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Abstrakt 

Bakalářská práce pojednává o marketingu počítačových her se zaměřením 

na marketingovou komunikaci. V současné době je herní trh přesycen a společnosti 

hledají cesty, jak vyniknout a zaujmout veřejnost. Práce se zprvu zaměřuje na 

marketingový mix digitálních her, osvětluje specifika produktu, již zmiňovaného trhu, 

způsobu financování a distribučních cest, přičemž seznamuje čtenáře s novou oblastí 

digitální distribuce. Pro ucelení mixu je zároveň nezbytné definovat spotřebitele 

a fanouška, a následně se práce zaměřuje na marketingovou komunikaci. Tu podrobněji 

zkoumá skrze kostru komunikačního mixu, který ale musel být pro potřeby práce 

rozšířen o oblast online komunikace a práce s komunitou. Práce si klade otázku, v čem 

jsou právě hry specifické a čím se odlišuje jejich marketingová komunikace. Ukazuje, 

jaké jsou v komunikaci trendy, a zároveň je demonstruje na praktické části, která se 

skládá z případové studie o hře Zaklínač III: Divoký hon. Teoretické poznatky jsou zde 

propojeny s praktickým využitím a také jsou otestovány dotazníkovým šetřením, jež 

zjišťuje, jaké komunikační aktivity byly natolik výrazné, že upoutaly hráčovu 

pozornost. Práce shrnuje marketingové aktivity vývojářů a české distribuce. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with marketing of computer games with a focus on 

promotion. The game market is currently over-saturated, and companies are looking for 

ways to design and communicate their product in order to differ from a huge amount of 

similar titles. At first, the work focuses on the marketing mix of digital games, 

describing the specifics of the product of this market, the way of financing and the 

distribution channels, and introducing the reader to the new area of digital distribution. 

It is also necessary to define consumers and fans in order to complete the mix. Then, the 

work focuses on promotion, which is examined in detail through the framework of the 

communication mix. For the needs of the work, the mix was extended in the field of 



   

online communication and community work. The thesis asks in which way the games 

are specific, and how their communication is different. The work shows trends in 

communication, and at the same time demonstrates trends in the practical part. This part 

consists of a case study on the Witcher III: the Wild Hunt. Theoretical knowledge is 

linked to practical use here. Theory is also tested by a questionnaire survey that 

identifies what communication activities were so significant that they captured the 

player's attention. The work summarizes marketing activities of developers and Czech 

distribution. 
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Úvod 

Počítačová hra je produkt moderního světa. Nástroj sloužící pro zábavu i edukaci, 

umožňující virtuálně překročit hranice států, ale i vlastní mysli. Je to ukázka toho, čeho 

je dnešní technologie a fantazie schopna. Jedná se o neustále rostoucí fenomén, se 

kterým se setkáváme každý den, a zároveň je to velmi rychle rostoucí byznys, kterému 

bychom měli věnovat pozornost. 

Proč by měla být oblast počítačových her zajímavá pro marketing? Ať už hry 

představují zábavu či ztrátu času, je nutné si uvědomit, že je to jeden z tahounů 

zábavního průmyslu a také expandující cíl obrovských investic. Herní oblast je již 

povahou produktu poměrně specifická, jedná se o výrobek, který není hmotný, nelze si 

jej prohlédnout a zjistit, zda je zajímavý pro nákup nebo ne, to činí pro marketing, 

a především marketingovou komunikaci, výzvu, jak zaujmout něčím, co ve fyzickém 

světě téměř neexistuje. Zároveň je pro užití nutné vlastnit mnohdy nákladný přístroj. 

Další výzvou je také to, že komunikace produktů často začíná v rané fázi vývoje. 

Samotný vývoj může trvat roky, a úkolem marketingové komunikace je vytvořit 

a udržet základnu lidí, která se pro výrobek nadchne, a bude jej podporovat i po několik 

let, aniž by produkt vyzkoušela. 

Práce čtenáře seznamuje se základními marketingovými prvky v oblasti 

počítačových či digitálních her. Pojednává o produktu, výrobci, financování, 

spotřebiteli, distribuci a zvláštní důraz je kladen na marketingovou komunikaci. Druhá 

část práce pak zkoumá jednotlivé komunikační nástroje v rámci herního 

marketingového komunikačního mixu, jako je reklama, osobní prodej, podpora prodeje, 

PR a přímý marketing. Základní mix však musel být pro potřeby práce rozšířen o online 

komunikaci a práci s komunitou, protože tento poměrně nový fenomén klasická 

struktura nedokáže pojmout. 

Cílem práce je ukázat, jak lze produkt komunikovat z teoretického hlediska 

a zároveň tyto teoretické poznatky aplikovat v praxi. Právě praktická část se skládá 

z analýzy komunikačního mixu úspěšné hry Zaklínač III: Divoký hon. Tyto poznatky 

jsou v závěrečné práci otestovány dotazníkovým šetřením, jež zkoumá, zda jsou zvolené 

marketingové aktivity vhodně použité. 
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Výsledná práce se po dohodě s vedoucím práce liší od původní teze, a to 

strukturou. Je to z důvodu větší přehlednosti a posloupnosti textu, práce nyní nabízí 

logické zasazení do kostry komunikačního mixu, který je ale obohacen o nové prvky 

v komunikaci. 

Metodika zkoumání 

Bakalářská práce zahrnuje deskriptivní způsob zkoumání, ale zároveň využívá 

prvky explorace tohoto fenoménu (Hendl 2008; 37). Marketingová komunikace 

počítačových her je v literatuře popsána především obecným rázem, v práci se však 

snažím zaměřit na konkrétní způsoby komunikace. 

V práci je použita kombinace kvalitativních a kvantitativních metod. Kvalitativní 

výzkum je proveden nejprve ve formě studia dostupné akademické literatury, která se 

zabývá marketingovou komunikací, herním prostředím a hráčskou komunitou. Praktická 

část je pak zastoupena formou případové studie, tu Hendl definuje následovně: 

„V případové studii sbíráme velké množství dat od jednoho nebo několika málo 

jedinců“ (2008; 102). Konkrétně jsem zjišťovala, jakým způsobem byla komunikována 

hra Zaklínač III: Divoký hon. Informace o komunikaci vývojářského studia byly 

získány studiem dokumentů, příkladem je analýza výročních zpráv, webových stránek 

společnosti, sociálních sítí a herních webů. Další zastoupenou metodou v práci je 

dotazování, konkrétně se jednalo o rozhovor s marketingovým pracovníkem 

v distribuční společnosti Cenega Martinem Poláškem, který poskytl drahocenné 

informace o komunikaci Zaklínače na českém trhu. 

Zkoumání je v závěru obohaceno o kvantitativní výzkum, který zkoumá 

komunikaci ze strany příjemce. Dotazník sledoval, jakých komunikačních metod si 

hráči všimli, na jakých kanálech je bylo možné zastihnout, a zároveň prozradil 

informace o motivaci k hraní zkoumané hry. 
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1. Marketingový mix v herním prostředí 

Klasický marketingový mix se skládá z tzv. 4P: produkt, cena (price), místo 

(place) a marketingová komunikace (promotion). V praxi to znamená, že firma musí mít 

specifický produkt nebo službu, kterou bude umisťovat na trh. Produkt musí mít 

správně nastavenou cenu, aby odpovídal svému charakteru, a zároveň aby byl atraktivní 

pro spotřebitele. Místo označuje jednak skutečné místo prodeje, zahrnuje ale také volbu 

distribučních cest. A konečně marketingová komunikace, na kterou se v této práci 

zaměřuji především. V oblasti marketingové komunikace se využívá tzv. komunikační 

mix, který se skládá z kombinace nástrojů, jako je: reklama, osobní prodej, podpora 

prodeje, public relations a přímý marketing (Kotler 2007; 809). V dalších kapitolách 

hodlám s těmito pojmy pracovat podrobněji, proto se nyní zdržím bližšího zkoumání. 

Oblast herního průmyslu se základním komunikačním mixem neodlišuje od 

ostatních produktů, i zde existuje produkt, taktéž musí mít svou cenu, místo prodeje 

i komunikační mix, aby byla hra úspěšná. Avšak obsahem se tento trh liší od ostatních. 

Následující podkapitoly ukážou, v čem je oblast videoher natolik specifická, že je 

záhodno ji akademicky zkoumat. V případě této práce z hlediska marketingové 

komunikace. 

Pro účely práce byla využita rozšířená verze marketingového mixu, která bere 

v potaz výrobce a spotřebitele. 

1.1 Produkt 

Počítačová hra. Tento produkt lze označovat několika různými termíny, záleží na 

tom, z jakého úhlu hru zkoumáme. „Mnoho knih užívá termíny, které určují specifikaci 

platformy, například ‚videohra‘ nebo ‚počítačová hra‘. Tyto termíny jsou nicméně 

problematické, vzhledem k obecné aplikaci“ (Kerr 2006; 3). Někteří autoři označují 

veškeré hry za videohry, digitální hry, jiní rozlišují mezi počítačovou hrou a videohrou 

a například Haddon užívá souhrnný název „interaktivní hry“. Lze také rozlišovat mezi 

počítačovou hrou a hrou konzolovou, které se liší platformou, nicméně marketingové 

postupy se používají v obou případech stejné (1993). V práci jsou zmíněny především 

dva pojmy, a to počítačová hra a digitální hra, které jsou v tomto případě zaměnitelné. 
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Hra je text. Ryan uvádí, že tradiční text se skládá ze dvou rovin: text jako skupina 

znaků a text jako mentální konstrukt vytvořený příjemcem, kdežto text v oblasti nových 

médií má roviny tři: text vytvořený (naprogramovaný) autorem, text, který je 

prezentován příjemci a následně již zmiňovaný mentální konstrukt vytvořený v mysli 

konečného příjemce. Na tyto jednotlivé aspekty je třeba při tvorbě a komunikaci hry 

brát zřetel (1999; 97). 

Hra se skládá z grafické, tedy vizuální stránky, zvukové stránky a je doprovázena 

i textovou částí ve formě příběhu či dialogů. Proto hru můžeme vnímat i jako umění. 

V širším pojetí lze při propagaci využít marketingu umění, jelikož je možné hry 

zahrnout do tzv. mediálního umění, kam patří například televizní tvorba, ale i grafika 

a další texty (Johnová 2008; 28). 

Hry jsou také médium, ke kterému musí uživatel mít určité základní předpoklady 

pro jeho konzumaci, u her nelze pasivně přijímat, ale je třeba vyvinout činnost. Pohyb 

zajišťuje hráč, stejně tak musí přemýšlet u řešení hádanek, využívat reflexy a mnohdy 

i překládat herní text a chápat souvislosti. Torben Grodal dodává, že hra je médium, 

které nejblíže zprostředkovává skutečný prožitek z příběhu. Právě tyto poznatky lze 

využít při komunikaci her, protože hráči sami vyhledávají příležitosti, jak naplnit své 

touhy po dobrodružství, a také hledají způsob, jak uplatnit své dovednosti, z čehož 

vzniká samostatné herní odvětví, a to elektronický sport (2003; 138). 

Digitální hry vznikly v 60. letech 20. století (Kerr 2006; 2), jednotné datum je ale 

diskutabilní. J. C. Herz (1997; 13–31) uvádí, že prvenství patří Stevenu Russellovi, 

který vytvořil hru Spacewar v roce 1962, avšak Poole (2000; 29) oponuje, že první hra 

byla Tennis for Two vyvinuta Williamem Higginbothamem v roce 1958, jejímž úkolem 

bylo bavit návštěvníky Brookhavenského nukleárního výzkumného zařízení, kde 

pracoval. Tuto hru nicméně nepublikoval, ani ji nenechal patentovat (Kerr 2006; 12). 

Příchod digitálních her byl podmíněn především technickými možnostmi, ale také těmi 

sociálními. Šedesátá léta v USA znamenala období velkých socioekonomických 

a geopolitických změn. Podle statistik právě šedesátá léta znamenala pokles 

zaměstnanosti v zemědělství a průmyslu, a naopak nárůst zaměstnaných v oblasti 

služeb. Právě tyto sociální změny vedly ke změně životního stylu. Důležité je také 

dodat, že první hry vznikaly na poli vysokých technických škol a výzkumných zařízení 

(Kerr 2006; 14–16). 
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Produkční cyklus při tvorbě hry je následující: návrh a prototyp, preprodukce, 

produkce, publikace, distribuce a v poslední řadě je to maloobchodní prodej 

(Kerr 2006; 62). V dnešní době se velká část přesunula z maloobchodního prodeje na 

internet. To usnadňuje i další péči o hru ve formě opravných patchů1, dalšího obsahu 

apod. 

Zajímavý je vývoj v péči o produkt, dnes mnohdy nestačí vyvinout a prodat hru. 

Převážně u online her je kladen velký nárok na vytváření dalšího obsahu, který hru 

alespoň chvilkově obohatí (Vánoce, oslava Halloweenu apod.). Dále je tu snaha 

vývojářů poskytovat zákaznickou podporu pro hráče, může se jednat o diskusní fórum, 

popřípadě přímé spojení s pracovníky, kteří hráčům pomohou při řešení problémů. 

