spíš úsměvný.  

T.: Jo. Tak jo, tak moc děkuju za poskytnutí rozhovoru.  

 

1.2.2 Rozhovor 2 (muž) 

Tazatelka: Takže 2. rozhovor. Ty mi budeš poskytovat rozhovor na mojí bakalářskou práci, 

která se nazývá Předsudky vůči hráčské subkultuře z perspektivy hráčů. V podstatě jde o 

předsudky o hráčství se kterýma se ty jako hráč digitálních her setkáváš ze strany společnosti a 

svýho okolí nebo který ty sám o hraní her máš. Taky mi půjde to, jak na daný předsudky 

reaguješ, když se s nimi například setkáš, a podobně. Tenhle rozhovor bych si teda nahrávala, 

jestli bys mi prosím poskytl souhlas k tomu nahrávání? Abych si to mohla přepsat? 

Informant 2: Ano. 

T.: Děkuji. Tak, teďkon jenom na začátek mi řekni, kolik ti je let? 

I.2: Dvacet devět.  

T.: A studuješ nebo pracuješ?  

I.2: Pracuju. 

T.: A co je tvoje povolání? 

I.2: Server administrátor. 

T.: Dobře. (smích) Tak, považuješ sám sebe za hráče nebo cítíš se sám být hráčem? 

I.2: Ano, hodně (smích). 

T.: Jo a jaký hry hraješ například? 

I.2: Nejčastějc Dotu (originální název DOTA), potom míň nějaký single playerový hry typu 

Assassin’s Creed, vlastně hodně z produkce Ubisoftu. 

T.: A jak často je tak hraješ? Přibližně. 

I.2: A chceš to rozpočítat na dny nebo na týdny?  

T.: Hele, jak chceš. 
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I.2: Tak baj voko hodinu, hodinu a půl denně. Rozpočítal bych to… nebo v celkovym měřítku 

třeba Dotu mám odehranou za poslední čtyři roky něco málo přes 1100 hodin.  

T.: To je slušný (smích).  

I.2: (smích) 

T.: No a proč hraješ zrovna ty hry, co hraješ? Čím tě třeba zaujaly? 

I.2: Právě ta Dota mě třeba zaujala kvůli tomu, že je tam hodně velká kooperace hráčů, máš tam 

hráče z různých koutů světa a je to rozličný, to hodně záleží na tom, jak ten člověk uvažuje, 

reaguje, jak se ta parta dokáže jakoby spojit. A přivedlo mě to na spoustu kamarádů z různých 

koutů Český republiky, i díky tomu se potkáme na team speaku a ze spousty z nich jsou moji 

dobrý kamarádi, se kterýma se normálně vídám. 

T.: Uhm, jak nejradši trávíš svůj volný čas, co děláš ve volným čase?  

I.2: Tak ještě se aktivně věnuju horolezectví, nicméně pokavaď se nedá jet někam na skály nebo 

to úplně nějak nevyjde, tak buďto se věnuju nějaký práci anebo hraní.  

T.: A máš třeba nějaký dlouhodobý zájmy nebo koníčky pravidelný, kromě toho horolezectví 

teda?  

I.2: No kromě horolezectví už dalších moc ne.  

T.: A nějaký například, vybavíš si? 

I.2: Ty jo, (smích) nevim, já ještě ve svým volnym čase podnikám, takže vono už potom toho 

volnýho času na ty koníčky další už moc nezbyde. 

 

T.: Hm, to chápu (smích). Zkus mi říct, třeba několik vět, co se ti vybaví, když bych o někom 

řekla, že je to hráč. Třeba kdo to je, jak vypadá, jak se chová? 

I.2: No tohlencto, vzhledem k tomu, že spoustu lidí jsem dřív znal jenom po hlase a pak až 

opticky, tak se úplně nedá říct, jak ten člověk bude vypadat. Občas je z toho člověk dost 

překvapenej. A jako pojem hráč je hrozně, hrozně širokej. Ono hodně záleží na tom, co ten 

člověk hraje. Jsou lidi, který si denně sednou k nějakým hrám typu nějakej single player, kde 

se zavřou do nějakýho příběhu, kterej si hrajou sami a to je jedna strana. A druhá strana je ta, 

ty co hrajou prostě multi player, kdy buďto sami za sebe nebo za nějakej tým prostě se snažej 

vo nějakej achievement prostě nebo o něco. A ta komunita je takhle,… timhlenctim bych řekl, 
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že dost rozdělená jakoby na nějaký jakoby pomyslný dva tábory, kdy ten člověk je pokaždý 

jakoby jinej.  

T.: No a když si představíš třeba nějakýho klasickýho hráče, tak jaký má charakteristiky? 

I.2: (smích) Hele v současný chvíli největší hráči jsou Korejci, takže to je jakoby moje vidina 

toho prototypu toho hráče, protože vyhrávaj všechny turnaje, ornamenty a tak dále. Takže 

hubenej, mrňavej Korejec prostě. (smích) 

T.: (smích) Dobře. No a čím bys ty sám definoval pojem hráčství? Jako třeba frekvencí hraní 

nebo jestli to má nějaký specifika? 

I.2: Ty jo, já si myslim, že bych to… jakoby hráčství jako pojem, ty jo, definoval tak, že ten 

člověk má nějakou představu o těch hrách, že ví co hraje, že se o to nějakým způsobem zajímá 

a že tomu něco jakoby věnuje, že to není občasnej hráč mobilních her, kterej si sem tam něco 

zapne z nudy, ale že je to někdo, kdo se těm hrám jakoby víc věnuje. Že zkoumá nějaký trendy, 

kdo se zajímá třeba o nějakou vývojovou divizi nebo o nějakou firmu, že ho oslovil ten její 

produkt, a tak dále.  

T.: Tak, teď si zkus představit, že ti budu představovat nějakýho svýho kamaráda, a třeba před 

tím ještě než ho poznáš, tak ti řeknu o něm, že je to hráč. Co tě třeba jako první napadne o něm, 

jak se k němu budeš chovat, nebo jaký máš pocity? 

I.2: Hm, no. Asi mě první co napadne, mě bude hrozně zajímat, co hraje za hry, a právě i díky 

tomu ta jakoby psychika toho člověka, jestli jako spíš hraje multi player nebo právě ten single. 

A co se týče nějakých představ nebo to, tak tam to nechám úplně otevřený. Říkám, už několikrát 

jsem se jakoby nachytal, že jsem si o někom udělal nějakej obrázek, jak asi podle hlasu nebo 

podle popisu může vypadat a bylo to vždycky naprosto úplně diametrálně odlišný.  

T.: Uhm. Jaký si myslíš sociální skupiny ve společnosti, by mohly mít za svoje členy hodně 

hráčů? 

I.2: No. Ty jo. 

T.: Jaký skupiny lidí by mohli bejt teda hráči? 

I.2: Hele asi dost často to bejvaj ajťáci. Nicméně zase je to hroznej předpoklad (ve smyslu 

předsudek), třeba ze současný skupiny tam máme 4 zedníky, asi 6 právníků na velmi vysokých 

postech, který si se mnou hrajou po večerech Dotu, jo. Takže tam je to hrozně 

neidentifikovatelný, tam je to spíš o tý nátuře toho člověka, jestli ho tenhlencten směr jakoby 

baví, vůbec ne o tom, jaký je povolání, jak je postavenej ve společnosti, nebo něco takovýho. 
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T.: A myslíš si teda, že se od sebe různý skupiny hráčů liší, například podle zařízení, na kterým 

hrají, nebo podle těch her, který hrají?  

I.2: Tak určitě. Tak technologie nás oddělujou všechny, někteří lidi hrajou na konzolích, některý 

na písíčkách (počítač), tam je to celkem jasně daný. Nicméně si myslim, že to zbytek asi úplně 

nerozděluje. No, jako. 

T.: Takže si nemyslíš, že třeba hráči, kteří hrajou na počítači se nějak liší od těch, co hrajou na 

konzolích nebo tak? 

I.2: Mmm (kroutí hlavou na znamení nesouhlasu). Obě dvě ty skupiny si musej najít nějakej 

svůj volnej čas, kterej tomu prostě věnujou a hodně titulů vychází na obě dvě platformy a bejvaj 

docela unifikovaný, že se ten obsah tak neliší, což znamená, že dost podobný zážitky bude mít 

člověk z konzole jako z počítače, jo. Tam nevidim moc jakoby rozdíl no. Jsou to jakoby zase 

dvě odlišný skupiny, který se navzájem tak jako postrkujou, nicméně hraju… když si pustim 

hru, já nevim, Halo a pustim si jí na kompu (počítač) nebo pustim si to na Xboxu, tak prostě je 

to ta samá hra. Ovladatelnost je jiná atd., ale je to prostě furt to samý. 

T.: Dobře. A myslíš si, že má hraní digitálních her na člověka nějakej vliv? Pokud možno mi 

vysvětli jaký? 

I.2: No (smích), ty jo… Když to vezmu ze svýho pohledu, já si tam k tomu kompu (počítači) a 

k těm hrám jdu jakoby odpočinout, pokecat s kamarádama a tak dále. Co se týče nějakýho svýho 

vývoje, to úplně nevim, maximálně že si člověk rozšíří slovní zásobu. A když hraje nějakej 

single (single playerovou hru), tak je tam celkem vobčas i zajímavej příběh, kterej prostě 

člověka tak jako vtáhne do děje a to je asi tak všechno. Spíš je to jakoby způsob relaxace. Bych 

v tom asi nehledal nějakej jakoby hlubší vývojovej smysl pro toho člověka jako. Pokud teda 

nehraješ nějaký sudoku. (smích) Tam si aspoň člověk trochu trénuje hlavu no. 

T.: A setkal ses někdy s předsudky ze strany svého okolí, který by se týkaly toho, že hraješ 

digitální hry?  

I.2: Ano.  

T.: A jaký to třeba byly?  

I.2: Většinou se to týkalo jakoby nevole, že jakmile hraju počítačový hry, tak rozhodně nebudu 

mít čas na nic jinýho a že je to koníček, kterej je vlastně jakoby k ničemu, a že je to hlavně 

naprosto zbytečně strávenej čas. 

T.: A co si o tom myslíš? 
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I.2: Já si myslim, že je to blbost. Každej máme nějakej svůj koníček a je jedno, jestli to jsou 

hry, kytara, u někoho mnohem víc třeba sportu, někdo rád čte, někdo leží, spí, jako… je to 

prostě způsob relaxace, kterej máme prostě každej jakoby odlišnej no.  

T.: A štvaly tě tyhlety řeči od tvýho okolí, když ti to říkali?  

I.2: Hele ze začátku asi jo. Nicméně teď se tomu spíš tak jako zasměju no. Poněvadž většinu 

lidí, který mám ve svým okolí, tak vim, jakym způsobem relaxujou, a dá se jim to votočit jakoby 

úplně stejnym způsobem. Každej mámě nějakej způsob jak jako vypnout, takže už mě to asi 

neštve no. 

T.: Uhm. S tímto souvisí další moje otázka, jak reaguje přímo tvoje okolí – třeba kamarádi, 

rodina, partner – na to, že hraješ digitální hry? Třeba co o tom říkají přímo oni nebo jak se o 

hraní vyjadřují?  

I.2: Tak moje nejbližší okolí ty jo. Manželka je vášnivej čtenář, takže ta je ráda, když já si 

vypadnu něco zahrát, ona si může vesele číst, takže tam panuje nějaká řekněme symbióza 

v tomhlenctom. A co se týče rodiny, já nevim no, když to zhodnotim, tam asi nepanujou žádný 

předsudky. Jako, ze strany maminy, ta měla ze začátku nějaký kecy, že by bylo dobrý, kdybych 

začal třeba pracovat a já nevim, co všechno. Nevim, bydlim sám, vydělávám, žiju už několik 

let, tak myslim si, že je to asi jakoby, čemu se věnuju ve svým volnym čase. Mnohem radši mě 

vidí u počítače než na skalách no.  

T.: Myslíš si, že jsi na hraní her nějakým způsobem závislý?  

I.2: Ano. 

T.: Říká se, že hráči digitálních her jsou spíš samotáři, že se vyhýbají kontaktu s ostatními lidmi 

a tak dál. Souhlasil bys s tímhle výrokem, nebo co si o tom myslíš? 

I.2: Rozhodně si aspoň díky svýmu okolí a tak dále, si tohlencto nemyslim. Ale zase, jo, jako 

jsem ti říkal před chvilkou, je to o tom, co za hry člověk hraje. Pokavaď se člověk rád zavírá 

v nějakých singlovkách (single player hry), na kterých stráví prostě hromadu hodin, tak klidně 

to může bejt samotářskej (typ) atd. Ale multiplayerový hry, kor třeba Dota, která vyloženě je 

(založená) na nějaký kooperaci, tak o tomhlenctom absolutně není. A je to spíš o tom, že ty 

kamarády a tak dále tam prostě získáš, jo, než že by člověk v tom se snažil jakoby prchnout 

před tim světem atd. 
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T.: No teď jsi mě vlastně předběhl s další otázkou, protože bych se tě zeptala, že: Taky se říká, 

že hráči obvykle nemají moc kamarádů nebo partnera/partnerku, tak jestli bys s tímhle výrokem 

taky souhlasil/nesouhlasil? 

I.2: Hele nesouhlasil, mám hromadu kamarádů v Dotě a manželku, takže… 

T.: A domníváš se, že by hraní digitálních her mohlo člověku třeba zasahovat do jeho 

povinností?  

I.2: Tak určitě. To rozhodně jako jestli si mám vybrat, jestli budu uklízet nebo jestli si dám 

jednu mapičku v Dotě (jednu hru), tak je to občas těžký rozhodování a ne vždy se rozhodnu 

naprosto správně no jako. Zasahuje to do povinností, zasahuje to do volnýho času a občas to 

lehce leze přes rámec jako víc, než by člověk chtěl. No, chce to ňák jako víc držet na uzdě, což 

se mi místama úplně nedaří.  

T.: A když by ti třeba někdo řekl: „Hele, hraní počítačových her je blbost, hrají jenom blázni, 

co nevědí, co s časem.“, tak jak bys na to reagoval? 

I.2: No asi bych se toho člověka zeptal, jakym způsobem a aktivně a iniciativně využívá 

veškerej svůj volnej čas on (zní podrážděně). Docela by mě zajímal jeho pohled na svět.  

T.: No a když jsme teda teďkon udělali spolu tenhle rozhovor, tak co si třeba myslíš o tomhle 

tématu nebo jak si myslíš, že ty stereotypy a předsudky společnosti vůči hráčům digitálních her 

jako působí na ty lidi, kteří hrajou? Z tvýho pohledu? 

I.2:  Já si myslim, že na tu komunitu, která hraje, to úplně velkej vliv nemá. Prostě když člověk 

chce hrát, tak hraje a asi ho moc nezajímá, jak o něm ostatní smýšlej. Tam je nějak vlastní svět, 

kterej prostě člověk nějakym způsobem ovládá nebo se v něm pohybuje. A ten venek je 

v uvozovkách nezajímavej. Jako když to někdo… když někdo jakoby ty hry hrát nechce, tak je 

prostě hrát nebude, a kdokoliv, kdo pro to má aspoň jenom trochu vlohy nebo chce prostě nebo 

má nějaký jakoby nadšení pro to, tak si ten koníček prostě najde a najde si to svoje, co tam 

hledá. Myslím si, že ten trh je hodně širokej na to, aby si tam každej našel to svoje.  

T.: Tak ti moc děkuju za poskytnutí rozhovoru. 

I.2: Nemáš zač.  
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1.2.3 Rozhovor 3 (žena) 

Tazatelka: Takže 3. rozhovor. Já jsem tě poprosila o rozhovor z důvodu mojí bakalářský práce, 

která se nazývá Předsudky vůči hráčské subkultuře z perspektivy hráčů. Jde tam vlastně o 

předsudky o hráčství, se kterými se ty jako hráčka digitálních her setkáváš ze strany společnosti 

nebo svýho okolí nebo i který sama o hraní máš. Taky mě bude zajímat, jak na dané předsudky 

reaguješ, když se s nima setkáš. Tenhle rozhovor bych si nahrávala, pokud mi tedy poskytneš 

souhlas prosím? 

Informatka 3: (smích) Dobře. 

T.: Děkuju. Takže jenom na začátek, kolik ti je let? 

I.3: Dvacet čtyři let.  

T.: A studuješ nebo pracuješ?  

I.3: Studuju a pracuju? Brigáda.  

T.: Jo a co děláš za brigádu?  

I.3: Servírku na snídaních. 

T.: A co studuješ? Jakej obor? 

I.3: Vysokou školu hotelovou, manažerská studia. 

T.: Uhm. Tak jo. Považuješ samu sebe za hráčku? Cítíš se být hráčkou? 

I.3: No jestli se tomu tak dá říct, ve volnym čase. 

T.: A jaký hry hraješ? 

I.3: League of Legends, pak Counter strike, no a to je asi všechno teďka zrovna.  

T.: A jak často hraješ ty hry? Přibližně nějak odhadem. 

I.3: Tak většinou každej den anebo ob den. Tak hodinu, dvě, tři.  

T.: Uhm. A proč hraješ zrovna tyhlecty hry, cos mi řekla, čím tě zaujaly třeba?  