Tímto se herní trh zcela vymyká, protože nestačí jen produkt vytvořit a prodat, ale je 

zde potřeba následná péče, která může trvat i roky (Kerr 2006; 61). 

1.1.1 Trh 

Podle historiků první komerční hry vznikly v 70. letech téměř současně na dvě 

různé platformy. Pro domácí televizní konzoli byla vydána hra s tenisovými 

a hokejovými hrami, a první komerční arkádová hra zvaná Pong, která se spustila po 

vhození mince do automatu (Kerr 2006; 15). Nutno dodat, že o několik let později přišly 

na americký trh dvě japonské firmy Sega a Nintendo, které se pohybují na herní scéně 

dodnes. 

V 80. letech jsou již k dispozici poměrně levné počítače, to podporuje herní trh, 

i přesto že ne všichni výrobci počítačů považovali hry za relevantní produkt. V 90. 

letech se na trhu objevuje společnost Sony s konzolí PlayStation 2, která svůj výrobek 

nepropaguje jako běžnou herní konzoli propojenou s televizí, ale jako entertainment 

system, tedy ve volném překladu jako zábavný systém. Tím začal boj celého průmyslu, 

který svádí dodnes, kdy se herní společnosti snaží přesvědčit veřejnost o tom, že 

televize není jen nástroj, který přijímá signál vysílání televizních stanic, ale také jako 

nástroj zábavy, stejně jako počítač, který je stále částí populace vnímán jako stroj 

sloužící k práci nebo učení, a ne k zábavě (Kerr 2006; 18–19). 

  

                                                 
1Opravný balíček vydaný výrobcem  
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V začátcích herního průmyslu dominovalo na trhu několik velkých společností, 

které poskytovaly herní platformy. To znamenalo, že veškeré hry, které chtěly vstoupit 

na trh, musely být zkontrolovány onou korporací. Tato pravidla poměrně svazovala 

volnost herních vývojářů. Nicméně se vznikem volně stažitelných herních nástrojů se 

tento tlak uvolňuje, a tím se trh rozšiřuje o mnoho nových témat, která jsou neobvyklá, 

nebo dokonce kontroverzní (Jenkins 2005; 322). 

Herní trh lze přiřadit také k tzv. kulturnímu průmyslu, který se mimo jiné 

vyznačuje tím, že prvotní náklady na produkci jsou vysoké (naprogramování hry 

a uvedení na trh), kdežto náklady na pozdější reprodukci daného díla jsou minimální. 

V dnešním prostředí se reprodukční částka ještě zmenšuje vzhledem k digitální 

distribuci děl, nicméně i dnes je možné většinu her fyzicky zakoupit v kamenném 

obchodě, a to dokonce v několika různých edicích (Kerr 2006: 46). 

Herní průmysl je někdy označován za softwarový průmysl, Casey O’Donnell 

s touto myšlenkou však polemizuje a dodává, že herní průmysl není pouze kódování, ale 

je zde zastoupen kreativní proces, který má kořeny v umění a kultuře2. Přiznává však, že 

softwarová stránka je důležitou součástí samotné hry a první hry pocházely z hlav 

softwarových inženýrů (2012; 18–19). 

Obecně herní trh zažívá stálý růst, co se týče příjmů i prodaných jednotek. Pro 

herní trh je typická úzká propojenost s technologiemi, především konzolemi a nově 

i virtuální realitou (Kerr 2006; 48). V České republice jsou aktuálně na trhu dva velcí 

konzoloví hráči, což je Sony s PlayStation 4, která vyšla na konci roku 2013, 

a Microsoft s konzolí Xbox One, která zaplavila český trh v roce 2014. V době psaní 

této práce přišla společnost Nintendo s novinkou ve formě hybridní konzole Nintendo 

Switch (2017). 

Specifikem pro herní trh, respektive konzolovou část, je to, že se konzole 

prodávají ztrátově, prodejce na nich netrží, tím ale vzrůstá jejich podíl na trhu a zisk se 

vyrovná na hrách. Ceny her na konzole jsou vyšší ve srovnání s verzí na PC, souvisí to 

také s potřebnými licencemi, které výrobce musí mít pro prodej na konzole 

(Kerr 2006; 57–58). 

                                                 
2 Povšimněme si například rozdílů mezi hrami pocházejícími z Asie a Evropy nebo Ameriky, kde se 

kultura výrazně liší 
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Dalším příjmem pro výrobce konzolových zařízení jsou online služby, které hráči 

umožní hrát proti lidem po celém světě. Zároveň tyto služby poskytují další online 

obsah, slevy a dokonce hry zdarma. Pro PlayStation je to služba PlayStation Plus, pro 

Xbox je to Xbox Live, který nově přidal i funkci spojení s hráči, kteří využívají 

operační systém Windows 10, jde tedy o spojení konzolových i počítačových uživatelů. 

Konzole také zvyšují svou atraktivitu tzv. exkluzivními tituly, což jsou hry, které jsou 

dostupné pouze pro dané herní zařízení. 

DLC neboli downloadable content (stažitelný obsah) představuje menší platbu, 

která má za cíl pozvednout nebo vylepšit herní text, ke kterému už má uživatel přístup. 

DLC poskytují například nové mapy, rozšíření herního příběhu, kosmetické doplňky, 

ale především mají udržovat hru živou. Tato strategie slouží k tomu, aby hráči utráceli 

menší částky v průběhu času životnosti daného produktu. Uživatelé tedy platí za hru 

ještě dlouho po původním zakoupení (Lizardi 2012; 35). V současné době tvoří 

stažitelný obsah velkou složku příjmů pro výrobce her. 

Segment počítačových her se od konzolí liší větším výběrem a menšími 

produkčními náklady, není třeba platit poplatky za platformu a základem pro PC jsou 

stejné standardy a otevřená architektura (Kerr 2006; 58). V posledních letech se nově 

rozvíjí tzv. indie scéna, což označuje menší nezávislé herní tituly, které jsou často 

sponzorovány samotnými hráči nebo díky platformě Steam. 

Portál Statista zveřejnil dosavadní údaje o herních platformách za rok 2017. Dle 

statistiky nejvíce uživatelů využívá počítač/Mac, a to více než polovina 

(53 %). V závěsu jsou podle očekávání mobilní zařízení a tablety (38 %). Následuje 

PlayStation 4 s 27 %, velmi překvapivé je zastoupení virtuální reality (24 %), oproti 

konkurenci o několik procentních bodů zaostává Xbox One s 22 %. Do statistiky je 

zahrnuta i zcela nová konzole Nintendo Switch. Ta byla vpuštěna do prodeje 

3. Března 2017 a podle statistiky konzoli využívají již 3 % uživatelů (Richter 2017). 
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Další subjekt, který se zabývá analýzou herního trhu je Entertainment Software 

Association. Asociace zkoumá americký herní trh i hráče, a každoročně publikuje své 

výsledky online. V roce 2015 za herní průmysl Američané utratili 23,5 miliardy dolarů, 

nejvíce na hrách 16,5 miliardy dolarů, z čehož největší část tvoří tzv. other delivery 

format, který představuje předplatné, hry stažené digitálně, doprovodný obsah do her, 

sociální hry a další (11,2 mld.). Konzole vydělaly 5,2 mld. a samotné počítačové hry 

pouze 0,11 mld. dolarů. V porovnání digitální kopie vs. krabicová verze za rok 

2015 vede digitální distribuce v poměru 56 % (ESA 2016; 10–13). 

1.2 Výrobce 

Herní byznys je podobný jako filmový či hudební, figuruje zde vydavatel, který 

vývojářskému týmu poskytuje podporu k dokončení díla, stará se o marketing 

a distribuci, a následně poskytuje autorům určitá procenta z prodejů dané hry. Herní 

vývojář či tým může mít směrem k vydavateli různý vztah: in-house oddělení; externí 

zakázka; nebo se vývojáři snaží nabídnout vydavatelům svůj koncept (Kerr 2006; 64). 

Při tvorbě hry jsou kladeny vývojářům různé překážky, které musí překonat. 

Jednou z nich je právě vyjednávání s vydavatelem. Už jen samotný koncept hry může 

být předmětem sporu, protože vydavatele zajímá například to, jaká je na trhu 

konkurence pro daný titul, zda hra vůbec sedí do určitého žánru a také aby hra měla 

dobré tržby (Kerr 2006; 81). 

Tyto podmínky se obecně negativně odráží na celém průmyslu, protože vzniká 

nedostatek inovací v oblasti významných herních titulů (tzv. AAA her). Vzhledem 

k velkým počátečním nákladům, jejichž návratnost je nejasná, jsou trendem herní série, 

které sází na jistotu. Jedná se o čerpání úspěšně vybudovaného brandu, kdy se vytváří 

další a další pokračovaní jen s malými obměnami. Příkladem je série Assassin’s Creed, 

Lara Croft nebo Call of Duty. 

Pravděpodobně jako reakce na tuto zaběhnutou praxi se v posledních letech 

setkáváme s trendem nezávislé herní scény (independent games neboli „indie“games). 

Jedná se o jednotlivce, popřípadě menší skupinu vývojářů, kteří pracují bez vydavatele. 

Vytváří především menší tituly, jako jsou webové, mobilní nebo počítačové hry. Díky 

své nezávislosti mohou tvůrci přicházet se zcela unikátními kreativními příběhy 

a tématy, které se běžně v herním průmyslu nevyskytují (Rose 2011; 8). 
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Nevýhodou těchto projektů jsou ale často chybějící finance. Tito vývojáři pak 

náklady na tvorbu hradí sami nebo také nově využívají tzv. crowdfundingových 

platforem, kdy na projekt přispívají lidé. Více o tomto způsobu financování představím 

v kapitole věnující se financování. Nutno je však podotknout, že v posledních několika 

letech velcí vydavatelé začínají tvořit divize, které se na podporu malých nezávislých 

projektů zaměřují. Příkladem je společnost Electronic Arts, která si pod svá křídla vzala 

malé švédské studio ColdWood a v roce 2016 představila na veletrhu E3 hru Unravel, 

která se zcela vymyká jejich běžným hrám. Záměr podpory těchto malých titulů je 

pravděpodobně právě v rozšíření produktového portfolia. Snaží se přiblížit i lidem, kteří 

nejsou fanoušci velkých titulů a zaměřují se spíše na originální koncepty. 

1.3 Spotřebitel 

Spotřebitel her může být zcela každý. Stereotyp říká, že hráč je muž, adolescent 

a méně vzdělaný (Fromme 2012; 300). Realita je ale mnohdy jinde, bavit se chce každý. 

Ať už je to v autobuse u Soliteru, na oslavě, kde se soutěží, kdo je lepší tanečník v Just 

Dance, nebo si jen doma oddychnout nad mobilní restaurací. Jak popisuje Jespers Juul, 

hry se stávají normální součástí našich životů, není třeba kvůli nim měnit svůj 

harmonogram, ani u nich strávit hodiny, abychom viděli nějaký postup, také je to 

mnohdy sociálně přípustná zábava, která nahrazuje funkci stolních her (2010; 1). 

Existuje kategorizace, kde se spotřebitelé dělí na „hardcore“ hráče a „casual“ 

hráče. Casual hráči vznikli okolo roku 2000 jako kontrast k těm, kteří jsou označováni 

jako hardcore. Ti jsou popisováni jako lidé, kteří mají rádi sci-fi, fantasy, už hráli 

spoustu her, investovali do nich mnoho času i jiných zdrojů a mají v oblibě vyšší 

obtížnost. Na druhou stranu podle výzkumů mnohdy tráví casual hráči u mobilních her 

za týden i devětkrát dvouhodinové období, což příliš příležitostně nezní. Juul proto 

přichází s myšlenkou, že toto dělení není buď, anebo, ale existuje několik parametrů 

(znalost herního prostředí, strávený čas apod.), které se v průběhu času mění spolu 

s hráči (2010; 8–9). 

Výzkum ESA tvrdí, že 59 % hráčů jsou muži, překvapivé je věkové rozdělení 

hráčů: 27 % jsou lidé do 18 let, 29 % se pohybuje v rozmezí 18–35 let, 18 % 36–49 let 

a 26 % hráčů se pohybuje ve věkové skupině 50+. Průměrné hráčce je 44 let, 

průměrnému hráči pak 35 let (ESA 2016; 3). 
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Evropské statistiky jsou obdobné. Interactive Software Federation of Europe 

taktéž zkoumá hráče. V březnu 2017 federace vydala, ve spolupráci s agenturou Ipsos 

Connect, statistiku za rok 2016. Ta udává, že je stále markantní hraní na PC/konzoli 

mezi mladými muži, přesto hry zajímají i ženy a také starší publikum. Dle získaných 

údajů hraje hry 44 % žen, jejich zájem se ale upírá především k tabletům a chytrým 

telefonům, stejně tak to platí pro starší hráčky a hráče. Statistika dokonce udává, že 

starší lidé (45–60 let) hrají v průměru o hodinu více (tj. 7,5 hodin) než lidé ve věku od 

25 do 35 let, kteří průměrně stráví hraním 6,2 hodin (Ipsos Connect a ISFE 2017). 

1.3.1 Nakupující 

I přesto, že je mnoho hráčů dospělých, stále je velké procento zastoupeno 

mladými lidmi do 18 let, tedy dětmi a adolescenty. S tím souvisí i fakt, že tato skupina 

hráčů mnohdy nedisponuje finančními prostředky na nákup velmi nákladných titulů3. 

Přesto je ale marketingová komunikace často mířená právě na ně. Trh s digitálními 

hrami se příliš neliší od ostatních odvětví, které cílí na děti a mladistvé. 

S touto problematikou pracuje James McNeal, který právě u dětí vymezuje tři 

typy trhů. První z nich je trh primární. Tento pojem označuje trh, kde děti mají své 

peníze, a ty utrácí za potřeby a záliby. Dalším trhem je trh vlivu, který označuje útratu 

rodičů ovlivněnou dítětem, a posledním je budoucí trh, kdy si firmy v podstatě 

vychovávají budoucí konzumenty, kteří budou využívat jejich produktů a služeb 

i v budoucnu (McNeal 1999; 16).  

V jistém ohledu je na tom herní trh společně s filmovým a hudebním v nevýhodě. 

Produkt je nehmotný, a proto jsou výrobci připravování o výdělek kvůli velkému počtu 

nelegálních stažení. Přesto ale i zde lze McNealovu teorii aplikovat. Primární trh 

využívají už děti, které si za ušetřené peníze mohou hru zakoupit, počítačová 

gramotnost se vyvíjí u dětí poměrně v raném věku. Budoucí trh ovlivňuje všechny 

skupiny dětí, a v dnešní době, kdy studia využívají herních sérií, může být mladý člověk 

věrný značce ve formě nejen společnosti, ale přímo dané herní sérií. Stephen Kline 

poukazuje na fakt, že z počátku herní průmysl mířil na adolescentní muže, ti s hrami 

vyrostli, a dnes se produkty přizpůsobují změně demografické struktury tak, že cílí 

právě na ty zákazníky, kteří se hrou strávili dětství (2003; 222). 

                                                 
3Hry od velkých vydavatelů běžně stojí 59,99 euro pro PC, 69,99 euro pro konzole. 
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Příkladem může být série Grand Theft Auto, jejíž první díl vyšel v roce 1997 

a během let tuto značku neslo přes 10 dalších titulů, poslední z roku 2013 nese označení 

Grand Theft Auto V a podle dostupných informací se pracuje na dalším pokračování. Je 

tedy zřejmé, že lidé, kteří se ke hře dostali v mladém věku, mohou sérií zůstat věrní až 

do dospělosti a případně přenést tento zvyk i na další generace. 

Z předchozích informací vyplývá, že nakupující není vždy zároveň spotřebitel. 

Nakupující tedy může být v podstatě kdokoliv. Od malých dětí, přes rodiče, kteří jsou 

ovlivněni svou ratolestí, po dospělé osoby, které si chtějí jednoduše zahrát Soliter bez 

reklam. 

1.3.2 Fanoušek 

Pokud popisuji osobu spotřebitele, je nasnadě zmínit pojem „fanoušek“. I tento 

pojem má u široké veřejnosti negativní konotace jako například, že jsou fanoušci osoby 

asociální, kulturně neznalé a často až posedlé daným objektem. Pro účely této práce 

však využiji jiný pohled na fanoušky. Podle Jenkinse nejsou fanoušci jen pasivními 

příjemci textů, jsou to zároveň aktivní producenti a manipulátoři významů. Fanoušci 

tvoří svou kulturní a sociální identitu skrze vypůjčování a přetváření obrazů, které 

masová kultura nabízí. Při přijímání obsahu nepociťují jen fascinaci a radost, ale také 

negativní pocity, zároveň jsou ale obsahem natolik fascinováni, že jej nelze vypustit, 

a proto tento obsah často přetváří tak, aby seděl do jejich kultury a vnímání (1992; 24). 

V praxi se toto fanouškovství projevuje přetvářením herního obsahu, příkladem jsou 

modifikace do her4, fiktivní příběhy (fan fikce), fanouškovské umění (fan art), cosplay5 

a další. Tyto projevy fanouškovství mnohdy firmy záměrně využívají pro propagaci 

svého produktu, čemuž se věnuji v kapitole o marketingové komunikaci. 

  

                                                 
4 Modifikace je úprava hry, která nebyla provedena jejím autorem. Rozsah modifikací sahá od malých 

změn až po zcela nové předměty, postavy, mapy či mise. Mohou přinést komunitní obsah, který přidá 

hodiny hraní a zcela nový příběh nebo dokonce zcela novou hru (Valve Corporation, 2017). 
5 Tento pojem vznikl ze slov Costume Play, tedy hraní si s kostýmy. 
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1.4 Financování 

Pojetí této kapitoly se značně liší od běžného marketingového mixu. Nezabývám 

se zde cenotvorbou, tedy způsobem, jak se určuje cena produktu, nýbrž tím, jakými 

cestami lze hru zafinancovat, a tím získat potřebné prostředky na vývoj produktu. V této 

kapitole věnuji značnou část tzv. crowdfundingu. Ten je dnes trendem v mnohých 

odvětvích a představuje možnost, jak se do herního průmyslu mohou zapojit i vývojáři 

bez finančních prostředků. 

Již v prvních fázích vývoje hry se vývojář setkává s mnoha problémy, jedním 

z prvních překážek při vývoji jsou finance. Kreativita jistě patří mezi jedny z hlavních 

úkolů, primární cíl je ale hru prodat vydavateli. Toto vyjednávání obsahuje zabezpečení 

dostatku financí pro vývoj, rozdělení procent z výdělku apod. (Kerr 2006; 80). 

K dohodě s vydavatelem však nemusí z mnoha důvodů dojít, a proto se 

v současné době využívá metody crowdfundingu a jemu podobných modelů. 

Crowdfunding lze zařadit pod oblast fundraisingu. Jedná se o kolektivní snahu lidí, kteří 

spojí své prostředky, především přes internet, aby investovali a podpořili projekt jiných 

lidí nebo organizací (Ordanini 2009). Myšlenka jako taková je v lidské společnosti již 

několik století, nicméně pojem crowdfunding a jeho nynější podoba přišla poprvé v roce 

2006 od Michaela Sullivana. Jeho schéma bylo založeno na reciprocitě, 

transparentnosti, společných zájmech a především financování z davu. Nutno však 

podotknout, že se tento fenomén dostal do popředí až s platformou Kickstarter 

(Castrataro 2011). 

V tomto procesu figurují tři strany. Zaprvé jsou to subjekty, které přichází 

s projektem (v tomto případě jsou to návrháři hry), dále lidé, kteří projekt podpoří 

finanční částkou, a nakonec je to zprostředkovací platforma, přes kterou se realizuje 

výběr peněz a komunikace s dárci (Ordanini 2011; 447). Aktuálně na trhu působí 

několik platforem, nejznámější jsou Kickstarter, Indiegogo a v jisté míře i Patreon. 

V českém prostředí figuruje například Hithit, Startovač nebo Nakopni.me. 

Prozatím jsem zmínila pouze aktivity dárců, tedy finanční podporu, jejíž definice 

připomíná charitativní pomoc, přesto se ale liší. Dárci, kteří podpoří projekt, očekávají 

návratnost, a ta může být finanční, ale i nehmotná (identifikace, sociální status). 
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Server Crowder vymezuje čtyři typy crowdfundingu, které se liší způsobem 

odměny. Celosvětově nejpopulárnější je crowdfunding odměnový. Jak název napovídá, 

za podporu dárci získají odměnu, kterou si „zaplatí“. Odměny se liší platformou, ale 

i jednotlivými projekty. Dalším typem je dluhový crowdfunding. Firmy nebo 

podnikatelé si mohou vzít menší půjčky přímo od lidí, a odpadá zde mezičlánek banky. 

Dále se setkáváme s podílovým crowdfundingem, který za přispění nabízí podíl ve 

společnosti nebo na daném projektu. A posledním typem je benefiční crowdfunding, 

kde je odměnou spíše dobrý pocit nebo symbolický dárek (Crowder nedatováno). 

Pro marketing je crowdfunding zajímavý především z hlediska vývoje produktu, 

protože spuštění kampaně provede téměř bleskový průzkum trhu. Oblast zájmu se 

soustředí především na množství přispěvatelů, částku, kterou přispějí na projekt, ale 

zároveň i rychlost, se kterou se plní požadovaný cíl. Tyto informace mohou sdělit, zda 

je o daný produkt/hru zájem, a na těchto datech lze stavět komunikační strategii pro 

pozdější fáze vývoje dané hry. 

1.5 Distribuce 

Obecně se málokdy stává, že by výrobce (nebo vydavatel) přímo prodával své 

zboží zákazníkům. Většinou využívá služeb třetí strany, která zboží nabízí dále na trhu, 

využívá tak distribučních systémů. Philip Kotler definuje tyto systémy jako „vzájemně 

propojené organizace, které se účastní procesu výroby výrobku nebo služby pro 

spotřebu nebo použití konečným spotřebitelem nebo firmou“ (2007; 958). Z definice 

vyplývá, že distribuční cesty se skládají z několika článků, jejichž pomocí se konečný 

produkt dostane přímo k spotřebiteli. Proč se tyto praktiky vůbec využívají? Kotler to 

přisuzuje tomu, že třetí strany zboží dávají přidanou hodnotu, například už tím, že 

výrobek dokážou dostat na lepší trhy, vystavit ho většímu publiku, a činí ho tím 

dostupnější. Zároveň mohou konečným spotřebitelům nabídnout větší výběr produktů 

od různých dodavatelů. Předávají zákazníkům informace o produktu, sami produkt 

komunikují, hledají potenciální zákazníky, upravují nabídku tak, aby seděla potřebám 

kupujících a další. Zároveň sem patří i přímo fyzická distribuce, tedy přesun 

a skladování zboží od výrobce až k zákazníkovi (2007; 960). 
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Kotler dále zmiňuje, že existuje hned několik úrovní distribučních systémů. Tím 

základním je distribuce přímá. Jedná se o systém bez prostředníků, což značí, že se 

výrobek dostane od výrobce přímo ke spotřebiteli. Dále se do systému zapojují třetí 

strany. Může to být pouze maloobchodník nebo kombinace velkoobchodníka 

a maloobchodníka, až přes využívání makléřů (2007; 961). 

Pro distribuci v oblasti herního průmyslu se užívá mnohých kombinací. Některá 

studia prodávají hru samostatně, využívají tedy distribuce přímé6. Co je ale pro tuto 

oblast specifické, je distribuce nepřímá digitální. Prodej her se uskutečňuje přes 

speciální platformu, která přeprodává digitální klíče. Kód se následně zadá do 

příslušného řádku, a zákazník tak na svůj uživatelský účet získá okamžitý přístup ke 

hře. Jednou z největších výhod digitální distribuce, kam patří například platformy 

Steam, Origin, Blizzard App, uPlay, GOG a další, je možnost okamžitého nákupu a také 

online hraní kdykoliv a kdekoliv (stačí se jen přihlásit na příslušný uživatelský účet). 

Pro vývojáře pravděpodobně největším pozitivem je fakt, že v tomto vztahu je vyřazen 

maloobchodník (v mnoha případech i vydavatel), tedy většina zisku jde přímo 

vývojářům (Wesley 2010; 180). 

Zároveň umístění na tuto platformu, ať už jako vydaný titul nebo skrz službu 

Early Access7, zvyšuje šance na to, že hru uvidí mnoho lidí. Skrze komunitní recenze 

a počet stažení lze vyzdvihnout hru až na hlavní přístupovou stránku Steamu, což 

zvyšuje povědomí a následné prodeje titulu. 

Nicméně existují i výzkumy, které prezentují opačnou stránku, a to tu, že spojení 

s vydavatelem a retailerem je pro hru výdělečnější. Tyto články poskytují 

marketingovou a PR podporu. Také zde hraje roli i reputace. Steam tyto požadavky 

příliš nesplňuje, marketingová podpora jednotlivých her leží především v rukou 

výrobce, a reputace platformy není stoprocentní, protože na ní vychází i nedodělané 

a nekvalitní tituly (Broekhuizen 2013; 954). 

Je ale nutné vnímat celý distribuční systém her jako komplexní užití jednotlivých 

nástrojů. Převládá praxe, že hra je distribuována několika cestami, to znamená, že se 

využívá maloobchodního prodeje a zároveň digitálních distribučních platforem. 