I.3: Protože to hraje asi nejvíc lidí teďka. 

T.: A co tě na tom třeba baví, jako ten kontakt s těma lidma v tý hře nebo nějaký charakteristiky 

těch her?  

I.3: Nevim, prostě je ta hra dobře udělaná, nějak mě oslovila.  

T.: Jak nejradši trávíš svůj volný čas? 
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I.3: Tak asi mám nejradši, když jsem se svým přítelem nebo s kamarádama, ale taky jako 

hraním, to mě taky baví ve volném čase.  

T.: A máš nějaký dlouhodobý zájmy, koníčky nebo aktivity, co bys dělala třeba pravidelně 

nějakou delší dobu? 

I.3: Zrovna ne. 

T.: Dobře. Řekni mi, co se ti vybaví, když řekneme pojem hráč. Co se ti vybaví pod tím pojmem 

– jaká je to osoba, jak vypadá, jak se chová? Jak si představuješ typickýho hráče? 

I.3: (smích) Jako většinou nějakýho nerda třeba, co sedí u počítače celej den. To si tak podle 

mě většina lidí představí.  

T.: A jak se třeba chová nebo jakej je? 

I.3: Asi spíš tišší nějakej, spíš si hledá vztahy přes ten… přes internet. Možná není moc čistotnej 

a takhle, nevim. (smích) 

T.: (smích) Čím bys ty sama definovala pojem hráčství? Jakože třeba frekvenci hraní nebo jestli 

to má nějaký specifika to hráčství? 

I.3: No asi že většinou to zabije tomu člověkovi jako víc z toho dne než by měl jako dělat, že 

to přesahuje a nevim prostě, ty lidi to maj rádi a stojej si za tim. I když jim třeba máma říká, že 

má tohleto udělat a tohle, tak prostě to nepočká. (smích) 

T.: A kdybych ti představila nějakýho svýho kamaráda a řekla ti o něm právě, že je to hráč, tak 

co tě jako první o něm napadne? Jak se k němu budeš chovat nebo jaký máš pocity?  

I.3: Asi přátelsky, chtěla bych se s nim seznámit, třeba si něco zahrát s nim.  

T.: Jaký skupiny lidí si myslíš, že by mohly mít za členy hodně hráčů? Jaká skupina lidí hodně 

hraje? 

I.3: Skupina lidí? Jako jak to myslíš? 

T.: No, že třeba… 

I.3: Jako studenti třeba? 

T.: No, třeba tak. 

I.3: Asi víc studenti, protože maj víc času na to. Některý teda no… (smích) No a nevim no… 

T.: Jestli jsou přímo nějaký typický skupiny lidí, který prostě jsou pařmeni? 
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I.3: Asi spíš ti introverti třeba nebo já nevim no. (smích) Mně nic nenapadá.  

T.: Dobře, v pohodě. A myslíš si, že se od sebe různý skupiny hráčů liší, například podle 

zařízení, na kterým hrají, třeba mobil, Playstation nebo tak, nebo podle her, které hrají? 

I.3: Jo to určitě se lišej.  

T.: A jak třeba? 

I.3: Nevim, třeba asi mladší děti maj spíš rádi jako ty tablety a tohleto teďka, to hodně frčí… a 

ty starší že jo jsou věrni počítači nebo třeba Playstationu a takhle.  

T.: Uhm. A myslíš, že se liší třeba nějak charakterově tihlencti lidi? Podle toho na čem hrajou 

nebo jaký hry hrajou? 

I.3: Tak já  nevim, to je asi spíš od mala jako k čemu to… protože my jsme třeba doma měli 

Playstation, tak jsem prostě začínala na Playstationu, pak jsem dostala počítač, takže asi takhle 

jako si myslim, že je to nějak od mala už, nebo jestli tě to chytne nebo ne.  

T.: A myslíš si, že má hraní digitálních her na člověka nějakej vliv? 

I.3: Jo, asi jo. (smích)  

T.: A jakej? 

I.3: Zabírá to čas hodně. A pak… podle mě jsou třeba i nějaký plusy, že se třeba víc soustředíš 

na něco pak nebo takhle, když hraješ v tý hře, pak třeba angličtina se ti zlepšuje taky tim hraním, 

postřehy, nevim ještě co. Mínusy… že se třeba míň stýkáš s kamarádama, ale tak to jsou asi 

spíš ti hardcore hráči nějaký. Nebo třeba problémy s rodinou potom no nějaký, když třeba máma 

na tebe křičí a takhle, že seš na počítači.  

T.: Tak, setkala ses někdy s předsudky ze strany svého okolí, který se týkaly toho, že hraješ 

digitální hry?  

I.3: Jo, často. 

T.: Jo? A jaký to byly? 

I.3: Spíš negativní věci.   

T.: A nějaký konkrétně tě napadnou? 

I.3: Hmm… ty jo, nevim… Jako třeba od rodičů?  

T.: No, například. 
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I.3: No: „Neseď pořád u toho počítače (smích), udělej tohle, tohle…“. No nevim a zvenku od 

lidí jako nevim, asi jako nějak… spíš jako kluci to berou jako podle mě plus, když jako slyšej 

o holce, co hraje nebo takhle. No a nevim. No babička pořád samozřejmě že jo, že si to čte 

v časopisech někde, že je to špatný, že ti třeba zdegeneruje mozek a takhle… no což bych 

neřekla, ale to je jedno.  

T.: No a co si o tom myslíš ty? Nebo jak reaguješ na tyhlencty předsudky? 

I.3: Jako oni maj v něčem pravdu a zas já mám v něčem pravdu… jakože prostě když tě to baví, 

proč bys to nedělala že jo. A zas jako je pravda, že prostě třeba ten důležitej čas timhletim 

zabíjíš, ta hra není tak důležitá třeba no. Než nějaký věci jiný. 

T.: A teď konkrétně, jak reaguje tvoje okolí, třeba kamarádi, rodina, partner, na to, že hraješ 

digitální hry? Jak se o tom hraní nebo o tobě v souvislosti s tím tématem vyjadřují? 

I.3: Tak kamarádi myslim, že v pohodě, přítel taky hraje hry, rodina… spíš nejsou rádi no.  

T.: A myslíš si, že jsi na hraní her nějakým způsobem závislá?  

I.3: To si nemyslim, že jsem závislá, ne. Ale jako baví mě to, vim, že vždycky budu hrát něco, 

třeba i když míň.  

T.: A teďkon ti budu řikat nějaký výroky a budu se tě ptát na názor, který na ně máš. Takže, 

říká se například, že hráči jsou spíš samotáři a vyhýbaj se kontaktu s ostatními lidmi, souhlasila 

bys s tím nebo co si o tom myslíš?  

I.3: No myslim si jako že jak kdy asi spíš. Nebo spíš maj asi míň přátel, za kterými choděj,  a 

ne jak už teďka, co frčí, že má někdo tisíc přátel na Facebooku, ale prostě jsou věrní těm svým.  

T.: A taky se říká, že hráči obvykle nemají ani partnera nebo partnerku, souhlasila bys s tím? 

I.3: To bych nesouhlasila, když mám já. (smích) Jako když chce ten člověk, tak si podle mě 

dokáže najít partnera, jak přes ten virtuální svět třeba, tak nějak to jde. 

T.: A domníváš se, že by hraní digitálních her mohlo člověku zasahovat do jeho povinností? 

I.3: Jo jo. (smích) Někdy jo.  

T.: A jak třeba?  

I.3: Že třeba, nevim, neuděláš si domácí úkol nebo zapomeneš na něco, když se soustředíš 

zrovna na tu hru, když ti někdo něco řekne, nebo takhle.  



22 

 

T.: A když by ti někdo řekl: „Hraní počítačových her je blbost, hrají jenom blázni, co nevědí, 

co s časem.“. Jak bys na to reagovala, co to v tobě vyvolává za pocity? 

I.3: Vztek. (smích) 

T.: Jo? 

I.3: Asi jo no.  

T.: A co bys na to tomu člověku řekla? 

I.3: No ať si hledí svýho. Že má taky svoje koníčky a oblíbený činnosti, něco, co dělá.  

T.: Tak jo, já ti moc děkuju za poskytnutí rozhovoru.  

 

1.2.4 Rozhovor 4 (žena) 

Tazatelka: Takže čtvrtý rozhovor. Poprosila jsem tě o rozhovor na mojí bakalářskou práci, která 

se nazývá Předsudky vůči hráčské subkultuře z perspektivy hráčů. V podstatě v té práci půjde 

o předsudky o hráčství, se kterýma se ty jako hráčka digitálních her setkáváš ze strany 

společnosti a svýho okolí, nebo který ty sama o hraní máš. A půjde mi i o to, jak na daný 

předsudky reaguješ, když se s nima setkáš. A jestli ti nebude vadit, tak bych si tenhle rozhovor 

nahrála, abych si ho pak mohla přepisovat?  

Informantka 4: Nevadí.  

T.: Tak děkuji. Na začátek mi jenom řekni, kolik ti je let? 

I.4: Dvacet čtyři. 

T.: A studuješ nebo pracuješ? 

I.4: Oboje.  

T.: A co studuješ?  

I.4: Informatiku, veřejnou správu.  

T.: A pracuješ jako brigádně? 

I.4: Na plný úvazek. 

T.: A jakou máš náplň práce nebo co děláš za práci? 

I.4: Pracovní pozice se jmenuje Data analyst a náplň práce je podpora při řízení IT projektů. 

T.: Dobře, takže, považuješ samu sebe za hráčku? Cítíš se být hráčkou? 
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I.4: Ano.  

T.: A jaký hry hraješ například? 

I.4: Konkrétní tituly nebo žánry?  

T.: Jak chceš. 

I.4: Tak žánry obvykle RPGčka, fantazy a konkrétní tituly, stačí příklady? 

T.: Uhm (souhlasně kývám). 

I.4: Dragon Age, World of Warcraft, Skyrim, Pokémon Go (smích). 

T.: A jak často ty hry hraješ? 

I.4: Hm, tak ne každý den. Tak průměrně třikrát, čtyřikrát do týdne.  

T.: A proč hraješ zrovna tyhle hry, čím tě zaujaly?  

I.4: Protože mě oslovuje ta tématika a taky některý z těch her maj třeba návaznost na knížky 

nebo na filmy, který mě zajímají. A protože mě to baví. (smích) 

T.: A jak nejradši trávíš svůj volný čas? Co děláš ráda ve volném čase? 

I.4: Tak, buď si hraju s kočkama (smích), nebo čtu knížky, nebo pařim, nebo peču.  

T.: A máš nějaký dlouhodobý zájmy nebo koníčky, kterým se věnuješ nějak pravidelně delší 

dobu?  

I.4: Tak to jsou ty kočky, knížky, hraní, pečení, plavání. 

T.: A teďkon mi zkus říct několik například vět, co se ti vybaví, když se zmíní pojem hráčství. 

Třeba kdo je typickej hráč, co je to za osobu, jak vypadá, jak se chová.  

I.4: Tak to už je dneska hrozně těžký definovat, protože ty hry už jsou poměrně rozšířená 

záležitost. Jako dřív tam byl takovej ten klasickej archetyp toho geeka, kterej nedělá nic jinýho, 

než že sedí za počítačem, je tlustej, pije colu a energeťáky, žere tyčinky a brambůrky a celej 

den jenom paří Wowko. Ale teď bych řekla, že už to neplatí. 

T.: A čím bys ty sama definovala pojem hráčství? Třeba jestli to má nějaký specifika, nebo jak 

často ten člověk musí hrát, aby byl právě pařmen? 

I.4: Tak myslim, že hráč je každej, kdo se tak sám vnímá, kdo se tak jakoby sám označuje. Že 

to nemá žádný třeba časový nebo… specifika.  
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T.: A kdybych ti představila nějakýho svýho kamaráda, říkala ti o něm, že právě taky hraje hry, 

že je to hráč, tak co by tě o něm jako první napadlo? Jak se k němu budeš chovat nebo jaký máš 

pocity? 

I.4: Tak prvně by mě napadlo: „Wau, máme nějaký společný téma!“. A asi by mě zajímalo, 

jakoby stavěla bych ten rozhovor na tom, že vim, že něco hraje, zkusila bych se třeba zeptat, co 

hraje, jak často, jo? Zajímalo by mě, jestli máme dál něco společnýho na tohle téma. 

T.: Jaký sociální skupiny si myslíš, že by mohly mít za členy hodně hráčů? 

I.4: Ajťáci, určitě ajťáci. (smích) Protože znám i třeba mezi svými spolužáky spoustu lidí, co 

šli studovat IT, protože je baví hrát hry, vymýšlet hry, programovat hry, a přes tohleto se vlastně 

dostali k tomu formálnímu vzdělání. Jinak bych řekla, že hodně taky studenti obecně, protože 

maj spoustu volnýho času. A protože u hraní se výborně prokrastinuje. (smích) 

T.: (smích) To jo. A myslíš si, že se od sebe různý skupiny hráčů liší? Třeba podle zařízení, na 

kterým hrají, nebo podle her, který hrají? 

I.4: Určitě. Jako nedovedu si představit dva typově stejný lidi, přičemž by jeden hrál třeba akční 

střílečky a druhej, já nevim, adventure hry nebo nějaký hry s puzzlema, s různýma logickýma 

hádankama. Určitě, určitě se to liší.  

T.: Dobře. A myslíš si, že má hraní digitálních her na člověka nějakej vliv?  

I.4: Stoprocentně.  

T.: A jakej? 

I.4: (smích) Tak pokud můžu soudit podle sebe, tak to má třeba vliv na jazykový dovednosti, 

na komunikační dovednosti, potom když se člověk třeba pustí do hraní těch onlinových her, tak 

si utvoří nějakou skupinu přátel, se kterýma musí nějak komunikovat, obvykle protože ty hry 

bejvaj globální, tak obvykle se nekomunikuje pouze v mateřskym jazyce, takže se člověk musí 

naučit nějakym způsobem mluvit, reagovat, rozumět. Taky si myslim, že třeba střílečky určitě 

zvyšujou postřeh, reakci. Asi tak. Třeba zrovna ty fantasy hry můžou mít docela vliv na 

představivost, jakoby na rozvoj tvořivosti a tak. 

T.: A myslíš, že by mohly mít hry na člověka i nějaký negativní vliv? Zatím to vypadá, že 

vyzdvihuješ jenom ty pozitivní.  

I.4: Tak samozřejmě. (smích) Protože si myslim, že na mě mají jenom ten pozitivní vliv. 

(smích) Tak určitě to může mít i negativní vliv, tak všechno, co se přehání, má negativní vliv. 
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Stejně tak, jako když to člověk přehání s prací, tak to má negativní vliv. Jako jo, může to bejt 

problém v momentě, kdy ten člověk je třeba nějakym způsobem vyčleněnej ze svý sociání 

skupiny nebo cokoliv a potom se vlastně separuje jenom do toho online světa a žije jenom v tom 

online světě a odtrhuje se od tý reality až moc. To určitě může bejt problém.  

T.: Dobře. A setkala ses někdy s předsudky ze strany svého okolí, který se týkaly toho, že hraješ 

digitální hry?  

I.4: Samozřejmě. 

T.: A jaký to třeba byly? 

 I.4: Tak třeba že to není jako plnohodnotná činnost nebo plnohodnotnej koníček, že by se 

rozhodně daly jako s mým časem dělat užitečnější věci, že mě to odvádí od školy, že mě to 

odvádí od toho, co je v životě důležité a tak. 

T.: A co ty si o tom myslíš, o těhlenctěch předsudcích? Nebo jak jsi na ně reagovala, když ti je 

někdo říkal? 

I.4: Tak vzhledem k tomu, že mi je obvykle sdělovala moje rodina a následovalo vypnutí 

internetu, tak jsem na to nereagovala úplně nejlíp (smích), ale prostě si myslim, že je to blbost. 

Všeobecně si myslim, že jakmile člověk dospěje do nějakýho rozumnýho věku, tak že má nárok 

určit si sám svoje priority a sám si určit, jak stráví svůj volnej čas. Jako nemyslim si, že by to 

mělo úplně převážit třeba před tím studiem, ale v rozumný míře mi přijde, že si o tom každej 

má právo rozhodnout sám.  

T.: No a s tím souvisí další moje otázka. Jak reaguje tvoje okolí, třeba kamarádi, rodina, partner, 

na to, že hraješ digitální hry? Co na to říkají, jak se o hraní nebo o tobě v souvislosti s tímto 

tématem vyjadřují?  

I.4: Tak co se týče rodiny, tak tam se o hraní nebavíme. (smích) Protože moje rodina má obecně 

dojem, že hry mají pouze ty škodlivé následky, a tu pozitivní stránku si neuvědomujou, takže 

tam se prostě o hraní nezmiňuju. Co se týče kamarádů, tak někteří hrajou, někteří nehrajou. 

Nějak jakoby se o tom nebavíme. Občas jim vyprávim třeba o něčem novym, pěknym, co jsem 

hrála, tak někdo na to řekne, že ho to nezajímá, někdo mi na to řekne, že si to zkusí zahrát taky. 

Co se týče partnera, tak hrajeme spolu.  

T.: Tak to je ideání. A myslíš si, že jsi na hraní digitálních her nějakým způsobem závislá? 
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I.4: Ne. Jako asi by se mi nelíbilo, kdyby mi nějaká vyšší moc sdělila: „Prostě konec, od teď už 

na žádnou hru nikdy ani nešáhneš.“, ale na druhou stranu já kromě digitálních her hraju i 

deskový hry, vyvíjim deskový hry, čtu, mám spoustu dalších zájmů.  

T.: Jinak se říká, že hráči jsou spíš samotáři a vyhýbaj se kontaktu s ostatními lidmi, co si o tom 

myslíš?  

I.4: Tak to je těžký, já jsem přirozenej introvert. Takže pro mě je to jakoby těžký odlišit, proč 

se vyhýbám kontaktu s většíma skupinama lidí. Ale jako za sebe můžu říct, že prostě přátel 

mám, na to kolik bych si přála mít přátel, tak jich mám až až.  

T.: A taky se říká, že hráči obvykle nemají moc kamarádů ani partnera nebo partnerku, 

souhlasila bys s tím?  

I.4: Tak pokud se bavíme přesně o tom prototypu toho geeka zažranýho do Wowka, tak jasně. 

Ale nemyslim si, že by to platilo obecně. 

T.: Takže myslíš, že teďkon v realitě to vypadá jinak?  

I.4: Ano.  

T.: A domníváš se, že by hraní digitálních her mohlo člověku zasahovat do jeho povinností?  

I.4: Tak v momentě, kdy se to přežene, tak jo. Určitě.  

T.: Že třeba ty předsudky společnosti cílí na to, že jsou hráči špatný studenti nebo pracovníci, 

protože moc hrajou, než aby chodili do školy a do práce a tak. 

I.4: Tak já nevim, já jsem skvělý student. (smích) Já tady jako s dovolením jako studuju dvě 

vejšky najednou, aspiruju na červený diplomy, pracuju a dokazuju, že to není pravda. Ale jako 

věřim tomu, že jsou lidi, u kterých to tak je. Proto přesně si myslim, že by tam měla bejt nějaká 

rovnováha mezi tim časem, co dáš povinnostem, a časem, co dáš tý zábavě. 

T.: No a když by ti někdo třeba řekl, že hraní počítačových her je blbost a hrají jenom blázni, 

co nevědí, co s časem, tak vyvolá to v tobě nějaký pocity nebo jak bys na to reagovala?  

I.4: Myslim si, že ten člověk je blbec. (smích) Protože jako když si to vezmeš upřímně, stejně 

tak je blbost sledování televize. Jo, stejně tak je blbost třeba, nevim, chození na výstavy. Jo? 

Pro někoho to je blbost, někoho to baví.  

T.: A co si celkově myslíš o tom tématu předsudků společnosti vůči těm hráčům?  

I.4: Myslim si, že by se v první řadě měl každej zamyslet sám nad sebou, a až bude dokonalej, 

tak pak jít prudit ostatní lidi.  
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T.: A co si celkově myslíš o tom tématu tý mojí bakalářky nebo ještě o hráčství obecně? 

I.4: Tak já si myslim, že je to dost zajímavé téma. A myslim si, že je dobrý, že se snažíš to téma 

uchopit z tý hráčský strany. A myslim si, by bylo dobrý, kdyby tyhle předsudky vymizely, 

protože v současný době naopak hráči začínaj být poměrně vyhledávaný artikl na pracovním 

trhu. Například společnosti jako Facebook, Google, IBM a další velký IT korporáty teď 

vyhledávají hráče právě kvůli těm zrychlenejm reakcím nebo kvůli tomu rozvoji logického 

myšlení, co třeba získáš v adventurách a podobně.  

T.: Aha, to je docela zajímavý, to jsem nevěděla. Tak jo, tak já ti děkuju za poskytnutí 

rozhovoru. 

 

1.2.5 Rozhovor 5 (muž) 

Tazatelka: Pátý rozhovor. Ty jsi souhlasil, že se mnou uděláš rozhovor kvůli mojí bakalářský 

práci, která se jmenuje Předsudky vůči hráčské subkultuře z perspektivy hráčů. V tý práci půjde 

hlavně o předsudky o hráčství, se kterými se ty jako hráč digitálních her setkáváš ze strany 

společnosti a svýho okolí, nebo který i sám o hraní máš. A taky mě v tom rozhovoru bude 

zajímat, jak na daný předsudky reaguješ, když se s nima setkáš. Tenhle rozhovor bych si teda 

nahrávala, abych si ho pak mohla přepsat, souhlasíš s tím?  

Informant 5: Ano.  

T.: Díky moc. Tak, na začátek mi jenom řekni, kolik ti je let? 

I.5: Dvacet dva. 

T.: A jestli studuješ nebo pracuješ? 

I.5: Obojí. Studuju na VŠE a pracuji v IT firmě.  

T.: A co studuješ, ještě? 

I.5: Mezinárodní obchod.  

T.: Dobře. Považuješ sám sebe za hráče? Cítíš se být hráčem? 

I.5: Ano. 

T.: A jaký hry hraješ třeba?  

I.5: Žánr nebo titul? 

T.: Klidně obojí. 
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I.5: Dobře. Žánr? Tak hlavně survival, RPG a adventure. A specifický hry? Tak teď třeba jsem 

si koupil Eldritch a hraju Path of Exile a Seven Days to Die.  

T.: A jak často ty hry hraješ? 

I.5: Hm, aspoň… většinou jednou denně. V podstatě každý den dá se říct. Občas dýl, občas 

kratší dobu, ale většinou tak aspoň půl hodinu denně většinou hraju. 

T.: Proč hraješ zrovna tyhlencty hry, cos mi vyjmenoval? Čím tě zaujaly?  

I.5: Hlavně tím, že nejsou lineární. Nemám rád lineární hry, což adventure můžou být lineární, 

ale taky když hraju adventure, tak hraju tituly, které většinou nejsou. A taky kvůli komplexitě, 

protože jiný než ty akční žánry jsou víc komplexní ve strategickým myšlení. To mě láká.  

T.: A co znamená lineární hra? 

I.5: Lineární hra je, když… myslim specificky co se týče příběhu, když je lineární, tak ten hráč 

nemá žádnou schopnost rozhodovat nad tím, jak ta hra pokračuje, a jenom se veze v podstatě 

na takovém eskalátoru, kterej je předurčenej. Tak to nemám rád.  

T.: Jo, tak to jo. A jak jinak nejradši trávíš svůj volnej čas?  

I.5: Jinak? Hm, vyvíjím hru. To je v podstatě… můj sociální život neexistuje a v podstatě jenom 

vyvíjím tu hru. Takže to je hlavní. 

T.: A máš nějaký dlouhodobý zájmy, koníčky nebo aktivity? 

I.5: Hm, kromě asi procházek do lesa, když jsem mimo Prahu, a vyvíjení té hry, asi v podstatě 

tolik už ne. Možná četbu knih. Jako můžu říct ty stereotypní: četbu knih a filmy a tak podobně, 

ale hlavně teda ten vývoj (hry).  

T.: Tak teď mi zkus říct několik vět, co se ti vybaví, když se o někom řekne, že je to hráč. Třeba 

kdo to je, jak vypadá, jak se chová a podobně? 

I.5: Tak mně se vybaví v podstatě skoro obyčejný člověk, takový ten průměrný chlap. Většinu 

lidí, které… nebo chlapů, mužů, se kterými se potkám, tak hraje nějakým způsobem hry, nebo 

hrálo. Takže já bych je klasifikoval všechny jako hráče. Asi tak. Hlavně teda muže no. Tolik 

žen jsem nepotkal, že by aktivně hrály přímo počítačové hry nebo ty mimo mobilové. Řekl 

bych, že ten, kdo nehraje jako jenom mobilové hry, nevim jestli… asi se to dá klasifikovat jako 

hráč. Ale jako čistě, tak asi ten obyčejný, průměrný chlap, to je moje odpověď. 

T.: A maj nějaký třeba osobnostní charakteristiky, který bys zmínil? 
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I.5: Hm, osobnostní charakteristiky? No, možná. Tak, slabší sociální… asi jako ne tak aktivní 

v sociálním životě, bych řekl. Že asi si umím představit, že lidi, kteří jsou hodně aktivní 

sociálně, tak nebudou mít čas na ty hry. Myslím si, že je to hlavně o tom. Ale ne nutně, že to 

budou lidé, který budou jenom doma, to zase ne.  

T.: Ještě něco tě napadá? 

I.5: Hm, ještě k těm charakteristikám myslíš? 

T.: No jenom jestli tě něco napadá, nebo… 

I.5: Hm, tak napadalo by mě jako ten… no myslim, že ten stereotyp toho tlustého, obézního 

týpka, co sedí celý den sám doma, tak to je falešné. Že takový lidi jsou, ale většina opravdu 

jsou jenom obyčejní lidé, a možná že „hráč“ už se dá aplikovat na celou populaci, protože 

dneska už hrajou i důchodci, nejmenší, až vlastně všechny věkové kategorie nějakým způsobem 

hrajou hry. I kdyby to o sobě neřekli třeba (to, že jsou hráči, pozn. taz.). 

T.: A čím bys ty definoval pojem hráčství? 

I.5: Hráčství? Tak hráčství bych řekl, že to je subkultura, asi lidí, co mají… konzumují herní 

médium, to by… asi pro mě znamená hráčství. 

T.: A z hlediska třeba frekvence hraní nebo třeba nějakých specifik kolem toho hraní? 

I.5: No… hm… 

T.: Jestli se to k tomu hráčství nějak vztahuje? 

I.5: Určitě ano. Tak člověk, co by hrál hru jednou za rok, si něco vyzkoušel, tak hráč nebude. 

Ale... takže frekventovanost tam hraje roli. Nevím, kde bych přesně nakreslil tu hranici. Možná, 

jednou týdně? Protože hodně lidí třeba má rodinu už a nemaj čas na to hrát často, jiní maj (čas) 

třeba o víkendech – víkendový hráč, nebo jednou měsíčně třeba (hrát) s kamarády bych pořád 

klasifikoval jako hráče. Asi tak no. Docela bych to vzal velice hrubě. Myslim si, že ta… 

specificky jak je to vnímané společností, tak je to nahrubo, hrubá kategorie, si myslím, že (je) 

nepřesná. Myslim si, že je to víc o tom, co ten člověk dělá a ne, jak se identifikuje sám.  

T.: A podle tebe ta společnost má nějako představu o hráčích? 

 

I.5: Tak… asi určitě v Čechách to ještě není plně akceptované jako plnohodnotná část naší 

kultury a je to vnímané jako podřadné po filmech a knihách. Ale myslim si, že to má stejný 

status. Už jenom ta konzumace toho si myslim, že je tak na stejné nebo větší úrovni. Jako 
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společnost to (hraní) vnímá spíše negativně a má to hodně negativní konotaci, jako závislosti, 

násilí a nesoustředěnost, špatné výsledky v životě sociálním… tedy jako privátním i profesním. 

Tak to bych řekl, že takto je to vnímané. 

T.: A kdybych ti představila svýho kamaráda, řekla ti o něm bokem, že je to hráč, tak co by tě 

třeba jako první o něm napadlo, jak by ses k němu choval? 

I.5: No tak jestli by o sobě prohlašoval, že je hráč, tak bych ho konfrontoval o tom, co teda jako 

hraje, no. Co by mě napadlo… jo, můžu jenom, co by mě napadlo o něm, že? No, asi nejdřív 

bych se vnitřně usmál a řekl bych si, že to je trošku absurdní o sobě prohlašovat, že je člověk 

hráč. Že asi má nějaký problém se s… jako že nemá dostatek… nemá jak se prezentovat, tak se 

prezentuje jako hráč. Možná to je první, co by mě napadlo.  

T.: No a jak by ses k němu třeba choval? Nebo jaký pocity by to v tobě dál vyvolávalo? 

I.5: Hm, tak asi bych ho konfrontoval. Nejdřív bych s ním navázal konverzaci, abych zjistil, co 

doopravdy si myslí, co hraje a podobně. Ne že bych jako ho soudil nějak jako finálně. No a 

podle toho, no. Tak někteří lidé to berou jako, že jsou nepřátelský vůči lidem, kteří neakceptujou 

hráče, a to si myslim, že je špatný přístup, tak bych asi se s ním pak nekamarádil. Moc hezký 

věci bych si o něm nemyslel. Asi tak. Nemyslím si, že segregace jako do skupin, kdo je hráč - 

nehráč, je nějak prospěšná. Tak se nemluví o tom, kdo je… taky není velké téma, kdo čte nebo 

nečte, nebo kdo kouká nebo nekouká na televizi. To taky není téma, tak proč jsou hráči téma? 

To je můj pohled na to.  

T.: Takže ty bys byl proti tomu označování někoho za hráče nebo aktivitu hráčství a tak?  

I.5: Ano. Nemyslim… jako proti tomu ano, ale myslim si, že udělat s tím nejde nic. Aktivně. 

Že jediné co, tak jenom potlačovat ty šířené lži. Jako ty, co hry dělaj s lidma, protože většina 

těch informací, co se šíří, jsou lživé a… nebo nepřesné. Ale jinak prostě to je na postupném 

vývoji společnosti, aby to akceptovala. Takže asi tak no. 

T.: A tobě to nějak vadí, takhle se označovat za hráče nebo hráčství? 

I.5: Ne. Já si myslim, že to je… Já jsem aspoň na to… Ne… no možná i se dá říct, jak kdy. Řekl 

bysem na to, jako že hraju hry a že to vidím transparentně a nesoudím ani typy her. Že jsem 

schopnej hrát cokoliv, i když teda preferuju nějaké žánry, tak si myslím, že je to skvělá věc 

prostě. Má to výhody nad knihou i nad filmem zase, které nemá nic jinýho. Takže tak. 

T.: A jaký, si myslíš, sociální skupiny by mohly mít za členy hodně hráčů? 

I.5: Sociální skupiny? Hodně hráčů… Věkově kategorie taky?  
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T.: Jakkoliv. 

I.5: Hlavní kategorie bych řekl, že budou děti, které… od věku, kdy se naučí používat počítač, 

po konec studia. To jsou lidé, kteří mají nejvíc volného času, takže budou nejvíce hrát. Takže 

si myslim, že v týhle skupině bude nejvíce hráčů, aktivních. A dále potom ta první generace, 

která vyrůstala s hrami, protože se to stalo brzo v jejich životě součástí jejich života, tak to 

budou lidé do… jako od dvaceti pěti do nějakých třiceti? Čtyřiceti spíš let. To bych řekl, že je 

ta druhá největší skupina. A asi hlavně muži. V té nejmladší kategorii si myslim, že už je to 

zastoupeno oběma pohlavími docela vyrovnaně, aspoň co já znám za okolí, to je samozřejmě 

anekdotální, ale myslím si, že je to víc vyrovnané, než v té starší skupině. Takže hlavně podle 

věku bych to zkategorizoval.  

T.: Dobře. A myslíš si, že se od sebe různý skupiny hráčů liší, například právě podle zařízení, 

na kterým hrají, třeba právě ten mobil, konzole nebo počítač, anebo podle her, který hrají? 

I.5: Určitě. Mladší hráči podle mě hlavně využívají tablety a mobily, protože to je jejich 

primární… vlastně komunikační nástroj a maj ho pořád po ruce, tak používají podle mě nejvíce 

tohleto. A ty starší spíš na notebooku nebo přímo na konzolích. Často, si myslím, že je to 

omezené finančně právě no. A že… tak hrát hry není úplně levné, není to záležitost si koupit za 

padesát korun knížku, je to záležitost koupení počítače za několik tisíc korun. Takže starší hráči 

budou hrát na víc výkonných strojích, na počítačích a konzolích, a mladší na tabletech asi. 

Hlavně kvůli přístupnosti. 

T.: A kromě věku, myslíš, že se něčím tyhle skupiny lišej? Jako kvůli tomu, že hrajou na nějaký 

konzoli nebo na počítači nebo tak, jestli je to nějak odlišný nebo tak? 

I.5: Myslim si, že to má hodně co dělat s tim, jaké… jak jsou ty hry stavěné, pro ty skupiny. 

Pro ty mladší hráče jsou ty hry často stavěné jako jednoduché pasti, založené na zvyšujících se 

číslech, barvách, rychlých změnách, takže ty mladší hráči budou víc trénovaný na to, vnímat 

tyhlencty věci jako součást hry. A budou víc hrát hry, které budou právě že obsahovat tyhle 

prvky. Základní prostě, takový ty holubí pasti. No a ty starší hráči, ty budou hlavně se soustředit 

i na tu příběhovou část té hry a budou možná, hlavně si myslim, hlavně v RPG žánru je to nejvíc 

znatelné, protože je hodně založenej na příbězích, tak pro starší hráče bude atraktivnější. 

Protože je to věc, ke které si můžou sednout a v klidu si to hrát a v podstatě číst i hrát najednou.  

T.: A ty RPG jsou vyráběný spíš pro ty konzole a tak, nebo…?  