                                                 
6 Ta probíhá především skrze digitální distribuci 
7 Hra vydaná ještě před jejím dokončením. Tyto praktiky se využívají za účelem zisku financí potřebných 

k dokončení díla nebo jako nástroj při testování mechanik a hledání chyb. 
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Také je nutné zmínit fakt, že větší tituly využívají různých distributorů pro cílové 

regiony. O roli místního distributora se rozhovořil v osobním rozhovoru Martin Polášek 

z české distribuční společnosti Cenega: „V herním odvětví hraje distributor klíčovou 

roli při podpoře a uvedení titulu na svém trhu. Distribuční smlouvy jsou pro cílový 

region vždy exkluzivní. V ideálním světě tak distributor drží kontrolu nad 100 % titulů, 

které jménem vývojáře/vydavatele uvádí na trh. Tato praxe dává distributorovi jistotu 

návratu investice při optimalizaci produktu pro cílový trh: od lokalizace hry, podporu 

prodeje před i po datu vydání, až po nutnou optimalizaci balení tak, aby splňovala 

právní náležitosti obchodního zákoníku dané země. Marketingovou kampaň před 

vydáním realizuje distributor pod dohledem vývojáře. Vývojář stanoví základní vizuální 

komunikaci svého produktu a distributor tuto komunikaci lokalizuje. Distributor také 

navrhne nejlepší možné formy marketingové komunikace na svém trhu“ (Polášek 2017). 

1.6 Marketingová komunikace 

Oblast herního průmyslu je v dnešní době až přesycená, bojují mezi sebou 

jednotlivá herní studia o přízeň fanoušků a novinářů. Pravděpodobně se dnes žádná hra 

bez marketingové komunikace neobejde, a proto je cílem této práce alespoň rámcově 

představit, jaké komunikační techniky jsou dnes využívané, a zároveň ukázat, co je 

v marketingu her trendy. 

Marketingová komunikace hry je jedním z finančně nejnáročnějších aspektů při 

vývoji, a kolikrát předčí i zdroje vynaložené na samotný vývoj, například v případě, že 

je využita reklama v televizi. Firma začíná komunikovat již při vývoji produktu 

a mnohdy udržuje jistou formu komunikace i roky po vydání hry (Edwards 2006). 
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Již při vývoji hry se vývojář/vydavatel snaží marketingovou komunikací vzbudit 

zájem hráčů a novinářů a vytvořit tzv. „hype“ okolo připravovaného titulu. Tento termín 

by se dal přeložit jako nekritické nadšení pro produkt. Tento pojem nesouvisí jen 

s herním průmyslem, ale obecněji se pojí s oblastí nových médií. Hype představuje 

nadšení, ale vzbuzuje také jistá očekávání, a čím více se o produktu mluví, tím více se 

objevují i myšlenky protichůdné. Takto se komunita polarizuje na podezíravou a zcela 

nekritickou skupinu, ty mezi sebou diskutují, a tím vzrůstá o hru ještě větší zájem. Hype 

také ovlivňuje investice do projektu (viz crowdfunding). Pravou podobu hry fanoušci 

objeví mnohdy až po jejím vydání a ne vždy jsou s výsledným produktem spokojeni 

(Flew 2008; 27). 

Příkladem takového zklamání byl nezávislý projekt No Man’s Sky 

(Hello Games 2016). Tato hra získala od svého prvního představení velmi silnou 

podporu ze strany hráčské komunity. V průběhu vývoje společnost vydávala obsah, 

který popisoval připravovanou hru a její unikátní vlastnosti. Tím nadšení postupně 

narůstalo. Několik dní před vydáním ale internet zaplavily negativní recenze, které 

odhalily, že obsah, který slibovali vývojáři zhruba tři roky, není přítomen a hra 

nefunguje tak, jak by měla. Na studio se snesla obrovská vlna kritiky a vývojáři příliš 

nezvládli krizovou komunikaci. Ben Kuchera ze serveru Polygon tento nešťastný start 

spojuje s nedostatečnou komunikací s novináři, kterým nebyla předem poskytnuta kopie 

pro recenzi, a tudíž chybělo embargo na dojmy z hraní. Přesto se našli šťastlivci, kteří se 

ke hře dostali, a jejich zážitky byly vypuštěny na internet ještě před tím, než stihlo 

studio vydat opravné balíčky. Vývojáři se po odmlce snaží splnit sliby, které byly 

hráčům dány, nicméně škoda byla napáchána. Marketingová komunikace zde byla po 

dobu vývoje velmi účinná a bohužel předčila samotný produkt (2016). 
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2. Komunikační mix v herním prostředí 

Jak už jsem v minulé kapitole naznačila, firmám nestačí vyvinout produkt, určit 

mu cenu a poskytnout jej zákazníkům. Jedním z úkolů úspěšné společnosti je 

komunikace. Komunikovat svůj produkt a sebe sama je třeba nejen stávajícím 

spotřebitelům, ale i zprostředkovatelům, potenciálním zákazníkům a v dnešní době 

i influencerům8 a dalším cílovým skupinám. To, jakým způsobem se firma rozhodne 

komunikovat, se označuje jako komunikační mix. Jak již bylo zmíněno, skládá se 

z reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje, public relations a přímého marketingu. 

2.1 Reklama 

Reklama je placená forma komunikace, která je zároveň neosobní a má masový 

charakter. Reklama je chápána jako obecný stimul ke koupi produktu. Využívá 

mnohých kanálů, mezi které patří: tisk, rádio, televize, venkovní nosiče, inzeráty 

a v dnešní době i internet. Výhodou reklamy je její masovost. Informaci dokáže předat 

velkému množství jedinců za pomoci masových médií a zároveň je sdělení 

kontrolováno. Nevýhodou je pak její neosobnost a také nemožnost ukázat výrobek 

přímo. Problematické je i měření, protože nelze přesně zjistit, jaký měla reklama na 

dané publikum účinek (Přikrylová 2010; 42–44). 

V dnešní době internetu se některá negativa reklamy stírají, zmíním například 

obtížnou měřitelnost. Informace se díky pokročilým analytickým nástrojům dají získat a 

lze s nimi dále pracovat, například ve formě osobního prodeje. Další je možnost 

prokliku, zákazníka reklama zavede přímo do obchodu, kde lze uskutečnit nákup. Tyto 

možnosti se zatím ale vyskytují pouze u online kanálů a některých televizních aplikací. 

Zároveň existují programy, které reklamu na internetu blokují, účinek tedy není 

stoprocentní. 

Herní oblast běžně formátu reklamy využívá, ať už je to ve formě banneru na 

webových stránkách, billboardu či televizního spotu. Zároveň je společně s filmem 

specifická v používání tzv. traileru (nebo preview). Jedná se o ukázku z budoucího díla, 

která má za cíl představit a zároveň navnadit na přicházející titul. O trailerech lze také 

říci, že mají prodejní potenciál, protože například u herních titulů je možnost 

předobjednávky, tedy zakoupení díla ještě před jeho prodejem. 

                                                 
8 V překladu názoroví vůdci 
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2.2 Osobní prodej 

Přikrylová osobní prodej definuje jako prezentaci výrobku nebo služby při osobní 

komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní prodej pracuje s přímou formou 

komunikace, která je obousměrná. Jejím cílem není jen prodat, ale vytvářet dlouhodobé 

a pozitivní vztahy a také posilovat image dané značky. Jako nevýhody označuje vysoké 

náklady na vytvoření kontaktu. Zároveň se firma potýká s těžkým úkolem při získávání 

či vychovávaní kvalifikovaných prodejců (2010; 42).  

V herní oblasti se osobní prodej uskutečňuje zejména mezi 

distributorem/výrobcem a maloobchodníkem, například skrze prodejní prezentace. Co 

se týká osobní komunikace s koncovým zákazníkem, ta probíhá například na výstavách 

a dalších herních událostech, kde výrobce nebo distributor předvádí svou hru. 

V některých případech lze i okamžitě uskutečnit nákup. 

2.2.1 Výstavnictví 

Výstavy a veletrhy jsou místa, kde mohou vývojáři/distributor velmi efektivně 

komunikovat s potenciálními spotřebiteli. Komunikují například tím, že je hra na místě 

vystavena a lze si ji i zahrát. Zákazník tedy výrobek vyzkouší. Následně je více 

motivován k pozdějšímu nebo okamžitému nákupu. Výstavy lze zahrnout i do oblasti 

vztahů s veřejností, nicméně jsem se rozhodla tuto oblast pojmout v rámci osobního 

prodeje, jelikož některé výstavy umožňují okamžitý prodej nebo předobjednání 

produktu. 

„Na veletrzích dochází k přímému kontaktu mezi nabízejícím a zákazníkem […], 

návštěvníci veletrhu přicházejí za nabídkou, a jsou tedy připraveni i motivováni ji 

přijmout, činí z veletrhů vysoce účinný nástroj marketingové komunikace, a to při 

relativně nízkých nákladech“ (Johnová 2008; 245–246). V tomto případě však motivace 

nákupu není tak vysoká vzhledem k velké populaci mladých hráčů, kteří nedisponují 

takovými finančními prostředky, a občas se stává, že hru následně stahují nelegálně. Je 

proto na místě, aby daná prezentace produktu komunikovala i směrem k rodičům, kteří 

jsou mnohdy kupujícími. 
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Hráči si na výstavách mohou hru vyzkoušet, často se i informovat u samotných 

vývojářů, popřípadě marketingových pracovníků. Příklady těchto akcí jsou výstavy 

Gamescom, Blizzcon nebo PAX (Penny Arcade Expo). V českém prostředí se pak jedná 

o výstavu For Games, veletrh In-Joy a Game Expo. 

2.3 Podpora prodeje 

Schultz činnost podpory prodeje definuje jako „pokus prodávajícího změnit na 

určitou dobu názor spotřebitele nebo potenciálního spotřebitele na vztah mezi cenou 

a hodnotou výrobku či služby“ (1995; 179). Kotler definuje, že podpora prodeje 

zahrnuje expozici v prodejnách, slevové akce, soutěžní stimuly, předvádění produktu 

nebo jeho demonstraci (2007; 880). Podpora prodeje si neklade za cíl produkt 

představovat nebo informovat o něm, ale apeluje na okamžitý nákup nebo prodej, 

například skrze sníženou cenu, dárek, kupon a další. Tato činnost podporuje rychlou 

nebo silnější reakci na trhu (Kotler 2004; 660). 

Nástroje podpory prodeje využívá mnoho subjektů, od původního výrobce, přes 

distributora, až po maloobchodníka. Nutno také podotknout, že tyto techniky nejsou 

mířeny pouze na koncového uživatele, ale právě i na maloobchodníky a další 

organizace. 

Oblast her také pracuje s podporou prodeje, a to především pomocí slev 

a výhodných balíčků. V oblasti digitální distribuce se pracuje převážně se slevovými 

akcemi, u maloobchodního prodeje jsou možnosti větší, a to například skrze výhodné 

umístění produktu a soutěžní stimuly. 

2.4 Public relations a práce s novináři 

„Public relations se zabývají budováním dobrých vztahů s různými cílovými 

skupinami díky získávání příznivé publicity, budování dobrého ‚image firmy‘ 

a odvrácením či vyvrácením fám, informací a událostí, které staví společnost do 

nepříznivého světla“ (Kotler 2007; 888). Úkolem práce s veřejností je komunikace 

nejen navenek, ale i uvnitř firmy. Mezi nástroje public relations dle Hejlové patří 

komunikace s médií, organizace eventů, digitální komunikace, krizová komunikace, 

endorsement (doporučení celebrit) a sponzoring s fundraisingem (2015; 103). V této 

kapitole se ale zaměřím především na komunikaci s novináři, influencery a pořádání 

eventů, které jsou v oblasti her nejmarkantnější. 
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2.4.1 Dema a herní novináři 

Herní žurnalisté jsou zahlcováni množstvím novinek a událostí, které je denně 

nutné pokrýt, a proto tradiční tiskové zprávy o vydání nebo přípravě nové hry příliš 

nefungují. Kontakt s novináři je přesto jednou z prvních a nejdůležitějších aktivit, 

kterou vývojář využívá při informování o připravované hře. Vývojáři tak rozesílají 

presskity, které musí obsahovat co nejvíce relevantních informací pro následnou zprávu, 

obrazový a video materiál a v případě zájmu o recenzi i samotnou hru buď ve formě 

digitálního klíče, nebo disku. 

Pro ucelenou recenzi musí recenzent hře věnovat alespoň několik hodin svého 

času, proto je velmi důležité poskytnout co nejvíce materiálu a zároveň být natolik 

originální, aby hra pro novináře vybočovala ze série podobných titulů; klíčová je zde 

komunikace tzv. USP9. Tento vztah je pro mnohá studia klíčový, vzhledem k faktu, že 

novinář hru představí svým čtenářům nebo divákům dokonce před oficiálním vydáním 

titulu, a tím buduje nadšení a zvědavost u budoucích konzumentů. Pro novináře to 

představuje unikátní možnost představit hru čtenářům, a tím zvýšit atraktivitu webu 

a proklikovost. Na druhou stranu to pro něj ale také může znamenat nutnost při 

konkurenčním boji mezi herními servery a zároveň touhu být tím prvním, který recenzi 

zveřejní. 

V předchozích letech byla dema (část hry) posílána nejen samotným recenzentům, 

ale také poskytnuta přímo hráčům10. Dnes se již volně dostupná dema příliš nevyužívají. 

Novinářům se posílá většinou přímo celá hra, aby redaktoři mohli vytvořit recenzi nebo 

jakési první dojmy z hraní, které mnohdy ovlivní koncového uživatele, zda si hru 

zakoupit či nikoliv. 

Trendem dnes není jen rozesílání her novinářům, ale i influencerům (youtuberům, 

blogerům), kteří svým divákům předvedou (popíší) první dojmy z hraní. Tím vytváří 

o hru následný zájem a zvýšené prodeje. Tato forma spolupráce může být dvojího 

charakteru; vývojáři zašlou hru zdarma pro ukázku, nebo se může jednat přímo 

o placenou spolupráci, kterou bych už ale neřadila mezi oblast public relations. 

                                                 
9Unique Selling Proposition – unikátní vlastnost produktu, to co jiné značky nabídnout nemohou. 
10 Distribuce probíhala například přes časopisy, později byla dostupná na internetu nebo přímo na 

platformě Steam 
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2.4.2 Eventy 

Za zmínku stojí i pořádání eventů, konferencí a dalších setkání. V herním 

průmyslu jsou velmi populární herní konference, jakou je například E3 

(Electronic Entertainment Expo). Zde vývojáři prezentují připravovaný produkt. 

Konference generuje obrovské množství zmínek a dojmů od herních novinářů, a přináší 

tak pozitivní publicitu. 

Příkladem eventu je například tzv. launch event, to znamená událost uspořádaná 

u příležitosti vydání produktu. Při této události se sejdou herní novináři a odborná 

veřejnost včetně influencerů, aby si vyzkoušeli hru, vznesli dotazy na vývojáře nebo 

pracovníky PR a obdrželi presskit, kopii hry nebo malý dárek. 

Do oblasti organizace eventů lze zařadit i elektronický sport (e-sport) a pořádání 

různých herních turnajů a setkání. Za elektronický sport (nebo progaming) můžeme 

laicky označit jakoukoliv hru, která je pro více hráčů a má soutěžní charakter. 

Tyto herní události jsou místem dvojí propagace. Jednak je to komunikace 

samotné hry, která je předmětem setkání (u mnoha turnajů je to více her současně). 

Mimo hru samotnou mohou být k dispozici obrandované předměty, které jsou mezi 

fanoušky velmi populární. Úspěch setkání se značí nejen počtem návštěvníků, ale také 

sledovatelů přímého přenosu přes internet. Druhou složkou je pak prostor pro 

komunikaci vedlejších produktů, jako jsou počítače a herní příslušenství, software, 

kancelářské židle, občerstvení a další. Ty jsou komunikovány přímo v místě události 

například tím, že je používají účinkující. Pro diváky na internetu jsou pak přehrávány 

reklamní spoty v průběhu komerčních přestávek (Cunningham 2016). 

Mezi takové eventy patří ESL, Intel Extreme Masters, World Cyber Games 

a DreamHack. V České republice také probíhají tyto turnaje, i když v menším měřítku. 

Spadá sem například Mistrovství České republiky v počítačových hrách a další.  
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2.5 Přímý marketing 

Kotler definuje přímý marketing jako: „přímé spojení s jednotlivými, pečlivě 

vybranými cílovými spotřebiteli, které má vyvolat okamžitou odezvu a rozvíjet trvalé 

vztahy se zákazníky za použití telefonu, pošty, faxu, e-mailu, internetu a dalších nástrojů 

pro přímou komunikaci s konkrétními spotřebiteli“ (2007; 928). Výhodou přímého 

marketingu je fakt, že pracuje s nejperspektivnějšími zákazníky a často pro ně vytváří 

personalizovaná sdělení, která jim nabízí takové produkty, které se jim líbí. Stinnou 

stránkou je nutnost zákaznických databází; vytvoření takové databáze je časově 

i finančně náročné.  

V herní oblasti přímého marketingu využívají především maloobchodníci, kteří 

pomocí newsletteru informují své zákazníky o novinkách, slevových akcích apod. Tuto 

možnost využívají i herní společnosti, které stejným způsobem zasílají informace 

o chystaných produktech, pokroku ve vývoji hry a speciálních akcích.  

Do přímého marketingu řadím prodej sběratelských edicí. Jedná se o produkt, 

který je obohacen o jedinečné předměty, které většinou nelze získat jinak než 

zakoupením dané edice. Často je vytvářeno několik různých variant, u kterých se liší 

množství a exkluzivita přidaných předmětů. V tomto případě se kreativitě meze 

nekladou, ke hře může být připojen art book, soundtrack na gramofonové desce, jsou 

přikládány sošky, makety herních předmětů, mini ledničky nebo závodní auto za 

miliony korun. Do přímého marketingu byly tyto edice zařazeny z důvodu jejich 

limitovaného množství. Mnoho zákazníků sbírá právě tyto doplňkové předměty, proto je 

může maloobchodník lépe zacílit na základě předchozích nákupů, a nabídnout tak lepší 

obsah. 
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2.6 Sociální média a online komunikace 

Oblast komunikace na sociálních médiích považuji za zcela samostatnou součást 

doplňující komunikační mix v tzv. integrované marketingové komunikaci11. Glynn 

Mangold do oblasti sociálních médií řadí word-of-mouth fóra, blogy, diskuze 

podporované firmou, e-mail, weby střádající uživatelské recenze, sociální sítě, 

audiovizuální weby založené na sdílení, virtuální světy aj. Tyto komunikační kanály 

získaly velký vliv na zákaznické chování; od získání povědomí o produktu, přes názory, 

data o nákupním chování, až po ponákupní evaluaci (Mangold a Fauilds 2009, 358). 

Mangold a Fauilds hovoří o roli sociálních médií a vyčleňují dvě hlavní: první 

jako součást tradiční integrované marketingové komunikace, kdy firma komunikuje 

v souladu s ostatními komunikačními kanály. Tou další úlohou sociálních médií je 

komunikace zákazníků mezi sebou, což lze považovat za moderní verzi word-of-mouth. 

Specifikum této komunikace je to, že zákazník svou zkušenost nesdílí jen v malém 

okruhu přátel, ale může se podělit o svůj názor s tisíci lidí po celém světě (2009; 259). 

Sociální média, a především sociální sítě, mají díky svým vlastnostem jednu 

velkou příležitost v oblasti WOM, nazývá se virální marketing. Petr Frey virální 

(virový) marketing označuje za způsob, jak získat zákazníky takovým způsobem, aby si 

o výrobku nebo službě říkali navzájem. „Za virovou zprávu lze považovat sdělení 

s reklamním obsahem, které je pro osoby, jež s ním přijdou do kontaktu, natolik 

zajímavé, že je samovolně a vlastními prostředky šíří dál“ (2008; 69). Původně se tato 

sdělení přeposílala e-mailem, dnes se tato činnost přesunula spíše na sociální média. 

Výhodou, ale zároveň i nevýhodou sociálních médií je nedostatek kontroly ze 

strany společnosti. Firma může řídit svou komunikaci směrem k zákazníkům, avšak 

aspekt word-of-mouth řídit příliš nelze. Dnes se stává, že prodejce zneužívá otevřenosti 

těchto médií a například zahltí srovnávací portály kladnými „uživatelskými“ recenzemi 

na svůj produkt. O etičnosti tohoto jednání lze spekulovat, pravdou ale zůstává, že 

sociální média jsou dnes jedním z nejúčinnějších nástrojů při výběru zboží a služeb, 

a proto je nasnadě tento komunikační kanál zakomponovat do celkové komunikační 

strategie. 

                                                 
11 Integrovaná marketingová komunikace zahrnuje veškeré aktivity společnosti. Patří sem jak jednotlivé 

složky komunikačního mixu, tak i obecněji marketingového mixu. Portál Mediaguru do IMK zahrnuje i 

chování společnosti ke svým zaměstnancům, etický kodex a další. Důležitá je v tomto směru konzistence 

a soulad komunikace (Mediaguru.cz). 
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Herní trh využívá sociální média ve velkém množství. Nejen, že se jedná 

o poměrně levný způsob, jak komunikovat směrem k zákazníkům, ale vychází zároveň 

z podstaty produktu. Nákup se uskutečňuje ve velké míře přes internet, a jelikož je 

produkt digitální, spotřeba je tedy možná okamžitě. Zároveň využívání sociálních médií 

reaguje na poptávku a cílovou skupinu, která například na sociálních sítích téměř žije. 

Zajímavostí je, že mnoho her má samo o sobě sociální charakter a může sloužit jako 

sociální síť, příkladem je hra World of Warcraft, která patří mezi nejhranější hry vůbec. 

Herní společnosti využívají velké množství nástrojů zmíněných na začátku této 

podkapitoly. Velký důraz je kladen na web, který nese především informativní 

charakter, dále probíhá komunikace na fórech, srovnávacích portálech sloužících jako 

zpětná vazba a bezpochyby si zaslouží vyzdvihnout sociální sítě, které zastávají funkci 

komunikačního nástroje, zákaznické podpory a zároveň místa pro šíření word-of-mouth. 

Nesmím opomenout ani audiovizuální weby jako Youtube a činnost zvanou 

livestreaming. Tyto nástroje jsou poměrně nové, co se týká využití pro marketingovou 

činnost, a také jsou pro herní trh velmi účinné. Nejen, že zvyšují povědomí o produktu 

a značce, ale také podporují prodej a word-of-mouth.  

Video platforma Youtube i livestreamovací portály se těší stále větší oblibě, a to 

jak mezi diváky, tak mezi marketéry. Princip, jak tyto nástroje fungují, je jednoduchý: 

v případě videotvorby na Youtube autor vytvoří video obsah a ten nahraje na příslušnou 

stránku, kde video mohou zhlédnout a okomentovat diváci.  

V posledních několika letech přišly na svět i livestreamovací (streamovací) 

platformy, jako je Twitch.tv, Hitbox.tv, Youtube Gaming a další. Princip na nich 

funguje obdobně, od běžných videí se ale liší tím, že jde o živý přenos, který je opatřen 

chatovacím oknem, kde mohou diváci živě reagovat na dění na obrazovce. 

Pro komunikaci produktu zde existuje hned několik možností. První z nich je 

vytvoření vlastního Youtube kanálu, na který tvůrci přidávají video updaty o postupu 

vývoje hry. Informace mohou doplnit přímo o záběry z hraní, ukázky herních mechanik 

a podobně. Touto činností nekomunikují jen přípravu produktu, ale také zvyšují image 

a povědomí o značce. U livestreamování je princip podobný, navíc ale poskytuje 

možnost okamžité komunikace s diváky, fanoušci se ptají na otázky a vývojáři jim 

mohou ihned odpovědět, čímž se buduje blízký vztah mezi výrobcem a zákazníkem. 
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Příkladem kreativního využití Youtube kanálu a zároveň zapojení fanoušků do 

procesu tvorby hry je studio Io Interavctive, které vytvořilo sérii Hitman. Hráč se při 

hraní této hry ocitne v kůži nájemného vraha. V nejnovější pokračování s názvem 

Hitman (2016) hra nabízí vyjma standardní kampaně i tzv. elusive target (hráč má 

omezený čas na eliminování určitého cíle, a pouze jeden pokus na splnění mise). Studio 

na Youtube zveřejnilo video, ve kterém mluví dva muži o tom, co vše na světě zlého 

provedli, a snažili se diváky přesvědčit, že právě oni jsou ti nejhorší lidé na světě. 

Diváci pak mohli na microsite hlasovat pro to, který z mužů je horší, a zaslouží si proto 

zemřít. Studio na základě rozhodnutí hráčů do hry skutečně přidalo možnost si 

padoucha zabít v rámci elusive target (Chalk 2016). 

Dalším způsobem, jak využít livestreamovací platformy a Youtube, je běžná 

inzerce. Oba typy nabízí možnost umístění reklamních spotů před video/vysílání nebo 

v jeho průběhu. 

Jednou z nejzajímavějších možností, jak komunikovat svou hru s veřejností, je 

pak spolupráce s lidmi, kteří pravidelně na tyto stránky přispívají. Jedná se o spolupráci 

s influencery neboli názorovými vůdci. Tento způsob byl již zmiňován v kapitole 

o public relations, přesto je ale nezbytné tento trend opakovaně zmínit. Herní 

společnosti nebo jejich distributoři si mohou domluvit spolupráci s videotvůrci za 

protislužbu nebo určitý finanční obnos. Záleží vždy na podmínkách, na kterých se obě 

strany dohodnou, nicméně běžně tato spolupráce funguje na principu, že influencer 

vytvoří video/živé vysílání (v případě blogerů je to recenze či článek), kde divákům 

předvede hru, její mechaniky (někdy celý průchod titulem) a podělí se o svůj názor 

s diváky. Ti si pak na základě doporučení hru mohou zakoupit. 

Problémem u tohoto typu spolupráce je nedostatečné označení reklamního 

sdělení, faktu, že se jedná o placenou formu spolupráce, popřípadě product placement. 

Divákům tato skutečnost nemusí být známa, a mohou obsah vnímat jako upřímné 

doporučení, word-of-mouth, což lze označit za manipulaci. Dle posledních informací 

Youtube přidává možnosti, jak označit video za obsah s reklamním sdělením, nicméně 

je celá tato oblast problematická i z hlediska chybějících legislativních opatření. 
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Závěr této části je věnován možnosti využití virtuální reality pro reklamní účely. 