I.5: Záleží asi i specificky na tom podžánru, ale hlavně je to pro počítače. A to kvůli, i si myslím, 

že velkou roli v tom hraje modovací scéna, kde si ty hráči upravují ty hry podle sebe, což v RPG 



32 

 

žánrech je populární. A kvůli tomu, že PC (tzn. počítač, pozn. taz.) dovoluje široký rozsah tý 

customizace (přizpůsobení, pozn. taz.) ať už na programování nebo přímo výrobu nových 

modelů těch her, tak si myslim, že to je hlavně, hlavně o tom počítači no.  

T.: Co žes to řikal za slovo, že tam m…? 

I.5: Modujou, modovací. 

T.: Jo, dík. A myslíš si, že má hraní digitálních her na člověka nějakej vliv? A jakej? 

I.5: Tak ty namátkové studie, co jsem četl, tak se zabývaj hlavně multitaskingem a schopností 

organizovat myšlenky a pamatovat si specifický informace. Tak v tomhle ohledu určitě ano. 

Hlavně strategické hry jsou v tomhlenctom podle mě významné a největší vliv to asi má na 

reakce, na reakční čas jako takový. Protože hodně, většina her, závisí nějakým způsobem na 

reakčním času hráče. A v podstatě ho podporuje v rozvinutí tohohle smyslu. Strategické 

myšlení a reakce. Analytické myšlení možná je lepší pojem.  

T.: Takže spíš jako pozitivní vliv? 

I.5: Mentálně si myslim, že spíš pozitivní. Že kromě toho teda, že to trvá čas (hraní), tak má to 

jako spíš pozitivní vliv. 

T.: A setkal ses někdy s předsudky ze strany svého okolí, který se týkaly toho, že hraješ digitální 

hry?  

I.5: Ano, několikrát. 

T.: A jaký to byly, co si o nich myslíš? 

I.5: Z většiny to byli lidi, který prostě tomu nerozuměli. Nehráli hry a jenom viděli, to co se 

říká na… v televizi a že někdo někde zastřelil někoho, protože hrál Doom nebo něco. A je to 

věc většiny, je to vždycky neznalost a tak jako logicky, když prostě nekonzumuje to médium a 

nikdo s nim o tom nemluví, tak to nebude vědět líp prostě.  

T.: Takže ty předsudky se týkaly hlavně toho, že když hraješ hry, tak budeš agresivní, nebo …? 

I.5: Uhm (souhlasně přikyvuje), agresivita a plýtvání časem. Většinou. 

T.: A jak jsi na to reagoval, když ti to říkali? 

I.5: Snažim se být racionální a vstřícný a vysvětlit ten kontext. A to, jaké hry doopravdy jsou, 

jaké jsou hromady žánrů, rozsah té industrie, a jakým způsobem to může bejt pozitivní pro 

lidstvo a pro kulturu jako takovou. No a potom hlavně jako ve smyslu, jakých témat třeba se 

hry dotýkaj. Jsou hry, které řeší tematiku vyrovnání se se ztrátou třeba rodinného příslušníka, 
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nebo válečné zóny. Jsou hry, které jenom řeší situaci, jaká je situace ve válečné zóně jako pro 

civilistu a podobně. Tak snažim se vypíchnout anebo zdůraznit, že jsou hry všeho, všech 

možných žánrů, a že by je neměli soudit jako velký balík.  

T.: A jak reaguje tvoje blízký okolí, jako kamarádi, rodina, partner, na to, že hraješ digitální 

hry? Třeba co na to říkají, jak se o hraní nebo o tobě v souvislosti s tímhle tématem vyjadřují?  

I.5: Kamarádi to hrajou se mnou (smích), takže tam, asi tak. A partnerka tomu nerozumí a ani 

se tomu nesnaží rozumět. Rodič, rodina, rodiče, hm… ze začátku hlavně negativně, ale 

postupně se museli asimilovat a podmanit, protože jsem se nenechal prostě… to vzít, tak.  

T.: A co teda na to ze začátku říkali nebo jaký… jakým způsobem se vyjadřuje ta partnerka 

k tomu?  

I.5: Ta k tomu v podstatě ani se moc nevyjadřuje, prostě tomu nerozumí a tak jako to jenom 

nechápe, že to hraju, a není tam jako porozumění jenom.  

T.: A myslíš si, že jsi na hraní her nějakým způsobem závislý?  

I.5: Hm, zkoušel jsem to na sobě, jestli teda jsem závislý nebo ne. Třeba že jsem měsíc, jsem 

byl pryč mimo počítač a všechno a přemýšlel jsem nad tim, jestli mi to chybí. A neměl jsem 

nikdy jako nutkání, že bych začal klepat na stole a hledat slepě myš nebo tak podobně (usmívá 

se). A ani mi nepřišlo, jako že bych měl jako drtivou potřebu prostě něco si zahrát. To zase ne. 

To já nemám rád to systematické takové,… nebo nemám z toho rád dělat tradici nebo jako 

zvyk. Mám rád, když to hraju, protože to chci hrát. A taky hraju hry, který chci hrát já, a 

způsobem, jakým je chci hrát.   

T.: A teďkon se tě zeptám na pár otázek. Říká se, že hráči jsou spíš samotáři a vyhýbaj se 

kontaktu s lidmi, souhlasil bys s tím, nebo co si o tom myslíš ty?  

I.5: Myslim si, že hráči… anebo takhle, v té skupině samotářů je větší zastoupenost hráčů. Ale 

nemyslim si, že v průměru, že je to skoro nerozeznatelná skupina. Že hodně lidí hraje hry a 

člověk by to do nich nikdy neřekl. Myslím si, že to je asi tak.  

T.: A taky se říká, že hráči obvykle nemají moc kamarádů ani partnera nebo partnerku, co bys 

na tohle řekl? 

I.5: Řekl bych na to, že jsou hry, kde se člověk může zasnoubit ve hře a (smích) děje se to 

docela frekventovaně, takže jenom jde o to, v jaké je člověk sociální skupině. Takže si myslim, 

že to není jako pravda. Hlavně že, když si člověk vezme, že většina her, co se hraje, tak jsou 
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hry multiplayerové, pro víc hráčů, a tam v podstatě je to jenom o sociálním kontaktu, takže jsou 

na tom založené přímo a konstruované na tom, designované.  

T.: A domníváš se, že by hraní digitálních her mohlo člověku zasahovat nějak do jeho 

povinností? 

I.5: Určitě. Může se z toho stát chorobná závislost. A může to… se místo toho, aby to byla, byl 

jenom únik, tak to může bejt, může to nahradit něčí život. A to se určitě může stát, ale to si 

myslim, že není ten důvod pro to, nemusí být ta hra jako taková, ale může to bejt to rozpoložení 

toho člověka. Že prostě ten problém se neřešil a tedy hry prostě fungovaly jako ventilace na tu 

potřebu prostě. To je asi, to si myslim, že takhle že to funguje asi. Aspoň v mé mysli.  

T.: A když by ti někdo řekl, že hraní počítačových her je blbost, že hrají jenom blázni, co nevědí, 

co s časem, tak vyvolává to v tobě nějaký pocity, myšlenky?  

I.5: Tak první, co mě napadlo, že stejně oni umřou stejnym způsobem jako já pravděpodobně, 

takže je to ve finále jedno. A jsou to pravděpodobně i lidi, kteří málo čtou a který nekonzumujou 

jakoukoliv kulturu a jenom kopírujou to, co ví. Takže bych to ani nevnímal, nějak jako by se 

mě to nedotklo. Jenom je to, možná by mě to spíš pobavilo.  

T.: A jaký je tvůj celkový názor na téma mýho výzkumu? 

I.5: Myslim si, že to je docela hrdinský, že to moc lidí jako nedělá a že by se to mělo, toho typu 

výzkumu by se mělo dělat víc. Hlavně co se týče toho sociálního kontextu. Takže pozitivně to 

vidim.  

T.: A chtěl bys ještě něco k tomu tématu hráčství hraní digitálních her, něco dodat? 

I.5: Možná jednu věc. A to, že určitě hry potřebují nějakou formu regulace, kterou teď nemají. 

Ať obojí, právní i co se týče toho psychologického přístupu, protože hodně, nebo hodně her, co 

se hraje na mobilech, co teďkon konzumujou malý, mladý lidi, tak jsou konstruovaný čistě pro 

to, aby dojily jejich peněženky. A není to nějak regulovaný ani na to není dbanej právě že důraz, 

protože právě hry jsou takový tabu, o kterym, který se jenom smete ze stolu hned. A neřeší se, 

jakej vliv to má právě na spoustu lidí, který jsou zaseklý jenom na těch hrách, který jsou stavěný 

jako pasti. Takže možná bych tohlencto jenom chtěl zdůraznit, protože o tom se taky moc 

nemluví.  

T.: Tak dobře, tak já ti děkuju za poskytnutí rozhovoru.  
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1.2.6 Rozhovor 6 (muž) 

Tazatelka: Šestý rozhovor. Takže já jsem tě poprosila, abys mi poskytnul rozhovor k mojí 

bakalářský práci, která se nazývá Předsudky vůči hráčské subkultuře z perspektivy hráčů. Půjde 

v ní vlastně o předsudky o hráčství, se kterýma se ty jako hráč digitálních her setkáváš ze strany 

společnosti a svýho okolí nebo který i sám o hraní her máš. A půjde mi taky o to, jak na daný 

předsudky reaguješ, když se s nimi setkáš. Tenhle rozhovor bych si teda nahrávala, pokud mi 

k tomu dáš souhlas, abych si to pak mohla přepsat. 

Informant 6: Ano. 

T.: Děkuji. Na začátek jenom mi řekni, kolik ti je let? 

I.6: Dvacet devět. 

T.: A studuješ nebo pracuješ? 

I.6: Pracuju. 

T.: Jaký máš povolání nebo náplň práce? 

I.6: Jsem televizní plánovač. 

T.: A ty teda teď pracuješ a studoval jsi před tím? 

I.6: Vysokou školu ekonomickou jsem studoval. 

T.: A jakej obor? 

I.6: Obor národní hospodářství. 

T.: Takže jsi bakalář nebo magistr? 

I.6: Inženýr. (smích) 

T.: (smích) Považuješ sama sebe za hráče? Cítíš se být hráčem? 

I.6: Dá se říct, že jo. 

T.: A jaký hry hraješ například? 

I.6: Hele, hodně hraju Heartstone, pak hraju na Playstationu. Na tom hraju třeba Mafii a 

Batmana… jo, tam je toho hodně jo, auta různý a pak dlouho jsem se věnoval Magickům, ty 

jsem teda nehrál jako v digitální podobě, ten jsem hrál „face to face“. A dřív jsem hrál i na 

počítači no a pak jsem přešel na konzoli. 

T.: A jak často hraješ ty digitální hry? 
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I.6: Hele Heartsone hraju každej den, nevim kolik času tomu věnuju, ty hry jsou krátký. Hodně 

hraju v práci, to je výhoda těch her, že jsou, já nevim, do pěti minut, ale hraju každej den. A na 

Playstationu tak dvakrát, třikrát za tejden, podle toho, jestli mám nějakou novou hru. Když ne, 

tak na tom nehraju. A Magicky, s těma… ty jsem vlastně přestal hrát, jako ty už … jen tak se o 

ně zajímám. Jo a ještě hodně jsem hrál Urban Rivals, v tom jsem dokonce byl druhej 

v republice. 

T.: A co to je? 

I.6: Hele to je taky jakoby karetní hra na počítači a je to čistě o počítání. Jo, ty mě asi baví 

nejvíc ty hry asi, kde fakt hodně počítáš. A jsou to hry typu šachy, kde prostě předvídáš dopředu 

a počítáš s číslama no. Jo a Traviana, to je taky právě… toho jsem hrál hodně na vejšce, toho 

jsem taky hrál hodně.  

T.: A proč hraješ zrovna ty hry, co jsi vyjmenoval? Čím tě tak zaujaly? 

I.6: Hele, tak ten Heartstone, líbí se mi, jak… mně se líbí hodně logický hry, ten (Heartstone) 

je fakt hodně na přemejšlení, že člověk musí fakt předvídat dopředu, musí mít nastudovaný ty 

balíčky a musí tušit jako, co ten soupeř může zahrát. A mít dobře připravenou strategii. Navíc 

ta hra, jako Blizzardi do ní hodně investujou, fakt hodně peněz, a takže jí hodně vyvíjej, má 

velkou podporu a pravidelně vycházej nový edice. Co se týče Playstationu, tak to jsou takový 

tituly, který jsem hrál už dřív. Já nevim, teď vyšla Mafie, tak hraju fakt hodně Mafii. A beru to 

hodně jako odreagování no, že člověk úplně vypne a uteče tady z toho hnusnýho světa, postřílí 

pár lidí a je v pohodě. (směje se) 

T.: (smích) A kromě hraní, jak nejradši trávíš svůj volnej čas? Nebo co rád děláš ve volnym 

čase? 

I.6: Hele hlavně mám rád sport. Věnuju se boxu, fitko, o který se jako hodně zajímám i kolem 

teďkon. To znamená, že si k tomu studuju jako i nějaký suplementy, mám nastudovaný různý 

cvičební plány i jako zkoukávám videa a čtu si o tom. Zajímám se i o jídlo. Pak hraju fotbal. 

Jo, hodně sportuju. S Týnou chodim zase na brusle, na lyže. A taky mám rád seriály, ale už je 

míň času, takže teď spíš čtu. A začal jsem se věnovat programování no, takže se nějak učim.  

T.: Jo. Ještě nějaký koníčky nebo aktivity bys chtěl zmínit? 

I.6: Tak když jsem třeba u rodičů, tak rád se věnuju zvířatům. Mám rád psa a kočku, kočku 

taky. Jinak, jinak nevim no. Jo možná jsem třeba něco zapomněl… Nevim. 
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T.: Nevadí. Teď mi zkus říct několik vět nebo slov, co se ti vybaví, když se o někom řekne, že 

je to hráč. Třeba kdo to je, co je to za osobu, jak vypadá, jak se chová? 

I.6: No já si myslim, že v dnešní době už tolik neplatěj takový ty předsudky, co byly dřív. Takže 

když sis představila hráče, tak je to nějakej obtloustlej kluk, kterej sedí doma, má dlouhý vlasy, 

beďary na obličeji, bydlí u rodičů, nemá žádnou práci. No a dneska si myslim, že jako tak už 

úplně to není a samozřejmě je to člověk od člověka. Já když jsem viděl, zrovna dneska jsem se 

koukal, bylo v Praze velkej turnaj v Magicku, asi přes 2000 lidí, mezinárodní, tak tam byla Top 

8. To vykrystalizuje ten turnaj do osmi nejlepších a čtyři lidi byli fakt přesně, seděli na tenhle 

popis, co říkám, tlustý prostě, nechutný. I když jako fakt chytrý. A čtyři byli úplně normální 

kluci, kde je vidět, že to jsou nějaký prostě vysokoškoláci, úplně v pohodě no.  

T.: Takže teďkon nemáš nějakou jako obecnou představu, když bych řekla, že někdo je hráč, 

co by sis pod tim pojmem představil? 

I.6: Hele, pořád mi to jako bude řikat, že je to spíš takovej trochu jako asociál no, než že by to 

byl nějakej úplně člověk v pohodě, kterej tím tráví akorát volný chvíle no. 

T.: A čím bys ty sám definoval pojem hráčství? 

I.6: Jak bych to definoval… No jako záleží, v jaký míře no. Buď je to nějakej víkendovej hráč, 

což si myslim, že je třeba jako já. No já jsem možná asi víc tim… třeba ten Heartstone, kterej 

hraju každej den, tak to asi není úplně víkendový (smích). Ale co znám, co znám některý lidi, 

který jakoby fakt hodně, hodně hrajou, tak to jsou lidi, který prostě tim žijou no. Který… pro 

ně to je v podstatě jako… nežijou v reálnym světě, ale žijou v tom, v tom hracím světě. 

T.: A kdybych ti představila nějakýho svýho kamaráda a řekla ti předem o něm, že je to hráč, 

tak co by tě třeba o něm jako první napadlo, jak by ses k němu choval? 

I.6: Já zase nemám úplně jako nějaký předsudky, takže bych se choval k němu úplně normálně. 

Jako k normálnímu člověku, kterýho bys mi představila, jako svýho kamaráda. Nenapadlo by 

mě nic, že to je nějakej… jo, kdyby vypadal nějak jako divně, tak si řeknu: „Ježiš, to je magor.“, 

ale jinak to… jinak žádný předsudky takhle nemám. 

T.: Jaký sociání skupiny by podle tebe mohly mít za členy hodně hráčů? 

I.6: No, já si myslim, nebo aspoň z mýho okolí to byli hodně vysokoškoláci, který se tomu 

věnovali při vysoký škole. Takže si myslim, že hlavně hodně z týhletý skupiny no. Jakože 

docela jako vzdělaný lidi, chytrý lidi. Nebo co se týče třeba toho Magicku. Takže si nemyslim, 

že jsou to nějaký, nějaký imbecilové nebo něco takovýho (smích). 
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T.: (smích) No tady jde spíš o ty sociální skupiny, který tě jakože napadnou k tomu hráčství. 

I.6: Jako myslíš jako nějaká socio-ekonomická rozdělení? 

T.: No klidně i z toho hlediska. 

I.6: To si nemyslim, že se dá jako definovat. Nemyslim si, že by to bylo… že by se dalo říct, že 

to je ta slabší nebo ta silnější nebo ta střední. Myslim, že je to napříč všema. Nebo aspoň z mý 

zkušenosti to takhle bylo.  

T.: A myslíš si, že se od sebe různý skupiny hráčů liší, například podle zařízení, na kterým hrají, 

nebo podle her, který hrají a podobně? 

I.6: Tak zařízení, na kterým hrají, to si nemyslim. Ale podle her, který hrajou, tak si myslim, že 

jo. Že ty, co hrajou ty onlineovky, jako Wowko a todleto, tak ty jsou do toho určitě hodně 

zapálený. A myslim si, že jsou v trochu jinym světě, než ty ostatní, pokud se tomu nevěnujou 

profesionálně, jako když třeba hrajou ten Heartstone nebo na Playstationu, tak ty to zase tolik 

jako nehrotěj. Se od toho dokážou úplně odpoutat. 

T.: A myslíš si, že má hraní digitálních her na člověka nějaký vliv? 

I.6: Hm. No tak to nevim. Jako určitě to na některý lidi může mít velkej vliv, ale myslim si, že 

na většinu, většinu lidí to jako nějakej extra vliv mít nebude. Naopak třeba, já nevim, když 

vemu třeba ten Heartstone nebo ty Magicky, tak tam to naučí spíš ty lidi jako přemýšlet, 

přirovnal bych to k něčemu jako šachy.  

T.: A na ty lidi, na který to má velkej vliv, tak jakej vliv to na ně má podle tebe? 

I.6: Ty jo. Abych řekl pravdu, tak s nějakym takovymhle, na který by to mělo negativní vliv, 

tak jsem se nesetkal. Ale vím, že kamarád, kterej jeden dřív hrál nějaký tohleto Wowko, tak 

vim, že byl hodně uzavřenej a trávil hodně času doma. Neměl jako moc kamarádů, protože fakt, 

fakt to prostě hodně pařil. Takže myslim si, že takovýhle extrémy, že jsou pak hodně asociální. 

Ale třeba i přítelkyni si jako hledal ze sféry, já nevim co maj za ty chaty nebo fóra, tak prostě 

tam si našel přítelkyni, se kterou má teď dítě. 

T.: Takže myslíš, že spíš negativní vliv by mohly mít jako? 

I.6: Hm. to si nemyslim, takhle bych to rozhodně neřekl. Jako myslim si, že pro tyhlety 

extrémisty to může mít negativní vliv, ale obecně si myslim, že to negativní vliv nemá. 

T.: A setkal ses  někdy s předsudky ze strany svého okolí, které se týkaly toho, že hraješ digitální 

hry? 
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I.6: Hm. Myslím, že určitě. Třeba rodiče, který… ty starší generace, tak ty v tom prostě viděj 

zlo. Prostě to propíraj ty média, že támhle někdo hraje Battlefielda a pak jde a někoho postřílí 

nebo něco takovýho. Přitom to si myslim, že to je kravina. A myslim si, že ta doba se taky jako 

postupně mění. Ale ty starší lidi tomu prostě moc nakloněný nejsou no. 

T.: A jak reaguje tvoje okolí, třeba kamarádi, partnerka a podobně, na to, že hraješ ty digitální 

hry? Co ti na to řeknou nebo jak se o hraní a o tobě v souvislosti s tím tématem vyjadřují? 

I.6: Hele záleží. Když vemu třeba partnerku, tak když nehraju moc a věnuju se jí, tak jako s tim 

nemá problém, stejně tak jako kamarádi. Hodně kamarádů hraje taky. Ale nesetkal jsem se 

s nějakýma jako negativníma reakcema. Kromě toho, jako kdy rodiče ti říkaj, že se máš učit a 

radši pracovat, než trávit čas hraním počítačových her, že máš jít radši do přírody. Takže 

s nějakýma negativníma ohlasama jsem se nesetkal. 

T.: A myslíš si, že jsi na hraní her nějakým způsobem závislý? 

I.6: Hm. Jo, myslim si, myslim si, že asi jako jo. Jako spoustu her, který jsem hrál dlouho, vemu 

třeba, když jsem hrál na mobilu auta, který jsem hrál docela dlouho, tak už jsem hrál fakt hodně. 

A třeba Týna už mi řikala, že hraju fakt hodně, tak jsem to radši smazal.  

T.: Jo. 

I.6: Abych to… abych, abych to nějak nepřepískl no. (smích) Jako myslim si, že ta závislost se 

tam dá vytvořit docela lehce no. 

T.: A teď ti řeknu pár takových výroků a budu chtít, abys mi řekl, co si o nich myslíš. Tak 

například, říká se, že hráči jsou spíš samotáři a vyhýbají se kontaktu s ostatními lidmi. Souhlasil 

bys s tím nebo co si o tom myslíš? 

I.6: Myslim si, že počítačový… u počítačových hráčů je to možný. Co se týče třeba u Magicků, 

tak tam je to naopak.  

T.: A taky se říká, že hráči digitálních her obvykle nemají moc kamarádů, ani partnera, 

partnerku. Souhlasil bys s tím? 

I.6: Je to… je to klidně možný no.  

T.: A jak je to u tebe? 

I.6: Jo tak s tím já jsem nikdy problém neměl (smích). Já měl vždycky kamarádů dost a 

partnerky většinou jsem míval. (smích) 
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T.: (smích) Tak to jo. A domníváš se, že by hraní digitálních her mohlo člověku zasahovat do 

jeho povinností? 

I.6: Určitě. Znám jako kamarády, který se… prostě hráli hodně, že pak nešli do práce druhej 

den. (smích) To jako to není problém. Taky se mi stalo minulej tejden, jsem hrál misi v Mafii 

a hrál jsem do půl druhý a pak jsem byl prostě ráno fakt unavenej v práci no. (smích) 

T.: Jo takhle, já myslela, že jsi nešel vůbec do tý práce. (smích) 

I.6: Šel jsem no. 

T.: Takže i tys to zažil, že ti to zasahovalo do povinností? 

I.6: Jo. Ne nějak často. Jako výjimečně. Ale někdy se prostě stane, že ta mise je fakt dobrá a 

potřebuješ jí dohrát, nejde ti, najednou šup! A jsou dvě ráno no.  

T.: A když by někdo řekl, že hraní počítačových her je blbost, že si hrají jenom blázni, co 

nevědí, co s časem, tak vyvolalo by to v tobě nějaký pocity, myšlenky? 

I.6: Hm. Tak jako je to… může si to myslet, jako mně to je celkem jako jedno no. Kdyby mi to 

řekl někdo, asi někdo z blízkýho okolí, tak si řikám: „No ty vole, tak jako mysli si to no.“. Ale 

když na to má jako člověk čas, tak proč ne? Je to odreagování.  

T.: A chtěl bys k tomuhle tématu ještě něco dodat? Něco, co jsem se třeba nezeptala?  

I.6: Hm. Hele nevim.  

T.: Nebo napadá tě ještě něco k tomu tématu těch předsudků o hráčích? 

I.6: Hele, já si myslim, že to… Teď zrovna minulej tejden vyšel docela zajímavej článek, do 

Hospodářek (Hospodářské noviny) často přispívá ta… Alžběta Trojanová, jestli víš. Tak zrovna 

řikala, že jak máš ten fond kinematografie, tak jako, že má vyčleněný na podporu v Čechách, 

já nevim, třeba 300 000 000 (Kč). A jako všeobecně tržby z filmů za loňskej rok, plácnu, já 

nevim, byly třeba 42 miliard dolarů celosvětově, a z her ty příjmy byly vyšší. Takže nechápe, 

jako proč nepodporujou zároveň i tuhletu jakoby tadytu, tadytu sféru, a proč jdou do tý, na ty 

filmy. Takže si myslím, že se to taky hodně změní. Že je dost možný, že nějakej takovejdle 

fond klidně vznikne. Jako blížej se volby a hráčská komunita si myslim… těch hráčů je dost, je 

to dost hlasů. Jako nemyslim si, že nějaká strana… Klidně nějaká strana, tipnul bych si nějakýho 

Bělobrádka nebo někoho takovýho, tak že klidně s nějakym takovýmhle návrhem přijdou. 

T.: Tak jestli teda už nechceš nic dodat k tomu tématu, tak ti děkuju za poskytnutí rozhovoru.  

I.6: Nemáš zač. 
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1.2.7 Rozhovor 7 (muž) 

Tazatelka: Takže sedmý rozhovor. Já jsem tě poprosila o rozhovor kvůli mojí bakalářský práci, 

která se nazývá Předsudky vůči hráčské subkultuře z perspektivy hráčů. Půjde mi o předsudky 

o hráčství, se kterými se ty jako hráč digitálních her setkáváš ze strany společnosti a svého 

okolí, nebo který i sám o hraní her máš. A jak na daný předsudky reaguješ, když se s nimi 

setkáš. Tenhle rozhovor bych si nahrávala, pokud bys mi udělil souhlas? Protože si to pak 

potřebuju přepsat. 

Informant 7: Ano.  

T.: Děkuju. Tak na začátek mi řekni, kolik ti je let? 

I.7: Dvacet tři. 

T.: A studuješ nebo pracuješ? 

I.7: Oboje. 

T.: A co studuješ? 

I.7: Oceňování majetku. 

T.: A jaký máš povolání nebo co děláš za práci?  

I.7: Dělám v mezinárodní firmě ve Facility, správa kanceláří. A na operačním středisku 

CESNETu. 

T.: Považuješ sebe sama za hráče? Cítíš se být hráčem? 

I.7: Ano. 

T.: A jaký hry hraješ? 

I.7: Tak, dá se říct, že všechny asi. Záleží, na co mám náladu. Ale kdybych chtěl vypíchnout 

něco, tak spíš, spíš FPS nebo RPG hry. Záleží. 

T.: A jak často ty digitální hry hraješ? 

I.7: Teďka spíš už podle volnýho času. Bejvalo to víc. Bejvalo to, bejvalo to hodně, X hodin 

denně. Teďka, když si na to najdu, no tak kdybych měl říct průměrně, ale tak dejme tomu dvě, 

tři hoďky třeba minimálně tejdně najdu takhle.  

T.: A proč hraješ zrovna ty hry, co jsi mi teď řekl? Čím tě zaujaly nebo co tě na nich baví? 
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I.7: Tak každá má svoje specifika, no. Ať už je to tim, jestli je to single player nebo multiplayer 

a nebo tim jak mě ta hra vůbec jako chytne. Teď momentálně hraju Skyrim hodně, což tam 

člověka chytne ten příběh, ale zároveň i to třeba střídám s Overwatchem, což je zase o tom 

odreagování se, že si člověk zastřílí a nemusí na nic myslet, no.  

T.: A kromě těch her, jak nejradši trávíš svůj volný čas? Co děláš ve volným čase?  

I.7: Tak, chodíme se psem ven, docela jsem se teďka začal zabývat geocashingem, to je taky 

super, taková hra v přírodě. No a tak záleží, kolik je toho času, jestli můžem třeba vyjet na 

houseboat, na chatu někam, nebo jestli je to jen tak si dát nohy na stůl a koukat na telku.  

T.: Teď mi zkus říct třeba několik vět, co se ti vybaví, když se o někom řekne, že je to hráč. 

Třeba kdo to je, co je to za osobu, jak vypadá, jak se chová? 

I.7: Tak asi záleží, kdo by to, kdo by to řikal, no. Samozřejmě, že to můžou bejt hráči jako 

profesionálové, který jsou opravdu dobrý, živěj se tím. Nebo to můžou bejt hráči takový ty 

hráči, jako 200kg, brambůrky, cola (smích). A dokážu si to představit i spoustu hráčů, jako 

třicátníky, čtyřicátníky s rodinou, který to opravdu maj, že na tom třeba začínali, když ty 

počítače se začaly vyrábět a teď to maj vyloženě jako formu, formu tý volný zábavy, 

odreagování, no.  

T.: A ty profesionální hráči, ty myslíš, jak jako, jakou maj povahu nebo jak vypadaj nebo tak? 

Že jsi říkal, že potom je druhá stránka 200kg, brambůrky, tak jakoby ti profesionální hráči se 

nějak lišej? 

I.7: Tak tam je to potom samozřejmě o tom jedinci, jestli k tomu něco dělá, nebo opravdu jenom 

u toho počítače sedí. Jsou profesionální hráči, který tak vypadaj a asi tak žijou, a pak jsou zase 

hráči, který choděj mezi tím ještě denně do fitka a vypadaj jako, no jsou to kulturisti v podstatě 

ještě, takže… Není to vyloženě nějakej stereotyp jako.  

T.: A čím bys ty sám definoval pojem hráčství? Třeba jestli to má nějaký specifika, jestli… 

podle frekvence hraní, doby hraní…? 

I.7: Hm. Podle frekvence ani doby bych to asi nějak nespecifikoval. Je to spíš o tom, o tý 

povaze, o tom, že ti lidi se o to zajímaj, že nehrajou potom třeba jenom na počítači, ale hrajou, 

já nevim, i ty hry okolo, třeba karetní že jo jsou, já nevim, k Zaklínači taky je karetní hra, a tak 

dále. Spíš je to, spíš je to tou povahou a že toho člověka to baví, má to opravdu jako koníček.  

T.: A kdybych ti představila svýho kamaráda a předem ti o něm řekla, že je to hráč, tak co by 

tě třeba jako první o něm napadlo? Jak by ses k němu choval?  
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I.7: Hm. Tak záleží, jak by na mě působil, jak by se představil. Není to o tom, že je hráč, tak 

k němu budu přistupovat nějak jako hned jinak. Asi bych teda jako věděl, že se ho třeba zeptám 

na to, co hraje, nebo že budu mít téma jako k tomu rozhovoru nebo ke konverzaci. Ale když to 

bude dobrej kluk, tak sis s ním pokecám, když to bude debil, no tak ne no. (smích)  

T.: (smích) A jaký sociální skupiny si myslíš, že by mohly mít za členy hodně hráčů? 

I.7: Sociální skupiny jo… Hm. Těžko specifikovat. Nebo těžko říct jakoby, skupiny, no. Spíš 

jakoby, myslim si, že každá z nějakých těch sociálních skupin bude mít prostě nějaký procento 

hráčů. Jasně, kdybys vzala sociální skupinu jakoby hráčů vyloženě, nebo i třeba nějakých lidí, 

co jenom s IT dělaj, tak si myslim, že to procento možná bude větší než u, já nevim, sportovců 

nebo to. Ale tak, i ty si zahrajou, samozřejmě no. Myslim, že se to nedá asi jako rozlišovat podle 

sociální skupiny. Je to o tom, že každej nějakým způsobem hraje, v dnešní době i třeba na 

mobilu. Člověk vidí prostě lidi nějaký, padesátiletý manažery, že si zahrajou Tetris na mobilu, 

jo. Takže asi bych to nerozlišoval podle sociálních skupin nějak.  

T.: A jak jsi zmínil ty IT technologie, tak myslíš, že právě ajťáci hrajou hodně? 

I.7: No, ne nutně, že by asi hráli. Tak, jsou ajťáci, který naopak, že jo, nehrajou, jenom vyloženě 

programujou, nebo to... Ale tak přece jenom, maj k tomu víc, jako větší příležitost třeba, že jsou 

u toho počítače, vědí o tom něco. A spíš se jich třeba ty novinky jakoby, se k nim dostanou víc 

no, než někdo, kdo dělá, já nevim, za kasou v Penny jako no. (smích) 

T.: A myslíš si, že se od sebe různý skupiny hráčů liší, například podle zařízení, na kterým hrají, 

nebo podle her, který hrají?  

I.7: To určitě. Ať už teda tím zařízením, tam pak záleží jakoby, co bychom tam rozlišovali no. 

Jestliže třeba lidi na konzolích, tak nebudou tak dobrý asi ve střílečkách, protože to nemaj tolik 

v ruce jako lidi na kompu s klávesnicí a s myší. A pak už podle těch, podle toho žánru, no. Jsou 

lidi, který holdujou strategiím hodně a maj opravdu pro to cit a maj super ten mikromanagement 

těch vojsek třeba a tak. A pak jsou prostě lidi, který jsou zase perfektní na ty reflexy a vynikají 

v těch střílečkách, no. 

T.: Takže myslíš, že je to v tom člověku? Jakoby… 

I.7: Tak. Jednak jakoby co ho baví, jo. Že prostě některý lidi vyloženě ty střílečky třeba nebavěj, 

bavěj je naopak ty strategie. A pak to je o tom, jak ten člověk se o to zajímá, nebo co hraje 

nejčastěji, no.  
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T.: A myslíš, že ten člověk se zajímá o různý typy těch her nebo ty zařízení, na kterym hraje, 

podle jako svých vlastností třeba? Že třeba jsi říkal, že někdo má ty rychlejší reflexy, tak hraje 

ty střílečky. Tak jako jestli tam je to spojení: rychlý reflexy, takže mě baví střílečky? Anebo, 

nevim, mám strategický myšlení, takže hraje strategie? 