Virtuální realitu Reifová definuje jako „počítačovou technologii poskytující pomocí 

smyslových podnětů a zpětné vazby přesvědčivou iluzi o ponoření uživatele do umělého 

světa“ (2004; 205). Výhodou je téměř reálné zobrazení produktu a možnost interakce 

s ním. V oblasti počítačových her se tento nástroj dá využít pro přehrávání téměř živých 

trailerů, interakci s herními postavami. Do budoucna není vyloučena ani virtuální 

přítomnost na výstavách a další. Využívání tohoto nástroje je ale spíše predikcí do 

budoucna než zaběhnutou praxí. 

2.7 Obsah tvořený fanoušky 

Při zaměření na marketingovou komunikaci v oblasti her, filmu či hudby je zcela 

na místě zahrnout do tohoto procesu konzumenty a fanoušky. Ti nejen, že poskytují 

zpětnou vazbu na produkt, ale zároveň se mohou podílet na produkci dalšího obsahu, 

což je pro firmu výhodné z finančního hlediska, a zároveň je to velmi efektivní kanál 

pro šíření a sdílení obsahu. 

„Mnoho studií prokázalo, že koneční uživatelé mohou vyvinout nové využití pro 

produkt nebo službu, aniž by se do procesu vložil původní designér. Z toho důvodu 

vývojářské společnosti využívají techniky, které jim poskytnou další informace, 

například beta testování a marketingové výzkumy“ (Kerr 2006: 6). V oblasti marketingu 

je tato činnost označována za „User Generated Content“, tedy obsah tvořený 

uživatelem. Jenkins naznačuje, že se mentalita firem i uživatelů společně přesouvá 

k tzv. participační kultuře, která tedy zahrnuje i konečného uživatele do procesu výroby. 

Obává se však, že společnosti zcela přesně neví, jak tuto participaci definovat nebo jak 

určit její hranice. Každá společnost vytváří svůj vlastní způsob, jak k těmto komunitám 

přistupovat. Některé se dodnes participace příliš neúčastní, jiní důkladnou komunikaci 

s fanoušky považují za klíčový prvek celé firemní kultury (2008; 177). 

Někteří další autoři pracují s obdobným pojmem „co-creative media form“. 

Taktéž tvrdí, že jsou počítačové hry produktem tvůrců, ale zároveň i příjemců. Stále 

více se klade důraz na důkladnou zpětnou vazbu, a tedy až intimní vztah mezi výrobci 

a konzumenty. Firmy také podporují tvorbu fanouškovských komunit, které, jak je již 

zmíněno v kapitole jedna, tvoří zcela nové obsahy, vylepšují ty stávající a jsou v přední 

linii komunikace s výrobcem, což lze snadno využít pro marketingové účely 

(Dovey 2006; 124). 
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Příkladem takové silné komunity a velkého výdělku je hra Counterstrike (2000), 

která prodala přes milion kopií i přesto, že byla legálně ke stažení zcela zdarma (Boria 

2002). Již samotná hra byla fanouškovsky vytvořena jako mód do hry Half Life 

(Valve Corp. 1998). Dnes existuje několikáté pokračování této hry a její základna 

fanoušků je stále nesmírně aktivní, má půl milionu aktivních hráčů a dne 4. 3. 2017 si ji 

zahrálo přes 700 000 hráčů (Valve Corp. 2017). Hra patří zároveň do e-sportové scény, 

což je efektivní i po marketingové stránce. 

Pro firmy je výhodné podporovat tvorbu komunit a pracovat s ní, ve spojení 

s touto činností se užívá pojem komunitní management. Náplní pozice bývá moderování 

a monitorování fór, aktivní komunikace s hráči nejen na sociálních sítích, vyhledávání 

a práce s influencery a tvorba soutěží. Důležitý je vždy dlouhodobý strategický plán, jak 

ke komunitě přistupovat, jakým stylem komunikaci vést, a především její stálost. 

2.8 Shrnutí teoretické části 

Teoretická část práce se zaměřila na představení digitálních her v rámci 

marketingového mixu se zaměřením na komunikační mix. Ze zkoumané literatury 

vyplývá několik teorií a hypotéz. Některé z nich ověřuji praktickou částí, a to především 

dotazníkovým šetřením. 

Firmy komunikují svůj výrobek v průběhu vývoje, mnohdy až roky před 

dokončením produktu. Touto komunikací se snaží ve veřejnosti vzbudit tzv. hype, čímž 

zvyšují zájem o produkt a pravděpodobně i následné prodeje. 

Statistiky odhalily, že nejvíce hráčů využívá pro hraní počítač. Tato skutečnost 

bude ověřena dotazníkovým šetření na konkrétním příkladu hry Zaklínač III, který je 

dostupný na všechny tři hlavní platformy. 

Jednou z hypotéz, o které teoretická práce pojednává, je tendence přesunu 

z maloobchodního prodeje na internet. Trend digitální distribuce naznačují statistiky 

i praxe, přesto je tvrzení ověřeno v dotazníkovém šetření. Z literatury také vyplývá, že 

se společnosti o svůj produkt starají i po vydání, tuto činnost umožňuje již zmíněná 

digitální distribuce, přes kterou lze uskutečnit dodatečné stahování obsahu a oprav. 

V rámci péče o produkt vznikají také dodatečná rozšíření, která prodlužují životní 

cyklus produktu a taktéž zisky výrobcům. 
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Zkoumání literatury dále odhalilo přítomnost dvou téměř protichůdných táborů 

v oblasti vývoje her. Jsou to velké firmy s herními sériemi a nezávislá scéna, jež se 

zaměřuje především na originální koncepty. Aby tato nezávislá scéna získala pro projekt 

finance, využívá dnes velký trend nesoucí označení crowdfunding. 

Práce se taktéž pozastavuje u spotřebitele her a snaží se bojovat se stereotypním 

vyobrazením hráče. Dle statistiky nabízí nový pohled na hráčskou populaci, který je 

poměrně vyvážený z hlediska pohlaví, zároveň naznačuje, že průměrnému hráči je přes 

třicet let a hráčce dokonce přes čtyřicet let. Tato informace bude porovnána 

s dotazníkovým šetřením. Zároveň práce pracuje s faktem, že hráčská populace 

a fanoušci jsou pro herní vývojáře velmi důležitou složkou, a proto je vhodné s nimi 

pracovat a podporovat jejich tvorbu. 

Text dále popisuje komunikační aktivity v rámci marketingového komunikačního 

mixu. Oblast reklamy se z velké části přesouvá do online sféry, kde je možnost 

zákazníka zastihnout mnohem větší než u televize popřípadě rozhlasu. Zajímavým 

reklamním prostředkem jsou trailery, teasery a obecně videoobsah. Osobní prodej 

zahrnuje možnost přímo prezentovat výrobek, nicméně v současných podmínkách je, 

především v České republice, poměrně malý prodejní potenciál, a tyto aktivity spíše 

přechází v PR. Podpora prodeje je běžnou zavedenou praxí i v oblasti her, nejčastěji se 

jedná o slevové akce a prodej speciálních výhodných edic, na což je také zaměřen 

vlastním výzkumu. Oblast public relations je vnímána jako jedna z nejsilnějších 

možností, jak komunikovat produkt, a to skrze herní novináře a názorové vůdce. Také 

možnosti sponzoringu a pořádání herních událostí skýtají velký potenciál. Přímý 

marketing se praktikuje spíše mezi retailerem a zákazníkem, a to prostřednictvím 

newsletterů a speciálních nabídek. Poměrně novinkou v oblasti komunikace je užívání 

sociálních médií, která mají velký potenciál pro sdílení obsahu i reklamních sdělení. 

Práce také klade důraz na spolupráci s herními komunitami a fanoušky, což lze 

z pohledu marketingu vnímat jako poměrně levnou kreativní příležitost. 

Teoretická část práce se obecně zabývala tím, jakými cestami je možné předat 

sdělení ke konzumentům v oblasti her. V nadcházející části práce pojednává o všech 

vyjmenovaných kanálech a aktivitách a jejich schopnosti sdělení předat. Tato informace 

bude kompromitována s dotazníkovým šetřením. 
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3. Komunikační mix hry Zaklínač III: Divoký hon 

Cílem bakalářské práce je nejen čtenáře teoreticky seznámit s trendy 

v oblasti komunikace počítačových her, zároveň bude v následující kapitole ověřeno, 

jaké komunikační nástroje a kanály jsou v dnešní době nejpřínosnější. Hypotéza 

předpokládá, že nejatraktivnější a zároveň nejpoužívanější je komunikace v digitální 

sféře, zejména pak oblast sociálních sítí, Youtube a spolupráce s influencery a novináři. 

Naopak běžná reklama v televizi, rádiu a tisku na cílovou skupinu příliš nezabírá. Tyto 

předpoklady budou ověřeny na komunikaci hry Zaklínač III: Divoký hon, vytvořenou 

společností CD PROJEKT RED a vlastním dotazníkovém šetřením. 

V následujících podkapitolách je popsána analýza komunikace společnosti 

CD PROJEKT. Společnost nemá dovoleno sdílet detailní informace ohledně vlastní 

marketingové komunikace, jelikož je součástí know-how, proto jsou veškeré informace 

založeny na veřejných zdrojích, zejména pak výročních zprávách a dalších 

dokumentech. Zároveň pro účely práce byly poskytnuty informace českého distributora 

hry, společnosti Cenega, tudíž je práce doplněná tím, jak marketingová komunikace 

probíhala na českém trhu. Zároveň bude hypotéza ověřena dotazníkem, který mapoval, 

jaké aktivity marketingové komunikace hry spotřebitelé vnímali. 

Při zkoumání byly využity oficiální stránky CD PROJEKT a CD PROJEKT RED, 

webové stránky Zaklínače a sociální sítě s touto hrou spojené. Práce zkoumá i další 

weby, které se Zaklínačem zabývají (například herně žurnalistické weby). Při zkoumání 

je využita i platforma Youtube. Práce je doplňována o poznatky získané ze společnosti 

Cenega a zároveň vlastním dotazníkovým šetřením, které poukazuje na to, které kanály 

byly vhodně zvolené při komunikaci, a naopak, které se minuly účinkem. 

Zkoumání má avšak jisté limitace. Vzhledem k nedostupnosti přesnějších dat ze 

strany výrobce chybí informace například o cíli marketingové komunikace, a kvůli tomu 

je možné, že jsou informace o komunikaci hry neúplné. Tuto skutečnost nelze 

opomenout, a proto byla zvolena doplňková data ze strany české distribuce. 

Zároveň je pravděpodobné, že vzhledem k tomu, že komunikace hry začala před 

několika lety, jsou některé informace již nedostupné. 
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Uplynulá doba se také podepisuje na dotazníkovém šetření, protože si spotřebitelé 

již nemusí přesně pamatovat to, že se s daným komunikačním kanálem setkali. To však 

netřeba vnímat negativně, protože je na tom možné demonstrovat, co skutečně utkvělo 

v myslích spotřebitelů, a co se minulo se záměry komunikujícího. Také nelze při 

dotazování rozlišit, čí komunikaci si hráči vybavují (výrobce, distributora nebo 

maloobchodníka) Ovšem vzhledem k faktu, že komunikace české strany je předem 

schválená výrobcem, to není vnímáno jako překážka. 

V závěru je třeba poukázat na sociodemografické rozdělení respondentů. Dotazník 

byl umístěn na facebookové stránce jednoho z influencerů a na herním fóru Zing. 

U získaných dat převládají muži ve věkové skupině 16–20 let s dosavadním ukončeným 

základním vzděláním. Z tohoto důvodu nelze pokládat dotazník za zobecnitelný pro 

celou Českou republiku. Nedostatečné věkové rozdělení však není vnímáno jako 

překážka, jelikož i přes to je možné zjistit, jak na komunikaci reagovali samotní hráči. 

Byl tedy využit záměrný výběr respondentů. 

3.1 O společnosti 

Společnost CD PROJEKT RED je vývojářská divize spadající pod koncern CD 

PROJEKT Capital Group, která mimo jiné vlastní digitální distribuční platformu GOG. 

Celý koncern se zabývá dvěma oblastmi podnikání, první z nich je vývoj her, tím 

druhým je pak distribuce. 

CD PROJEKT RED byl založen v roce 2002 v Polsku a zabývá se vývojem her. 