I.7: Tak jasně, no. Tak já třeba to strategický myšlení moc nemám, a proto mě ty strategie tolik 

nebavěj. Jasně, že jednou za čas si je zahraju, je to fajn, ať už kvůli tomu příběhu nebo tak. Ale, 

ale vim, že prostě bych nedokázal vydržet deset hodin u strategie tak, jako vydržim deset hodin 

prostě u střílečky nebo u Wowka nebo u něčeho jinýho. Takže je to o tom no, co ty lidi baví, 

v čem jsou dobrý. Jasně, že když někdo v tom dobrej nebude, tak ho to ani nebude bavit, a tím 

pádem u toho nevydrží tolik času.  

T.: A myslíš si, že má hraní digitálních her na člověka nějaký vliv? 

I.7: Určitě jo, ale neřekl bych, že špatnej. Jak je taková ta zarytá věc, že si půlka veřejnosti 

myslí, že když člověk bude hrát, nevim, střílečku, tak pak vystřílí školu nebo něco takovýho. 

To rozhodně ne. Naopak jsou studie, že ty lidi, který třeba hrajou ten Counter Strike, tak maj 

potom lepší to logický myšlení nebo uměj se rychlejc rozhodovat. Takže jestli nějaký, tak jako 

pozitivní. Neříkám, že vyloženě potom samozřejmě sedět deset hodin v křesle je pozitivní vliv 

na páteř, ale tak ten člověk si to musí uzpůsobit a je to jako se vším, no. Jako když se přežene 

sport nebo dělá se spatně, tak se může stát stejnej úraz, jako když se sedí na židli dlouho, no. 

Takže… 

T.: Uhm (souhlasně přikyvuje). A setkal ses někdy s předsudky ze strany svýho okolí, který se 

týkaly toho, že hraješ digitální hry? Popřípadě jaký to byly, co si o nich myslíš? 

I.7: Asi vyloženě ne. Spíš jsem měl já vždycky takovej jako předsudek vůči sám sobě. Když 

jako budu hrát, tak je to takový divný a i když jsem věděl, že všichni hrajou, tak jsem to tak 

jako neříkal úplně o sobě. Ale jinak ty předsudky nejsou. Myslím si, že je to čím dál i lepší. Že 

před pár lety nebo když vůbec počítače sem nějak jako začaly přicházet a začínaly tady bejt 

jako populárnější, tak to (být hráč, hrát digitální hry) bylo něco divnýho, protože to lidi neznali. 

Ale tak to je se vším takhle, co lidi neznaj nebo nevědí, co to je. Ale v dnešní době si myslim, 

že, a kor‘ s rozvojem těch mobilních her, že opravdu k tomu má dneska přístup každej. Tak tak 

si myslim, že spíš jenom pozitivní věci jako. Nebo že ty lidi na to nahlížej docela v pohodě.  

T.: A jak jsi říkal, že ty sám vůči sobě jsi měl nějaký předsudky, tak mohl bys třeba nějaký 

vyjmenovat? Co to třeba bylo? 
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I.7: Hm. No tak asi se to vázalo tenkrát k tomu, že to právě tady jako bylo nový, tak jsem si 

řikal no, že je to takový jako divný, že, nevim, někdo skejtuje venku a já jsem doma u počítače. 

Ale ve finále jako to nebylo nic špatnýho jako. Teďka prostě oni třeba skejtujou, já jsem u 

počítače jenom naopak, a stejně na to pivo zajdem dohromady, takže je to úplně jedno.  

T.: A jak reaguje tvoje okolí, například kamarádi, rodina, partner, partnerka, na to, že hraješ 

digitální hry? Co na to říkají? Jak se o hraní nebo o tobě v souvislosti s tím tématem vyjadřují?  

I.7: Hm. Jenom dobře no. Tak u nás třeba otec nebo tak, tak tam hrajou všichni. Teď s přítelkyní, 

tak hrajem furt, že se teďka musíme střídat u počítače (smích). No takže pozitivně no.  

T.: A myslíš si, že jsi na hraní her nějakým způsobem závislý? 

I.7: Hm. Nemyslim si, že závislej. Baví mě to dost. Když na to tu chvíli mám, nebo třeba mám 

to odpoledne, tak klidně u toho vydržím X hodin, ale není to o tom, že bych byl tejden na 

dovolený a musel zapínat počítač. To rozhodně ne.  

T.: A teď se tě zeptám na pár otázek a budu chtít vědět tvůj názor. Říká se, že hráči jsou spíše 

samotáři a vyhýbají se kontaktu s ostatními lidmi. Souhlasil bys s tím, nebo co si o tom myslíš? 

I.7: Nemyslím si. Je to spíš zase o tom jedinci, protože… Jasně, někdo je introvert, tak radši si 

sedí doma nebo maximálně za nějakou tou internetovou bránou a hraje s lidma, ale na počítači. 

Ale pak je tam zase X hráčů, který se scházej v hernách a choděj na turnaje a nějaký ty 

Blizzcony a konference. Takže je to o jedinci, není to nějaký dogma hráčů. 

T.: A taky se říká, že hráči obvykle nemají moc kamarádů nebo partnera, partnerku. Souhlasil 

bys s tím, nebo co si o tom myslíš ty? 

I.7: Hm. V podstatě stejná odpověď jako předtím. Je to, je to o jedinci no.  

T.: A domníváš se, že by hraní digitálních her mohlo člověku nějak zasahovat do jeho 

povinností?  

I.7: Tak, asi jo (smích). Ale je to jako se vším no. Když někoho bude… když někoho ty 

povinnosti nebudou tak jako brát a bude ho víc bavit bejt v hospodě, tak bude stejně v tý 

hospodě. Tak stejně je to s těma hrama. Nebo když někdo prokrastinuje u filmů, no tak buď se 

bude dívat na film, nebo se učit. Je to o tý vůli. Jasně, že to hraní k tomu láká no, protože je to 

jednodušší, zábavnější, ale je to o tom, jak ten člověk se dokáže kousnout no.  

T.: A když by ti někdo řekl, že hraní počítačových her je blbost, že hrají jenom blázni, co nevědí, 

co s časem, vyvolalo by to v tobě nějaký pocity nebo myšlenky?  
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I.7: Hm. Tak bych si řekl asi, že ten člověk úplně neví, o čem mluví no. Nebo, ne asi že je úplně 

hlupák, ale, ale že to no… že by to měl třeba zkusit a že si myslím, že ten jeho názor je hloupej 

no. 

T.: Tak já ti moc děkuju za poskytnutí rozhovoru. 

I.7: Není zač. 

 

1.2.8 Rozhovor 8 (muž) 

Tazatelka: Osmý rozhovor. Já jsem tě poprosila o rozhovor kvůli mojí bakalářský práci, která 

se jmenuje Předsudky vůči hráčské subkultuře z perspektivy hráčů. Půjde mi hlavně o 

předsudky o hráčství, se kterýma se ty jako hráč digitálních her setkáváš ze strany společnosti 

a svýho okolí nebo který i sám o hraní her máš. A jak na daný předsudky reaguješ, když se 

s nimi setkáš. Tenhle rozhovor bych si teda nahrávala, abych ho pak mohla přepsat do svojí 

bakalářský práce, jestli mi udělíš souhlas prosím? 

Informant 8: Jasně.  

T.: Děkuji. Na začátek mi řekni, kolik ti je let? 

I.8: Dvacet devět.  

T.: A studuješ nebo pracuješ?  

I.8: Pracuju. 

T.: A máš za sebou nějaký studium?  

I.8: Mám vysokou školu, bakaláře, Metropolitní univerzitu.  

T.: A jakej obor? 

I.8: Mezinárodní vztahy, evropská integrace.  

T.: A co děláš za práci? 

I.8: Dělám firemní vzdělávání v mezinárodní korporaci. 

T.: A považuješ sám sebe za hráče? Cítíš se být hráčem? 

I.8: Teď už moc ne, ale dřív určitě. Dřív jsem hrál hodně. Hooodně. (smích) 

T.: A teďkon teda, když už ta frekvence hraní je menší…? 

I.8: Pořád hraju, ale není na to tolik času zase, takže prostě to šlo holt bokem.  
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T.: A jaký hry třeba hraješ? Když se k tomu dostaneš.  

I.8: Nejvíc jsem hrál, co mně zabralo nejvíc času, World of Tanks, onlineovku. A jinak, já 

nevim, Zaklínače, Assassin’s Creedy, různý strategie, Call of Duty, všechny tyhlencty hry no. 

T.: A jak často teďkon hraješ ty hry? 

I.8: Teďkon? Tak dvakrát do tejdne. Dvakrát do tejdne si k tomu sednu a hraju, na půl hodiny, 

na hodinu. To je tak všechno no.   

T.: A proč jsi hrál nebo hraješ zrovna tyhle ty hry, čím tě zaujaly? 

I.8: Mě to baví. Jsou, většina těch her jsou příběhový, krom těch tanků, to je na tom fajn. Je to 

samozřejmě velkej relax, je to odreagování. U těch tanků, tam mě k tomu přitáhl kamarád a 

úplně mě to pohltilo na čtyři roky, takže tam mě zase bavilo samozřejmě jakoby expit ty tanky, 

poměřovat se s těma ostatníma hráčema a tak dále no.  

T.: A kromě toho hraní, jak nejradši trávíš svůj volnej čas? Co děláš ve volnym čase, jestli máš 

nějaký koníčky, zájmy, aktivity? 

I.8: Krom hospody, tak jako tréninky, hory, bejt venku no. Jdu se psem a tak. 

T.: A tréninky čeho? 

I.8: Arnisu, různých bojových sportů, systémů. 

T.: Teď mi zkus říct několik vět, co se ti vybaví, když se o někom řekne, že je to hráč. Třeba 

kdo to je, jak vypadá, jak se chová? 

I.8: Jak vypadá, to asi jako nespecifikuju, protože si myslim, že většina těch stereotypizujících 

postaviček jako jsou úplnej nesmysl. Hraje každej, v mym okolí hraje většina lidí prostě hry, 

ať už na mobilu nebo prostě na kompu, na konzoli, to je úplně buřt. A jsou to úplně… (smích) 

běžný lidi. Akorát prostě maj jako relax většinou ten komp nebo to Playstko (Playstation) třeba 

no. Jako nic specifickýho mě jako nenapadá na těch lidech, jako že by nějak vybočovali nebo 

měli nějakej charakterovej rys, kterej by je popisoval nebo prozradil u nich, že jsou hráči. To 

mi nepřijde jako.  

T.: Takže nemáš nějakou představu o typickym hráči?  

I.8: Nenapadá mě.  

T.: A čím bys ty sám definoval pojem hráčství? Kdo je hráč? 
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I.8: No pokud se bavíme o těch, o hrách elektronických, nebo těch digitálních, tak to já nevim 

no. Tak jakoby člověk, kterej na tom tráví asi nějaký procento času, svýho volnýho času, nedej 

bože pracovního, a nějakým způsobem se to stalo součástí jeho života. Některý věci se tomu 

asi i podřizujou časem, nebo čas od času. Je to prostě jako nedílná součást jeho života, jeho dne.  

T.: A kdybych ti představila nějakýho svýho kamaráda a dopředu ti o něm řekla, že je to hráč, 

tak co by tě třeba o něm jako první napadlo? Jak by ses k němu choval?  

I.8: Mě by napadlo, co hraje (smích), asi bych se ho na to zeptal a nejspíš by se to asi stalo 

nějakým základním tématem toho prvotního dialogu nebo nějakýho rozhovoru. To asi jo.  

T.: A jaký sociální skupiny si myslíš, že by mohly mít za členy hodně hráčů podle tebe?  

I.8: Tak asi studenti. Je to určitě i věkově nějak. Nevim, tam asi nejčastěji, nejvíc hráčů podle 

mě bude… to zas záleží teda na tý generaci, že jo samozřejmě, doby, kdy kompy byly, nebyly. 

Ale báj voko já nevim, tak těch prostě třináct, čtrnáct, až pětatřicet si myslim, že teď hrajou 

nejvíc, protože v průběhu studia nebo na začátku kariéry ten čas maj, dokud nemaj rodinu, děti, 

tak prostě to asi jako budou hrát nejvíc no.  

T.: A myslíš si, že se od sebe různý skupiny hráčů liší, třeba podle zařízení, na kterým hrajou, 

jako je třeba ta konzole, počítač, nebo podle her, který hrajou? 

I.8: To asi platilo, nevim, jestli to platí i teď, protože si myslím, že ty společnosti vydávaj ty 

hry převážně jako na všechny ty mašiny. Takže tam se asi nějaký ty rozdíly setřely, asi byly. 

Zažívám… protože já teda hrál na počítači, konzoli nemám, a zažívám jakoby samozřejmě 

nějaký srandovní popichování mezi sebou, jako tady Playstation versus Xbox. A to je jako 

jediný no. Jinak ty hry už, že jo, vycházej vesměs na všechno, takže ty lidi hrajou stejný věci, 

no.  

T.: A myslíš, že se ty lidi nějak lišej i podle her, který hrajou?  

I.8: To asi jo, tím bych řekl, že jo. Protože samozřejmě jako je velkej rozdíl mezi střílečkou, 

nějakou akční hrou a mezi strategií, já nevim Áňo (Anno – strategická hra), který ti trvá prostě 

X měsíců než vůbec se dostaneš z bodu A do bodu B a těch bodů máš před sebou ještě hodně, 

tak to samozřejmě, to jako očekává nějakou trpělivost. Střílečka zase nějakou preciznost, 

nevim, namíření a tyhlencty věci. Takže asi jo, asi to bude oddělený i tím, co ten člověk hledá, 

no. Jestli dělá, já nevim, celej den sedí v kanclu a čte mejly, vyplňuje excelový tabulky, tak asi 

večer si nebude chtít sednout prostě ke strategii a dělat strategii, že jo. Jako budovat něco. Tak 

si asi půjde spíš zastřílet a uvolní se tímhle spíš potom.  
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T.: Takže myslíš, že to je i tím životem toho člověka nebo vlastnostma?  

I.8: Já si myslim, že jo, protože já se přistihl při tom, že v různých obdobích jsem vyhledával 

různý hry. Že prostě pro mě někdy CODčka (Call of Duty) byly jako úplně číslo jedna, někdy 

prostě nějaký Total Wary, zase budování nějakejch říší, to byla zase ta oddechovka.  

T.: A myslíš si, že má hraní digitálních her na člověka nějaký vliv? 

I.8: No může. Nebo má určitě. Já myslím, že tam jsou nějaký dvě roviny. Jedna je ta časová, že 

mně třeba sežraly ty tanky jako hodně času a promítlo se mi to třeba na studiu a tak dále, na 

těch sociálních interakcích, protože jsem fakt jako tím byl pohlcenej. Na druhou stranu si 

myslim, že to rozvíjí člověka taky, že to je prostě… ať už motoriku, člověk u toho hodně 

přemejšlí, soustředí se, vypne tu hlavu zase teda na jiný věci, ale to už zase záleží na tom typu 

tý hry. Že jak strategie, tak si myslim, že to docela rozvíjí toho člověka, může to rozvíjet toho 

člověka.  

T.: Takže spíš pozitivní vlivy tam vnímáš? 

I.8: Pokud člověk fakt nepropadne tomu hraní, že, já nevim, zatáhne školu a jde radši prostě, 

celej den paří, tak jo, tak si myslim, že to má hodně pozitivních vlivů. Ale, musí se to udržet 

v nějaký míře samozřejmě.  

T.: Dobře. A setkal ses někdy s předsudky ze strany svého okolí, který se týkaly toho, že hraješ 

digitální hry? Popřípadě jaký to byly a co si o nich myslíš? 

I.8: Jo, setkal, setkal. Právě že zase na konto toho času no. Že člověk, jako místo toho, aby hrál, 

může, nevim, vymýšlet nějaký jiný věci. Může se soustředit na kariéru, může, nevim, cokoliv. 

Takže pak čas od času jsem se setkal s tím, že prostě u počítače trávim podle někoho moc času, 

podle jinýho málo času, to záleží. Ale předsudky určitě byly, možná i jakoby přetrvávaj, i když 

teď to tak dramatický už není.  

T.: A jaký třeba? 

I.8: Ten čas. Že prostě nikam to nespěje. Lidi to nemusej pochopit, že prostě to je nějaká forma 

relaxu. Že, já nevim, místo toho, abych si vzal knížku, tak si sednu ke kompu. Místo toho, 

abych, já nevim, se učil na druhej den, tak si sednu ke kompu.  

T.: Takže ti jako říkali, že plácáš svůj čas na zbytečný věci? 

I.8: Jo, jo, jako plejtvání spíš.  
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T.: Jo. A jak reaguje teďkon tvoje okolí, třeba kamarádi, rodina, partner, partnerka na to, že 

hraješ digitální hry? Třeba, co na to říkají a jak se o hraní nebo o tobě v souvislosti s tím tématem 

vyjadřujou? 

I.8: No tak, kamarádi hrajou taky, takže tam není o čem. Naši (rodiče) to neřešej protože (smích) 

jakoby u toho nejsou. A přítelkyně, ta hraje na telefonu hry, takže tam jako jsme nějak fifty-

fifty. Čas od času tam projde nějaká debata typu, že zase, že u toho jakoby tráví člověk víc času, 

než by asi měl. Na druhou stranu si myslim, že jsme si přesně vyříkali, že to je prostě relax no, 

odpočinková záležitost.  

T.: A myslíš si, že jsi na hraní her nějakým způsobem závislý?  

I.8: Byl jsem. Byl jsem určitě u těch tanků. Tam jsem se přistihl, že byly prostě noci propařený, 

tejdny propařený, měsíce propařený jako solidně, a že opravdu to mělo vliv i na ten zbývající 

život, na to fungování. Ať už ve škole, v práci nebo v tý interakci s kamarádama. Takže jo no.  

T.: A teď momentálně už si to nemyslíš? 

I.8: Teď si to nemyslim, protože zas toho času tolik u toho netrávím. Čas od času mi to chybí, 

čas od času bych si rád zase zahrál jako fakt celou noc, že člověk neví o světě a zjistí, že druhej 

den není pondělí, ale že propařil se do úterý a… jo, rád bych. Ale nemyslim si, že to je ten 

problém. Vzpomínky. 

T.: A teď ti budu říkat pár výroků a budu chtít znát tvůj názor na ně. Protože se říká, že hráči 

jsou spíš samotáři a vyhýbají se kontaktu s ostatními lidmi. Souhlasil bys s tím, nebo co si o 

tom myslíš?  

I.8: Můžou bejt. Pokud se tím nechaj strhnout, tak si myslím, že můžou bejt samotáři, a to je 

přesně ten negativní vliv. A, nebo pro většinovou společnost to může bejt negativní vliv, pro ty 

daný lidi to může bejt pozitivum. Ale obecně si to nemyslim. Naopak, vždyť ono to vlastně 

může i spojovat ty lidi. Na to konto, že přesně, když seděj v hospodě, neznaj se, zjistěj, že 

vlastně hrajou stejnou hru, tak na to můžou navázat prostě rozhovor a začít o tom kecat.  

T.: A taky se říká, že hráči obvykle nemají moc kamarádů nebo partnera, partnerku. S tím bys 

souhlasil nebo co si o tom myslíš? 

I.8: Párkrát jsem se s tím setkal, s pár lidma, který byli ovlivněný tim hraním natolik, že opravdu 

jako ten čas neměli někam chodit. Možná mít nechtěli, to nevím. Ale vesměs všichni, co kdy 

jsem měl okolo sebe, který hráli hodně, tak půlka z nich teď má děti a jsou jako normálně, žijou 
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rodinný životy. Takže… A ta druhá půlka jako velmi úspěšně pracuje a i v tom partnerskym 

životě jsou spokojený, takže si nemyslím, že to je dlouhodobý hledisko.  

T.: A domníváš se, že by hraní digitálních her mohlo člověku zasahovat do jeho povinností? 

I.8: To určitě. Mohlo no.  

T.: A kdyby ti někdo řekl, že hraní počítačových her je blbost, nebo digitálních her, že je to 

blbost, že hrají jenom blázni, co nevědí, co s časem, tak vyvolalo by to v tobě nějaký pocity, 

myšlenky?  

I.8: Určitě. Mě by to, nechci říct urazilo, naštvalo by mě to, protože to je blbost. Podle mě je to 

blábol. Je to jako, kdybys někomu řekla, že prostě, já nevim, moc čteš knížky, místo čtení 

knížek můžeš prostě jít, já nevim, běhat. No tak ale zrovna jsem prostě fyzicky unavenej, běhat 

se mi jít nechce, tak si jdu číst knížku nebo hrát. Tak každej má nějakou formu toho, tý úlevy.  

T.: A chtěl bys ještě k tomuhle tématu něco dodat? K těm hrám a k těm předsudkům o hráčství? 

I.8: Asi ne. Já si myslím, že tam… že hráčství je (smích) zajímavej pojem. Že opravdu pokud 

člověk, je to… návykový samozřejmě že jo, jako je sport, jako alkohol, jako jakákoli jiná věc. 

Nemusí se s tím umět pracovat no. Jakmile se tomu poddáš, tak samozřejmě tam může dojít 

k problémům no. Ale pokud ne, tak je to úžasnej svět, úžasnej relax, úžasná jako sranda a může 

to bejt ku prospěchu hodně věcem no.  

T.: Tak já ti moc děkuju za poskytnutí rozhovoru. 

I.8: Není zač.  

 

1.2.9 Rozhovor 9 (žena) 

Tazatelka: Devátý rozhovor. Já jsem tě poprosila o rozhovor kvůli mojí bakalářský práci o 

předsudcích vůči hráčské subkultuře z perspektivy hráčů. Půjde mi o předsudky o hráčství, se 

kterýma se ty jako hráčka digitálních her setkáváš ze strany společnosti a svého okolí, nebo 

které i sama o hraní her máš. A jak na daný předsudky reaguješ, když se s nimi setkáš. Tenhle 

rozhovor bych si teda nahrávala jenom pro účely toho, abych si to pak přepsala do tý bakalářský 

práce, pokud mi udělíš souhlas? 

Informantka 9: Ano. 

T.: Děkuju. Jenom na začátek mi řekni, kolik ti je let? 

I.9: Dvacet šest. 
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T.: A studuješ nebo pracuješ? 

I.9: Studuju. 

T.: A jaký obor? 

I.9: Vzdělávání dospělých. 

T.: A považuješ samu sebe za hráčku? Cítíš se být hráčkou? 

I.9: Ano. 

T.: A jaký hry hraješ třeba? 

I.9: Teďko nejvíc RPGčka. 

T.: A jak často ty hry hraješ? 

I.9: Teď denně. (smích) 

T.: A v průměru třeba jako…? 

I.9: No, v průměru tak třeba šest hodin, no.  

T.: Šest hodin denně? 

I.9: Hm. (souhlasně přikyvuje) 

T.: A proč hraješ zrovna ty RPGčka nebo čím tě zaujaly tyhle hry? 

I.9: No, protože je to tak jako nejzajímavější v tom, že tam má člověk největší volnost. Může 

si tam… nebo v těch dnešních hrách, ne v těch dřívějších, ale v těch dnešních si tam člověk 

může dělat tak nějak, co chce. A to mě na tom baví nejvíc.  

T.: A kromě hraní těch digitálních her, jak nejradši trávíš volnej čas? Třeba, máš nějaký 

koníčky, zájmy, aktivity? 

I.9: Venku se psem, geocashingem a s přítelem.  

T.: A zkus mi říct několik vět třeba, co se ti vybaví, když se o někom řekne, že je to hráč. Třeba 

kdo to je, co je to za osobu, jak vypadá, jak se asi chová podle tebe? 

I.9: Tak tam nejvíc záleží spíš na tom jakoby, říct hráč jakoby jako který hry jako že jo. Když 

třeba hráč jako Wowka, tak se mi vybaví úplně jiná subkultura, než jako hráč prostě jiný hry 

jako.  

T.: A hráč Wowka podle tebe vypadá jak? Jakej je? 
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I.9: Hráč Wowka (směje se) podle mě vypadá… Jako takhle, když bych to měla brát podle toho, 

ne ty lidi, který znám, co to Wowko hrajou, ale měla bych si jenom představit, jak podle mě 

vypadá, tak vypadá jako takovej ten klasickej šprt ve škole, kterej ale jako nemá moc kamarády 

a tráví většinu času u počítače. Teda, i když vím, že jsou to normální lidi, ale… 

T.: Ale prostě ta představa… 

I.9: Ale ta představa je takovádle no. Takovej osamocenej člověk, co to hraje a hledá si tam 

nějaký virtuální přátele. 

T.: A čím bys ty sama definovala pojem hráčství? Kdo je hráč podle tebe? 

I.9: No hráč už je podle mě někdo, kdo jako tomu právě, nevim, „obětuje“… no věnuje tomu 

víc svýho volnýho času než, než by se třeba až tak jako mělo, no. Nebo, je už to pro něj takovej 

větší koníček. Ne jako že: jdu si zahrát, nevim, hru na mobilu nebo tak, abych se odreagovala. 

Ale přesně, strávim u toho už větší počet hodin za nějakým cílem, takže za nějakým cílem splnit 

nějakou, nějaký mise, postoupit v levelu a tak. 

T.: A kdybych ti představila nějakýho svýho kamaráda nebo kamarádku a dopředu ti o něm 

nebo o ní řekla, že je to hráč, hráčka, co by tě jako první o nich napadlo? Nebo jak by ses k nim 

chovala? 

I.9: No úplně normálně. A přišlo by mi to právě v pohodě, že bych si s těma lidma měla, co říct. 

Teda podle toho, co hrajou, že jo. Já taky nehraju všechny hry, takže… 

T.: A jaký sociální skupiny by podle tebe mohly mít za členy hodně hráčů?  

I.9: Hm. Tak rozhodně ty nerdi, prostě ti šprti jakoby. A, já bych to úplně neřadila tolik do 

sociálních skupin prostě. Podle mě jako většina teďko, ne už tolik jako ta mladší generace no. 

Fakt bych řekla ty lidi kolem jako teďko těch pětadvaceti a tak, no. Ty mladší zas tolik jako ne. 

Teda pokud do toho nepočítáš i hry třeba na mobilu nebo takhle, ale jestli bereš jakoby hráče 

třeba jako vyloženě počítačových her nebo, nevim, Playstation, Xbox a takhle, tak si myslim, 

že je to třeba spíš ta starší generace než ta mladší jakoby. 

T.: A myslíš si, že se od sebe různý skupiny hráčů liší podle třeba toho zařízení, na kterým 

hrajou, nebo podle her, který hrajou? 

I.9: Jako jestli se lišej… 

T.: Třeba ty, co hrajou na počítači od těch, co hrajou na konzolích? Nebo ti, co hrajou RPGčka 

proti těm, co hrajou střílečky? 
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I.9: Jo, tak určitě.  

T.: A jak?  

I.9: Myslim si, že nejvíc jako v těch reakcích a tak, no.  

T.: A to znamená? 

I.9: Osobně si myslím, že lidi, který hrajou víc ty střílečky, jsou takový impulzivnější a tak.  

T.: Ještě něco tě k tomu napadá? 

I.9: Hm. Jinak asi ne. Spíš pak se jenom lišej věčnýma dohadama o tom, co je lepší. Jinak, jinak 

podle mě ne. Je to furt hráč jako hráč.  

T.: A myslíš si, že má hraní digitálních her na člověka nějaký vliv? 

I.9: Jo, má. (smích) 

T.: A jaký? 

I.9: Ať už jako takovou formu prokrastinace, kdy by se měl člověk věnovat důležitějším věcem, 

ale jde prostě radši hrát, tak jako… Nevim, když to vezmu sama na sebe, tak fakt jakoby… 

Nebo u mě je to chvilková jako závislost vždycky, kdy fakt je to pro mě, že teď mě ta hra hrozně 

začla bavit, ideálně v tom potřebuju bejt lepší než někdo jinej, takže pak jsem fakt u toho 

schopná prosedět prostě od noci do sedmi do rána jako. Takže, takže asi jako, asi i to no.  

T.: Ještě nějakej vliv tě napadne? Těch digitálních her. 

I.9: No hlavně pak, co se týče tý závislosti. Člověk nejí, když jí, tak jí u toho počítače, což taky 

není úplně dobře. A hlavně třeba mi přijde, že si tam nejvíc neuvědomuje jako potřebu spánku. 

Že potřebu spánku vždycky si uvědomuje, až když, nevim, se člověku začne točit hlava, ale 

unavenej z toho není, protože potřebuje hrát. Takže nejvíc asi s tou, tou závislostí což si myslím, 

že si zažije každej, koho ta hra začne nějak bavit.  

T.: A setkala ses někdy s předsudky ze strany svého okolí, které se týkaly toho, že hraješ ty 

digitální hry? 

I.9: Hm (souhlasně přikyvuje). A nejvíc jako asi ze strany tý starší generace, která to nejvíc 

jako nechápe, co mě na tom může bavit, a proč můžu sedět osm hodin u počítače a jenom jako 

hrát.  

T.: A co ty si o těch předsudcích myslíš, když ti tohle řeknou? 
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I.9: Tak, že to jako nechápou, no. Tak když si to pak nezkusili… Úplně když jsem to třeba 

mámě ukázala, tak taky najednou jí to začlo jako bavit, že je to zajímavý. Ale jako… 

T.: A když ti to ti lidi říkali, tak co jsi při tom prožívala? 

I.9: Hm. Asi takový to klasický puberťácký naštvání, no.  

T.: A jak jinak reaguje tvoje okolí, třeba kamarádi, i ta rodina nebo partner, partnerka, na to, že 

hraješ digitální hry? Třeba co na to říkají oni v souvislosti s tímhle tématem? 

I.9: Partner je z toho nadšený. (smích) Kamarádi taky. Takže dobrý. A mámě už to je jedno, no. 

Takže teďko si myslím, že žádný předsudky kolem sebe jako nemám. Nebo minimálně o nich 

nevím.  

T.: A myslíš si, že jsi na hraní her nějakým způsobem závislá? 

I.9: Ano. (smích) 

T.: Teď ti řeknu pár výroků a budu chtít znát tvůj názor na ně. Říká se, že hráči digitálních her 

jsou spíš samotáři a vyhýbají se kontaktu s ostatními lidmi. Souhlasila bys s tím, nebo co si o 

tom myslíš? 

I.9: Nesouhlasila. Myslim si, že je to… Nebo jako určitě to na nějakou určitou skupinu lidí jako 

sedí a v podstatě je to ten samej předsudek, co já bych mohla, když si vybavím nějakýho toho 

hráče, tak je to to stejný. Ale jako ve skutečnosti to tak není. Nebo aspoň z těch lidí, co znám 

já, tak ne.  

T.: A taky se říká, že hráči obvykle nemají moc kamarádů, ani partnera nebo partnerku. Tak co 

si myslíš o tomhle? 

I.9: To si taky myslim, že je blbost. Když se najdou dva hráči, tak je to dobrý. Takže to si taky 

myslím, že ne.  

T.: A domníváš se, že by hraní digitálních her teda mohlo člověku zasahovat nějak do jeho 

povinností, studijních, pracovních?  

I.9: Ano, velmi (smích). Velmi. Pracovní… pro mě ne pracovních, ale studijních dost. To jo. 

T.: A kdyby ti někdo řekl, že hraní digitálních her je blbost a že hrají jenom blázni, co nevědí, 

co s časem, tak vyvolalo by to v tobě nějaký pocity nebo myšlenky? 

I.9: Vyvolalo by to ve mně velké naštvání. A pobouření. A měla bych asi potřebu se hádat, kor‘ 

kdyby to podal takhle (smích). 
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T.: A napadá tě ještě něco k tomu tématu předsudků o hráčství a o hraní digitálních her?  

I.9: Hm. Asi ne. Kromě toho, že jsem zjistila, že vlastně jakoby je taky mám. Jako když se 

řekne, když jsi mi říkala, ať si vybavím toho hráče, tak jsem si uvědomila, že mám taky 

takovejhle předsudek toho, jak vlastně takovej ten hráč vypadá. A jinak asi ne. 

T.: Tak ti mockrát děkuju za poskytnutí rozhovoru. 

I.9: Není zač.  

 

1.2.10 Rozhovor 10 (muž) 

Tazatelka: Takže desátý rozhovor. Já jsem tě poprosila o rozhovor kvůli mojí bakalářský práci, 

která se jmenuje Předsudky vůči hráčské subkultuře z perspektivy hráčů. Půjde mi o předsudky 

o hráčství, se kterýma se ty jako hráč digitálních her setkáváš ze strany společnosti a svýho 

okolí nebo který i sám o hraní máš. A jak na dané předsudky reaguješ, když se s nimi setkáš. 

Teď bych tě chtěla poprosit teda o souhlas s nahráváním rozhovoru, kterej bude použit jenom 

k tomu, abych si přepsala rozhovor do tý bakalářky?  

Informant 10: Souhlasím. 

T.: Děkuju. Jenom na začátek mi řekni, kolik ti je let? 

I.10: Třicet šest. 

T.: A studuješ nebo pracuješ? 

I.10: Studuji i pracuji. 

T.: Fakt? A co studuješ? 

I.10: Aktuálně VŠE.  

T.: A co je náplní práce tvojí? 

I.10: Pracuju jako Technology Architect. 

T.: A považuješ se za hráče nebo cítíš se být hráčem? 

I.10: Jsem hráčem každým coulem. 

T.: A jaký hry hraješ například? 

I.10: Hlavně strategie. 

T.: A ještě něco nebo… 
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I.10: Hlavně strategie a střílečky, dobře. 

T.: A jak často je hraješ? 

I.10: Tak poslední, dejme tomu, dva měsíce je to horší, ale jinak v zásadě pravidelně, dá se říct, 

dennodenně. 

T.: A kolik třeba tak hodin denně? 

I.10: Tak vzhledem k tomu, že jelikož hraju jenom po večerech, tak dejme tomu, tak dvě hodiny 

denně maximálně. 

T.: A proč hraješ zrovna ty hry, co jsi mi teď říkal? Čím tě zaujaly nebo co tě na nich baví? 

I.10: Hm. (smích) Jsem si ty otázky měl přečíst před tím, než jsi mě sem pozvala (smích). 

T.: To nejde. (smích) To by ses připravil. 

I.10: Ne, tomu rozumím. Tak v zásadě vyhovujou mi tim stylem, vyhovujou mi tím, že o nich, 

u těch strategií, že o tom můžu přemýšlet a můžu do toho investovat něco sám ze sebe. Že to 

není jenom nějaká bezduchá akce, která… kde tě provádí počítač. Že tam prostě dávám něco 

do sebe. Strategie, taky možná podotknout, preferuju strategie v nějakým kooperativním módu. 