Na svém vývojářském kontě má trilogii Zaklínač (I, II: Vrahové králů, III: Divoký hon 

a datadisky O víně a krvi a Srdce z kamene), založenou na fantasy příbězích Andrzeje 

Sapkowskeho. Dále karetní hru Gwent, což byla původně minihra ve třetím 

pokračování Zaklínače. Její popularita byla ale natolik velká, že se vývojáři rozhodli 

vytvořit samostatnou hru. Posledním počinem je aktuálně připravovaný titul 

Cyberpunk2077 (CD PROJEKT 2017b). 
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První myšlenky na vznik později úspěšné společnosti se objevily v 90. letech 20. 

století, kdy se otevíral polský trh a zakladatelé Marcin Iwiński a Michał Kiciński toužili 

po tom, aby se zahraniční hry dostaly na polský trh. Začali proto dovážet zahraniční 

tituly do Polska, kde je přeprodávali místním zájemcům na Varšavském bazaru. Z této 

činnosti se v roce 1994 stal předmět podnikání a vznikla společnost CD PROJEKT 

(cdp.pl), která se soustředila na import CD disků ze Spojených států amerických. 

Z cdp.pl se stal první polský distributor, který hry prodával s polským manuálem 

a opatřené polským balením (CD PROJEKT 2017b). 

V roce 1999 přišla pro firmu první příležitost opatřit hru polským dabingem. 

Onou lokalizovanou hrou se stal velmi známý titul Baldur’s Gate, kterého se prodalo 

přes sto tisíc kusů, což značilo fakt, že jsou polští hráči připraveni zaplatit za přidanou 

hodnotu. V roce 2002 pak byla založena další společnost, CD PROJEKT RED Studio, 

která o rok později počala vývoj hry Zaklínač. V té době to byla nejdražší polská hra, 

vývoj trval 5 let a na hře pracovalo téměř sto lidí. V roce 2007 byla hra vydána 

a sklidila velký úspěch. Prodalo se na domácím trhu 35 tisíc kopií během tří dnů 

a získala mnohá ocenění. Zároveň v roce 2007 firma začala pracovat na pokračování 

série o Zaklínači, které bylo vydáno o 4 roky později. Pro hru byla vytvořena do té doby 

největší polská marketingová kampaň (CD PROJEKT 2017b). 

Ve společnosti proběhlo hned několik změn, získala nového investora, přidala se 

k ní platforma GOG a zároveň se z koncernu osamostatnila původní domácí distribuční 

divize cdp.pl. 

V roce 2016 na konferenci E3 vývojáři odhalili připravovanou karetní hru Gwent, 

která je v době psaní práce v beta přístupu. Aktuálně se studio věnuje vývoji právě hry 

Gwent a Cuberpunk 2077 (CD PROJEKT 2016). 

CD PROJEKT v březnu 2017 zveřejnil své finanční statistiky, kde mimo jiné 

oznámil, že se prodalo přes 25 milionů kopií her s tématikou Zaklínače a třetí 

pokračování této úspěšné série vygenerovalo studiu celou miliardu polských zlotých, 

v přepočtu přes 6 miliard korun. (CD PROJEKT 2017c). 
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Zajímavostí je, že společnost nepoužívá tzv. protipirátské ochrany, dle slov 

zakladatele Michała Kicińskiho je cílem CD PROJEKTu vytvářet tak dobré hry, že za 

ně spotřebitelé budou chtít platit (Brabec 2017). Zákazníky se takto snaží pozitivně 

motivovat ke koupi hry, což se jim na základě prodejů daří. To se dá vnímat 

marketingově velmi pozitivně, protože tímto způsobem firma buduje dobré jméno, 

získává atribut vstřícnosti a férovosti, a to je přenášeno i na značku Zaklínače 

a budoucích titulů. 

Úspěch projektu rozeznala i polská vláda, která v roce 2016 věnovala vývojářům 

7 milionů dolarů na vývoj multiplayeru, živoucího města a dalších projektů v rámci 

podpory domácího herního trhu (Wccftech.com 2016). 

3.2 Základní informace o marketingové komunikaci 

Informace o cíli kampaně se získat nepodařilo, práce vychází alespoň z mise CD 

PROJEKTu RED. Cílem je vytvoření revolučního RPG12, které si oblíbí hráči z celého 

světa. Podnikový cíl je umístění mezi třemi nejlepšími vývojáři a zajištění místa pro 

brand v populární kultuře (CD PROJEKT RED 2017a). Těmto cílům byla 

pravděpodobně kampaň podřízena. S ohledem na množství ocenění a dopadu na herní 

komunitu se cíl podařilo splnit. 

Nebylo možné získat ani informace o konkurenci, přesto se práce o analýzu 

pokusí. Na platformě Steam je v době psaní práce k dispozici celkem 197 titulů v žánru 

RPG. Za největší současné konkurenty jsou vnímány hry ze série The Elder Scrolls, 

Dragon Age, Fable, Fallout, Risen a další. 

Za největší konkurenční titul by se dalo považovat páté pokračování série The 

Elder Scrolls: Skyrim (2011). Hra oznámila v roce 2014 celkem 20 milionů prodaných 

kopií (Machuk 2014), což je pravděpodobně více než prodaných kusů Zaklínače13. Mezi 

nejlepší RPG tituly vydané v roce 2015 dle IGN patří: Xenonblade Chronicles, 

Undertale, Pillars of Eternity, Fallout 4 a Zaklínač III, který se v žebříčku umístil na 

prvním místě (IGN 2015). 

                                                 
12 Role-playing game, v překladu hra na hrdiny 
13 Nelze ale přímo srovnávat, protože 25 milionů prodaných kusů Zaklínače zahrnuje všechny tři hry, ne 

pouze poslední pokračování, zároveň je ale Skyrim je na trhu déle. 
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CD PROJEKT použil pro komunikaci produktu celou škálu komunikačních 

technik a kanálů. Komunikace obsahuje všechny prvky základního marketingového 

komunikačního mixu doplněné o současné trendy v komunikaci digitálních her. 

Hru studio vydalo 19. května 2015 na tři převládající platformy (PC, 

PlayStation 4 a Xbox One). Titul byl dostupný v elektronické a fyzické podobě 

v několika edicích. Zaklínače si mohli hráči zahrát v 15 jazycích. Za prvních šest týdnů 

od vydání se prodalo přes šest milionů kusů po celém světě a studiu to přineslo mnohá 

ocenění, včetně Zlatých joysticků a označení Vývojář roku 2015. V tomtéž roce bylo 

vydáno několik bezplatných rozšíření a také datadisk Srdce z kamene. V roce 2016 pak 

další přídavek O víně a krvi (CD PROJEKT 2017b). 

Český distributor svou komunikací mířil na cílovou skupinu hráčů, zvolil 

kombinaci online a offline kampaně. Kampaň byla naplánována před spuštěním prodeje 

a zároveň odsouhlasena CD PROJEKTem. Marketingovou komunikaci zajišťoval na 

českém trhu distributor Cenega za spoluúčasti herních retailerů. 

Výsledkem úspěšnosti následujících aktivit může být fakt, že vývojáři týden před 

vydáním hry zaznamenali přes milion předobjednávek po celém světě. 

3.3 Reklama 

Dne 23. dubna roku 2015 CD PROJEKT spustil televizní reklamu na americkém 

trhu na klíčových televizních stanicích. Spot byl dále vysílán v mezinárodních stanicích 

na určených trzích včetně Velké Británie, Francie, Německa, Polska, Ruska a Austrálie. 

Celkově byl reklamní spot nasazen ve 14 zemích světa (CD PROJEKT 2016; 22). Spot 

je nyní dostupný na Youtube. 

Výroční zpráva uvádí, že se frekvence televizních i online aktivit stupňovala 

během dvou týdnů před vydáním hry a následně aktivita kulminovala v týdnu, ve 

kterém bylo vydání Zaklínače spuštěno (CD PROJEKT 2016; 22). 

Stejně tak zpráva hovoří o outdoorové reklamě na vybraných místech. Na 

oficiálním twitterovém účtu se objevila den před vydáním hry fotografie z New Yorku, 

kde byla reklama umístěna. 
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Obrázek č. 1: ukázka outdoorové reklamy, New York, 18. 5. 2015 

 
Zdroj: https://twitter.com/witchergame 

Marketingové aktivity pro rozšíření Srdce z kamene vrcholily okolo data vydání 

a zahrnovaly propagaci ve velkých médiích. 

Český distributor využil inzerce v online herních magazínech, jako je Eurogamer, 

Zing a další, a zároveň využil reklamního prostoru v televizním pořadu Re-Play. Co se 

týká offline reklamní komunikace, ta probíhala v tisku (Score, Level, Maxim) a mířila 

na média s velkým zastoupením mladého publika. Na českém trhu byla využita 

i outdoorová reklama ve formě citylightů a polepů poboček maloobchodníků 

(Polášek 2017).  

3.4 Osobní prodej 

Hra byla k mání na pultech obchodů 19. května 2015. Prodej se uskutečnil úderem 

půlnoci z 18. na 19. května, polský distributor cdp.pl organizoval soutěže a několik 

setkání v obchodech, které doprovázely rozhovory s tvůrci (CD PROJEKT 2016; 22). 

  

https://twitter.com/witchergame
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Obchodníci na českém trhu taktéž zahajovali uvedení Zaklínače půlnočním 

prodejem, největší herní retaileři komunikovali vydání hry jako velkou událost, nabízeli 

exkluzivní předměty, rozhovory se zajímavými hosty, soutěže a slevové poukazy 

(CZC.cz, JRC.cz, Xzone.cz 2015). 

V České republice hra navštívila výstavy, kde si ji mohli zájemci vyzkoušet, 

zároveň komunikaci několikrát doprovázeli cosplayeři a také byla možnost okamžité 

koupi produktu. Příkladem je výstava For Games, kde obchod JRC instaloval stánek, 

který umožňoval zakoupení mnoha her a doprovodných produktů včetně oblečení. 

3.5 Podpora prodeje 

CD PROJEKT na konci dubna spustil oficiální prodejní web, který nabízel 

doplňkové předměty s tématem Zaklínače, zároveň bylo vydáno pokračování komiksů 

se zaklínačskou tematikou (CD PROJEKT 2016; 22). 

Vypuštění produktu doprovázela POS kampaň (Point of Sale), která byla opět 

uskutečněna na vybraných trzích ve spolupráci s velkými retailery a zároveň 

i digitálními distributory. Ve Spojených státech dokonce probíhala spolupráce s fast 

foodovým řetězcem Carls Jr., ve kterém byly k dispozici boxy s tematikou hry 

(CD PROJEKT 2016; 22). 

Při vydání prvního datadisku byly uskutečněny marketingové snahy, které cílily 

na zákazníky, kteří si již zakoupili základní verzi hry, a to například na digitálních 

distribučních platformách pomocí slev a speciálních nabídek. 

Při vydání závěrečného rozšíření O víně a krvi CD PROJEKT využil podpory 

prodeje na klíčových digitálních distribučních platformách jako je Steam, Xbox Store, 

PlayStation Store a GOG. Stejně tak jako při vydání GOTY (Game of the Year) edice, 

která obsahovala základní hru a datadisky v jednom balení. Tato edice byla nabízena ve 

fyzické kopii nebo digitálně (CD PROJEKT 2017; 33). 

V České republice byla podpora prodeje zastoupena převážně na prodejních 

místech, například v obchodech JRC a Xzone, kde bylo využito obrandování ploch.  

In-store komunikace byla v rukou samotných retailerů; distributor pouze poskytl 

materiály. 
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3.6 Public Relations 

Hra se prezentovala na prestižních konferencích již od roku 2013. Studio 

odhalovalo postup vývoje, od původní myšlenky až po současnější prezentace 

datadisků. Z počátku konference měly charakter spíše prezentace konceptu, později se 

jednalo o prezentace ve formě cinematic trailerů a následovaly ukázky skutečného 

hraní. Hra se prezentovala například na E3, Gamescomu, PAX a také na Comic-Conu. 

Již od začátku roku 2015 studio uspořádalo několik setkání po celém světě (USA, 

Rusko, Japonsko, Polsko, Německo, Spojené arabské emiráty a další), kam pozvalo 

herní novináře. Ti si mohli vyzkoušet hru na třech hlavních platformách. Výsledkem 

bylo více než 300 novinářů obeznámených s nadcházejícím titulem a několik stovek 

článků o připravované hře (CD PROJEKT 2016; 22). 

V dubnu 2015 následovalo pozvání několika youtuberů z celého světa do 

kanceláří CD PROJEKTu, aby si zahráli Zaklínače a získali několik rozhovorů. Tato 

událost dle výroční zprávy vygenerovala přes 11 milionů zhlédnutí do dne vydání. 

Vývojáři také získali publicitu setkáním s polskou premiérkou Ewou Kopacz a taktéž 

tehdejším prezidentem Bronisławem Komorowskym (CD PROJEKT 2016; 22). 

CD PROJEKT v rámci PR aktivit uspořádal u příležitosti vydání druhého 

rozšíření pro Zaklínače III gala koncert. Ten obsahoval výběr orchestrálních skladeb ze 

základní hry i datadisků, a zároveň sloužil jako zakončení Festivalu filmové hudby 

v Krakově v Tauron Aréně. Koncert je od ledna 2017 přístupný za poplatek 10 euro na 

digitální platformě GOG. Událost navštívilo 12 tisíc účastníků, mezi nimiž byli 

i zástupci z České republiky (CD PROJEKT 2017; 33). 