To znamená ideálně, když je nás víc proti několika dalším na druhé straně. Takže ten 

kooperativní mód mi taky vyhovuje. Člověk tam může přinýst trošku té své velitelské nátury 

(smích). A z těch stříleček, tak to je prostě jenom, to je jenom hrubá odreagovávačka, když 

člověk potřebuje vybít nějaké negativní emoce.  

T.: A kromě toho hraní, jak nejradši trávíš svůj volnej čas, jestli máš nějaký koníčky, aktivity? 

I.10: Mám dvě děti, takže nejradši trávím čas s mejma dvouma dětma. Případně, případně, byť 

je to divný na to, že jsem technik, tak rád trávim čas na zahradě.  

T.: A teď mi zkus říct několik vět, co se ti vybaví, když se o někom řekne, že je to hráč. Třeba 

kdo to je, jak vypadá, jak se chová? 

I.10: Já nemám žádnej, žádnej takovejhle typ definovanej. Prostě když je někdo hráč, tak mě 

zajímá hnedka otázka, jestli nehraje něco podobnýho, co hraju já, abychom mohli sdílet názory. 

Jinak žádnej model v hlavě, když se řekne hráč, nemám.  

T.: Takže se ti nevybaví nějaká charakteristika?  

I.10: Naprosto ne, protože vim, protože ty lidi znám, který hrajou, a do některých by to člověk 

prostě neřekl a některý, do kterých by člověk řekl, že hrajou, tak to prostě nejsou oni. Já si 
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myslim, že to jsou ty stereotypy, který jsou zakořeněný v tý společnosti a který jsou mnohdy, 

mnohdy hodně vzdálený realitě. 

T.: A čím bys ty sám definoval pojem hráčství? 

I.10: Tak já to beru, byť je to divný, já to prostě beru jako další, další druh sportu. To je prostě, 

je to činnost, která tě nutí zapojovat nějakou část těla nějakým způsobem, byť je to v tomto 

případě mysl a nějaká, dejme tomu, schopnost rychlýho reagování, nějaká mrštnost, nějaká 

prostě, rychlý reakce u stříleček. Pro mě je to prostě další druh sportu, nic jinýho. 

T.: A má to třeba nějaký specifika? Jako to hráčství, jakože aby člověk byl hráčem, tak jestli se 

to odvíjí třeba od frekvence hraní nebo nějakých charakteristik? 

 

I.10: Já si myslím, že víc hráčů asi pocházej z nějaký takový tý komunity, která má blízko 

k technologiím obecně. A, anebo prostě typicky, typicky ty lidi, který já znám a nejsou 

technicky zdatný, ale hrajou, tak jsou to typicky takový ty introverti, který nemaj moc, moc 

nějakej, řekl bych, nějaký sociální sebevědomí. A tadyta, tadyta komunita jim dává prostor se 

nějakým způsobem aspoň trošku socializovat. 

T.: A teďkon si představ, že kdybych ti představila nějakýho svýho kamaráda nebo kamarádku 

a řekla bych ti dopředu, že právě je to hráč, hráčka. Tak co by tě jako první o nich napadlo, 

nebo jak by ses k nim choval? 

I.10: Tak jak jsem říkal předtím, já bych v první řadě se snažil zjistit, co hrajou a jestli nemáme 

nějaký společný zájmy. A pokud jo, tak by to byl určitě plodnej rozhovor na celej večer. 

T.: A jaký sociální skupiny si myslíš, že by mohly mít za členy hodně hráčů? 

I.10: To je dobrá otázka. Hm. Já si nemyslim, že by to bylo nějak jako úzce profilovaný jenom 

do nějakých dvou, tří skupin. Já si myslím, že to je skrz všechny vrstvy, protože znám, znám 

lidi, který na tom nejsou (finančně) dobře a hrajou nebo hráli. A znám i spoustu takovejch těch 

Top 5000, který si občas na tom Playstationu taky zahrajou. Tam je to spíš jako otázka žánru. 

Jo, že prostě některý z nich si hrajou ty střílečky, jsou u toho schopni trávit několik hodin, a 

některý se prostě odreagujou na nějakých patnáct, dvacet minut. Zahrajou si jeden zápas NHL 

na Playstationu a to jim stačí. 

T.: A myslíš, že třeba nějaký sociální skupiny, třeba z hlediska i, nevim, věkovýho nebo čím se 

zabývaj nebo tak…? 
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I.10: (smích) Tak věkovej, věkovej aspekt je tam samozřejmě platnej, jo. Tam, tam si myslím, 

že, jelikož mám malý děti, tak vím, že to hráčství, byť ne u našich dětí, ale že v okolí těch jejich 

spolužáků a tak, tak začíná už třeba někdy kolem čtyř, pěti let - záleží to na rodičích. No a mě 

je šestatřicet a hraju pořád taky. Takže jako (smích), já si myslim, že to je daleko 

frekventovanější, dejme tomu, do toho období, než člověk půjde do práce. To znamená podle 

toho jako: střední škola, vysoká škola. Pak už to asi, pak už to odeznívá. Já to taky tak cejtim. 

Jo, já jsem dřív byl schopen trávit u her… pf, deset hodin denně (smích). Ale teďka už je to, 

teďka právě, když člověk pracuje nebo má rodinu, tak už je to málo, no. 

T.: A tys říkal, že k těm hrám maj blíž ty lidi, co se zabývaj technologiema, to jsi myslel jak? 

I.10: Určitě. No tak dobře. Tak kdybych to měl, kdybych to měl definovat tak, jak je takovej 

ten stereotyp ajťáků (smích), tak ti k tomu maj určitě blíž. Ale obecně jako lidi, který maj ty 

technologie rádi a který je vnímají lepším způsobem. To znamená prostě, jsou lidi, který 

technologie nemaj rádi a priori, jsou takový ty třeba nadaný jinym směrem nějak, výtvarně nebo 

sociálně. Ale ty, co maj blíž k těm technologiím, co se toho nebojej, tak toho maj, tak jsou tomu 

určitě víc otevřenější, než ty druhý. 

T.: Jo. A myslíš si, že se od sebe různý skupiny hráčů liší, třeba podle zařízení, na kterym 

hrajou, nebo podle těch her, který hrajou? 

I.10: Tak tam, tam určitě, tam do týhletý otázky určitě vstupuje ten jejich sociální status. To 

bezesporu. Ale nemyslim si, že by to mělo nějakej výraznej vliv na tom, kolik času na tom 

trávěj. Prostě akorát ty, co na to maj, tak maj kvalitnější zážitek.  

T.: A myslíš teda, že se ti hráči lišej i podle těch žánrů her, který hrajou? Jakože ty jejich 

osobnosti nebo charakteristiky. Nebo třeba podle toho, jestli hrajou na mobilu nebo na konzoli 

nebo na počítači, nebo jak to bereš? 

I.10: Dobře, tak neuznávám moc hraní na mobilu, jo.  Protože to mi přijde, že to je, to je… 

skoro nedůstojný. I když možná hra 2048 byla, to byla snad jediná, kterou já jsem byl schopen 

hrát dlouhý noci, když jsem byl v nemocnici. Ta byla výborná. Ale nevim. Na tohleto nemám 

moc jakože nějakou jasnou odpověď, jo. To záleží.  

T.: A myslíš si, že má hraní digitálních her na člověka nějaký vliv? 

I.10: Ha ha (smích). To je poslední otázka? 

T.: Ještě ne. 
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I.10: (smích) Jsem čekal, že to touto otázkou završíš. Já si myslím, no jako ve společnosti je 

zakořeněný, že určitě má. Já si nemyslím, že by to tak bylo, protože říkám, jako to, spousta lidí 

to má spojený s nějakou závislostí, s nějakou agresivitou. Závislej může bejt člověk na 

čemkoliv. Může bejt závislej na čokoládě, která ho může ohrožovat daleko víc tím, že nabere 

(váhu), než to, že tráví u počítače pět hodin denně, jo. A taky ty předsudky, co se týče agresivity, 

jsou podle mě naprosto zcestný. Myslím si, že spousta těch, co teďka třeba bojujou na straně 

různých radikálních skupin, do styku s počítačem nikdy nepřišlo a radikální jsou stejně. Takže 

já si nemyslím, že by to mělo vliv na to, na to, aby se ta osobnost zvrhla nějakým špatným 

směrem. Naopak si myslím, že to je takový to, že to ten, tomu člověku to rozšíří ty obzory, 

odstraňuje to předsudky, pokud si tím sám projde, a přenese je potencionálně i na tu další 

generaci, že už je, ty předsudky, mít nebude. Myslím si, že podobnej princip byl aplikovanej i 

třeba před několika desítkami let ve vztahu vůči homosexuálům. Dřív to bylo něco, co bylo 

naprosto nemožnýho, a teďka už to vnímáme jako něco, co je v zásadě normální.  

T.: Takže ty si myslíš, že ta společnost si myslí, že ty hry mají na člověka negativní vliv, ale ty 

myslíš i, že mají pozitivní vliv?  

I.10: Pozitivní vliv určitě, protože prostě zase je to rozvíjí v nějakym jinym oboru, jo. Prostě 

když to dítě nehraje fotbal a hraje počítačový hry, tak fajn, tak sice bude mít problém doběhnout 

vlak, ale na druhou stranu mu to bude třeba rychlejc myslet.  

T.: Setkal ses teda někdy s předsudky ze strany svého okolí, který se týkaly toho, že hraješ 

digitální hry? A popřípadě jaký to byly a co si o nich myslíš? 

I.10: Tak, jasnym příkladem je moje žena (smích), která ty předsudky měla. Ale, ale je 

zajímavý, že ty předsudky měla vůči mně, ale teďka když máme děti, tak zjišťuje, že některý 

druhy her jsou výborný pro formování jejich mladých osobností. Zejména třeba u nás u dětí. Že 

některý prostě hry, který vysloveně jako rozvíjejí to myšlení, tak je povoluje. Takže, byť je to 

trošku nepochopitelný, tak měří dvojím metrem (smích). Mě, když sedim u počítače, a jim, 

když se rozvíjej. Takže jako ty předsudky tam určitě jsou. Snažim se je nějakým způsobem 

odblokovávat tak, jak jsem zmiňoval jako. Že je to prostě další druh sportu, že tomu člověku to 

něco dává, nějakej způsob odreagování. Což je třeba i případ u mě. To používám hlavně kvůli 

tomu, abych se odreagoval. A že mi přijde lepší sedět dvě hodiny u počítače, než dvě hodiny 

v hospodě. (smích) A tak. 

T.: A co ti teda třeba ta žena nebo kamarádi nebo rodina říkali na to, že hraješ digitální hry? Jak 

se jako o tom vyjadřovali?  
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I.10: No tak samozřejmě padávaly tam slova jako „závisláci“ a podobně (smích). Ale to je 

všechno o tom, jak to člověk v sobě sám, sám v sobě kontroluje, jo. A to jsou ty předsudky, 

který jsou zakořeněný v tý společnosti a který je potřeba nějakým způsobem, nějakou vlastní 

zkušeností z tý společnosti dostat. 

T.: Takže ty předsudky co vlastně to tvoje okolí vůči tomu hraní mělo, byly hlavně zaměřený 

na tu závislost na těch hrách? 

I.10: Závislost a agresivita. To jsou nejčastější slova, který jsou skloňovaný s timhletim. Ta 

závislost hlavně, ono tomu dost, dost tomu pomáhaj i ty, i média a ty různý zprávy o tom, jak 

támhle mladej člověk v Číně umřel před počítačem v herně, protože hrál World of Warcraft 72 

hodin v kuse jako. No tak to jsou lidi, který jsou nemocný, který nemusej nezbytně bejt hráči, 

to se prostě stává.  

T.: A co jsi při tom prožíval, když tě takhle někdo nařknul z toho, že na tom budeš závislej nebo 

že budeš agresivní? 

I.10: Tak samozřejmě dřív, když jsem byl mladej, tak jsem to bral hodně osobně. Teďka už to 

beru s nadhledem, teďka už se nad tím usmívám, protože vím, že každej má svojí temnou 

stránku (smích). Každej je na něčem závislej a tohleto je zrovna něco, co je takový jako trendy 

o tom mluvit, jako že ty počítače jsou takový špatný a závislosti a tak. A já taky mojí ženě 

neomílám to, že potají v noci chodí krást chipsy a čokoládu (smích). 

T.: (smích) A ty sám si myslíš, že jsi na hraní těch digitálních her nějakým způsobem závislý? 

I.10: Já si myslím, že svým způsobem jo, protože furt mi to poskytuje nějakej, nějakou možnost 

úniku a odreagování, jo. Prostě zejména třeba v rámci mý práce, která je hodně intenzivní a 

prostě hodně člověku bere energii, tak prostě potřebuju mít někdy prostor se odreagovat. A 

většinou, když skončím s prací v deset večer a je venku tak, jak třeba je teďka, tak si prostě 

nemůžu jít zaběhat, jo. Tak si prostě radši sednu k počítači a… Takže svým způsobem jo, jako 

dává mi to nějakou možnost úniku, takže… a kdo by rád neunikl z reality, že.  

T.: A taky se říká o hráčích, že jsou spíše samotáři a vyhýbají se kontaktu s ostatními lidmi. Co 

bys na to řekl ty? Souhlasíš s tím, nebo co si o tom myslíš? 

I.10: Já si myslím, že v tom je hodně pravdy. No a tak jak jsem říkal, prostě jako některý lidi 

jsou hodně introvertní a tamta digitální komunita jim dává nějakou možnost úniku. Na druhou 

stranu já taky hraju v komunitě, ale rádi se sejdem na pivo a to, co jsme posrali, tak to rádi 

prodiskutujem i u piva. (smích) 
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T.: (smích) A taky se říká, že hráči obvykle nemají právě moc kamarádů, ani partnera nebo 

partnerku. S tím bys souhlasil, nebo co si o tom myslíš? 

I.10: Tak já mám partnerku už, tak teďka by mě zabila, kdybych to netrefil… třináct let (smích). 

A já si myslím, že spíš než hry, ty kamarádský vztahy ovlivňuje právě třeba ten můj jakoby 

sociální statut, jako že prostě mám rodinu, mám děti, mám náročnou práci, takže právě na ty 

kamarády mám málo času, a naopak ty hry mi pomáhaj v tom, abych některý ty vazby udržoval 

dál.  

T.: A domníváš se, že by hraní digitálních her mohlo člověku zasahovat do jeho povinností? 

I.10: Naprosto (smích). Naprosto. Znám několik případů, i tady z práce, a myslím si, že i někteří 

z nich jsou naši společní známí či kamarádi (smích), kteří právě kvůli tomu, že předevčírem 

byla vydaná nová hra, tak se jim najednou udělalo strašně nevolno a museli bejt doma tři dny, 

protože to potřebovali prostě dohrát. (smích)  

T.: Aha (smích). A když by ti někdo řekl, že hraní digitálních her je blbost, že hrají jenom 

blázni, co nevědí, co s časem, jak bys na to zareagoval? Vyvolává to v tobě nějaký pocity?  

I.10: Tak to je zase věc diskuze a já strašně rád diskutuju o věcech. Takže jako argumentem na 

druhou stranu je, tak to fotbal je to samý, to sezení u piva je ještě horší, to hraní automatů je 

ještě horší a tak dále. Jako to, ztráta času… To je spíš o tom, jak moc si ten člověk váží toho 

svýho času a na co je schopen ho použít a na to, co mu to dává. Jako jak je to opravdu, jak je to 

vyvážený ta přidaná hodnota toho, že hraješ, beru to z toho, kdybys nehrál, kdybys dělal něco 

jinýho. Jako samozřejmě, já bych mohl jít, mohl bych jít spát. Ale vím, že když si před tím 

nevyčistim tu hlavu, tak bych prostě bezduše hodinu ležel, v hlavě by se mi honily myšlenky a 

ten benefit z toho by nebyl takovej, jako když někoho úspěšně ve hře zmydlim a pak si jdu 

s pocitem zadostiučinění lehnout. (usmívá se) 

T.: A chtěl bys ještě něco dodat k tomu tématu těch předsudků o hráčích nebo celkově k tomu 

hráčství? 

I.10: No jak jsem řekl jako. Já si myslím, že to je prostě jenom dočasná záležitost, protože je to 

taková, taková trendy téma teďka o tom mluvit. A já si myslím, že to je záležitost maximálně 

jedný generace, než se na to bude pohlížet úplně stejně. Nehledě na to, že se k tomu společnost 

pomalu začíná, začíná k tomu přistupovat opravdu jako ke sportu. Jo, už opravdu existuje 

spousta toho e-gamingu, věnujou se tomu lidi od dvanácti do pětatřiceti, jsou za to dokonce i 

placený. Dělaj se turnaje, kde jsou Prize Money přes několik miliónů dolarů. Takže prostě to 
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dřív nebo pozdějc to dosáhne úrovně běžnýho sportu a myslím si, že to je tak, jak to má bejt 

taky braný. 

T.: Tak jo, tak já ti moc děkuju za poskytnutí rozhovoru. 