Velkou vlnu pozitivní publicity si studio vysloužilo, když získalo mnoho ocenění 

v letech 2015 a 2016 od nejprestižnějších herních magazínů. Taktéž proměnilo 

nominace ve všech pěti nominovaných kategorií při předávání ocenění Zlatý joystick. 

Zároveň dle informací z výroční zprávy za rok 2015 se Zaklínač stal nejrecenzovanější 

hrou a zároveň titulem, o kterém se nejvíce mluvilo v roce 2015 (CD PROJEKT 2016; 

23). 
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V době psaní práce studio připravovalo první turnaj ve hře Gwent. I přesto, že se 

jedná o PR aktivity rozličného titulu, je nasnadě je zmínit, protože stále prezentují 

zaklínačský svět a jeho postavy. Lze tedy říci, že veškeré aktivity spojené 

s marketingovou komunikací hry Gwent mohou mít pozitivní vliv na Zaklínače III. 

PR aktivity české strany sestávaly z rozesílání lokalizovaných tiskových zpráv 

subjektům, které se na herní scéně pohybují. Následovalo i poskytnutí kopií pro účely 

recenze před vydáním hry a spolupráce s influencery (Polášek 2017). 

Dle Poláška největší dopad na československou herní scénu i na značku Zaklínače 

měla spolupráce s herní novinářkou Alžbětou Trojanovou na dokončení cosplay ze hry. 

Svou tvorbou zaujala dokonce i samotné vývojáře, kteří sdíleli fotografie kostýmu, 

a později ji požádali, aby s cosplayem prezentovala hru Gwent na světoznámých 

výstavách, jako je PAX a Gamesom. 

3.7 Přímý marketing 

O přímém marketingu společnosti není k dispozici mnoho informací. Z praxe je 

nicméně známo, že přímá komunikace se zákazníky byla tvořena především retailery, 

kteří nabízeli produkt skrze newslettery a jiné komunikační nástroje. CD PROJEKT 

a CD PROJEKT RED také umožňují odebírání newsletteru, oběma ale chybí prodejní 

charakter. 

Jako klíčový prvek při komunikaci hry lze považovat samotný produkt, především 

tedy skrze sběratelské a exkluzivní kolekce. Pro klíčové trhy společnost poskytla 

limitovanou edici fyzických kopií hry, které byly dostupné ve velkých prodejnách 

(CD PROJEKT 2017; 33). Nutno dodat, že tyto kolekce jsou vyráběny v omezeném 

počtu, naskýtá se zde příležitost ke komunikaci přímo s vybranými loajálními 

zákazníky. 

V květnu 2015 společnost také vydala tzv. The Witcher Universe: Compendium 

v rámci sběratelské edice; která obsahovala doplňkové informace o vývoji, příběhu, 

světě, původu magie a další. (CD PROJEKT RED 2015). 

I na našem trhu byla k dispozici sběratelská kolekce, která obsahovala sochu, 

medailon, steelbook, artbook, soundtrack, mapu herního světa a samolepky (Xzone). 
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Obrázek č. 2: Sběratelská kolekce Zaklínače III 

 
Zdroj: https://www.xzone.cz/ 

3.8 Sociální média a online komunikace 

V oblasti sociálních médií firma navázala na komunikaci předchozího dílu 

(Zaklínač II: Vrahové králů). Na Youtube oznámila nový titul krátkou upoutávkou 

v únoru 2013. Od té doby přidávala zajímavá videa o vývoji hry, ukazovala hráčům 

místa, která se stala inspirací pro vytvořený svět, publikovala několik ukázek přímo 

z hraní a svou komunikaci doplnila o sekci otázek a odpovědí (Youtube 2007–2016). 

Stejně tak na sociálních sítích pokračovala na stránkách, na kterých komunikovala 

předchozí díly (Facebook, Twitter), kde již měla utvořenou komunitu. V roce 2013 si 

společnost založila instagramový účet, kde je od té doby aktivní. Hra má i Google Plus 

účet, ten nicméně není příliš využívaný. Obsah komunikace je na všech sociálních sítích 

obdobný, od roku 2013 komunikuje přípravu hry, účast na výstavách a konferencích, 

slevové nabídky a velkou pozornost věnuje komunitě a její tvorbě. Nechybí ani občasné 

soutěže a aktuálně i komunikace Gwentu. 

Společnost také komunikuje na vývojářských webových stránkách. V roce 

2014 se zaměřila na seznámení hráčů s postavami, které se ve hře objeví, zároveň 

informativní charakter stránky prokládala soutěžemi a dalším zajímavým obsahem (CD 

PROJEKT RED 2013–2017). Samotná hra má taktéž webovou stránku, skrze kterou je 

možné titul zakoupit (TheWitcher.com). 

https://www.xzone.cz/
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Od srpna 2015 jsou k mání soundtracky ze všech zaklínačských her na hlavních 

streamovacích hudebních platformách včetně Spotify, Google Play Music a Apple 

Music (CD PROJEKT 2016; 23). 

Česká strana nezvolila založení vlastních stránek na sociálních sítích, ke 

komunikaci ale přistoupila skrze komunitní projekty, kterým poskytla exkluzivní 

materiál, kupříkladu několik kopií hry do soutěže, speciální doprovodné předměty ke 

hře a další. Dále uskutečnila spolupráci s vybranými influencery, kteří hru 

komunikovali na Youtube a livestreamovacích platformách (Polášek 2017). 

3.9 Práce s komunitou 

CD PROJEKT se vyznačuje velmi dobrou komunikací s komunitou a fanoušky. 

Jedním ze vstřícných kroků směrem ke komunitě bylo vytvoření modérských nástrojů, 

které umožňují hráčům upravovat a vylepšovat herní zážitek. Tato rozšíření jsou mezi 

hráči velice oblíbená a zároveň prodlužují životnost produktu (CD PROJEKT 2016; 23). 

Dalším příkladem spolupráce s fanoušky jsou cosplay soutěže. Vývojáři připravili 

soutěž, jejíž úkol zněl jasně: vytvořit kostým oblíbené postavy ze série Zaklínač. 

Vítězové získali kromě finanční odměny možnost prezentovat své dílo a hru na několika 

herních událostech (CD PROJEKT RED, 2014). V průběhu let společnost uspořádala 

několik podobných kreativních soutěží. Dále spolupracuje s mnoha cosplayery, mezi 

nimiž byla i již zmíněná česká zástupkyně Alžběta Trojanová. 

Jak již bylo řečeno, sociální sítě se těší velké oblibě ve vztahu ke komunitní 

tvorbě. Od představení hry na sociálních sítích vývojáři sdílí tvorbu fanoušků, ať už se 

jedná o zdařilé kostýmy, kresby nebo hudbu. Tento obsah pokračuje i přesto, že byla hra 

vydána před dvěma lety, což vzbuzuje pocit, že se vývojáři starají nejen o hru, ale 

i o své věrné fanoušky. 

Velkým komunikačním faktorem má pro herní oblast místní lokalizace. Vzhledem 

k velikosti českého, potažmo slovenského trhu, mnohdy vývojář tuto možnost zavrhuje, 

v případě Zaklínače měla ale lokalizace klíčový pozitivní vliv na komunitu fanoušků 

a pravděpodobně i prodeje kvůli velké textové a příběhové komplexnosti; Zaklínač 

nabízí přes 100 hodin hraní a pro představu oba datadisky mají dohromady 20 tisíc 

řádků dialogů (Polášek 2017). 
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Co se týká podpory fanoušků ze strany distributora, jsou tyto aktivity dle Poláška 

přínosné pro obě strany, pro distributora to znamená snížení nákladů na komunikaci hry 

a fanoušci dokážou sdělení komunikovat efektivněji a s větším zapálením. Místo 

marketingové komunikace v tomto případě lze mluvit spíše o word-of-mouth. Pro 

komunitu to znamená odměnění dobré práce a také možnost poskytnout přidanou 

hodnotu a exkluzivní obsah pro své čtenáře či diváky (2017). 

3.10 Vlastní výzkum 

Pro důkladnější analýzu kampaně byl poveden vlastní kvantitativní výzkum, který 

byl strukturován do tří základních okruhů. První část se zabývala otázkami, které se 

týkaly zakoupení hry. Zjišťovala, zda si respondenti hru legálně pořídili, za jakou cenu, 

kterou verzi hry vlastní a motivaci k nákupu. Druhá oblast zkoumala pouze 

respondenty, kteří hru skutečně vlastní a zabývala se požitkem z hraní. Závěrečná část 

zkoumala marketingovou komunikaci hry, otázky se zaměřovaly na to, zda se hráči 

setkali s komunikací na vybraných kanálech. 

Výzkum byl proveden ve formě dotazníkového šetření, mířil na cílovou skupinu 

hráčů, jednalo se tedy o záměrný výběr respondentů. Sběr byl proveden elektronicky za 

využití formuláře od společnosti Google. Dotazník byl umístěn na dvou místech, jedním 

z nich byla facebooková stránka influencera, který byl zapojen do komunikace 

společnosti Cenega, druhým hráčské fórum Zing. 

Otázky byly kombinované - uzavřené nebo polouzavřené s možností jedné nebo 

více odpovědí. První otázka byla filtrovací. Šetření obsahovalo 28 otázek, z toho 

5 zjišťovalo sociodemografické rozřazení respondentů. Dotazník mohli hráči vyplnit od 

26. dubna do 9. května 2017 a za tu dobu bylo získáno celkem 4 782 odpovědí, z čehož 

2765 respondentů odpovědělo na otázky z prvních dvou okruhů14. 

Metoda dotazníkového šetření má své výhody i nevýhody: „Dotazníky s předem 

určenými možnostmi mají tu výhodu, že je snadné je porovnávat a vytvářet tabulky, 

protože obsahují jen malý počet kategorií. Na druhé straně však neumožňují detailní 

názorové či slovní vyjádření, a tak bývá informace, kterou podávají, ve svém rozsahu 

dosti omezená“ (Giddens 1999; 515).  

                                                 
14 Tyto okruhy byly podmíněny odpovědí v první otázce, zda respondenti hru skutečně hráli. 
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Dotazníkové šetření poskytlo kvantifikovatelné údaje o tom, kolik hráčů 

zaregistrovalo komunikaci danou aktivitou nebo skrze jistý kanál, to umožnilo vytvořit 

závěr o tom, které aktivity byly vidět. Pro další výzkum by mohlo být přínosné 

i kvalitativní šetření. To by uvedlo přesněji, které aktivity zasáhly uživatele, proč tomu 

tak je, co si o tom hráči myslí a zároveň i odhalilo, jak by mohla komunikace probíhat 

lépe. Tato metoda je však příliš časově i finančně náročná a zároveň by potřebovala 

podpořit právě kvantitativním šetřením, které bylo uskutečněno. 

3.10.1 Dotazníkové šetření 

Sociodemografické rozdělení respondentů je následující. Celých 

93 % respondentů jsou muži. Více než polovina respondentů jsou lidé ve věkové 

kategorii 16–20 let (54 %), v závěsu jsou osoby ještě mladší, konkrétně 10–15 let 

(25 %). Toto číslo je poměrně zajímavé, vzhledem k faktu, že je hra určená lidem 

starším 18 let, a na takto mladé osoby pravděpodobně nebyla komunikace vůbec 

mířena. 14,7 % tvoří lidé mezi 21 a 25 lety a necelé procento respondentů uvedlo, že 

jsou starší 40 let. Dosažené vzdělání odpovídá věkovému rozptylu. Přes polovinu 

respondentů uvedlo, že mají ukončené základní vzdělání (55,9 %), což odpovídá věkové 

struktuře respondentů. 29 % osob uvedlo, že dokončilo středoškolské vzdělání 

maturitou, 10 % pak dokončilo středoškolské vzdělání bez maturity. Pouhé jedno 

procento ukončilo vyšší odbornou školu a 4 % označila odpověď dosaženého 

vysokoškolského vzdělání. 

Zjištění o struktuře hráčů odporují teoretické části práce, která udává, že hráči 

nemají velkou převahu nad hráčkami, a zároveň nesouhlasí ani věkové rozdělení 

respondentů, zde převládá mladší věková struktura. Tento výsledek podporuje ono 

stereotypní představení typického hráče, se kterým se komunita snaží bojovat. Rozdíl ve 

výsledcích vyplývá z několika faktorů: Do světových statistik je zahrnuto velké 

množství žánrů a platforem včetně her na mobilní zařízení. Dle dostupných informací u 

žen dominuje právě platforma telefonů a tabletů. Stejné vysvětlení se vztahuje 

i k opodstatnění věkové struktury, žánr RPG pravděpodobně není pro ženy ani starší 

hráče příliš atraktivní. 
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Graf č. 1: Rozdělení respondentů dle pohlaví

 

Graf č. 2: Věková struktura respondentů

 

Graf č. 3: Nejvyšší dosažené vzdělání
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Hodnoty rozdělení velikosti sídla a rozdělení krajů jsou již vyrovnanější. Nejvíce 

odpovědí přišlo od osob žijících v obci s 2 001–10 000 obyvateli (21,7 %) a 10 001–

50 000 obyvateli (21,1 %). 

Graf č. 4: Velikost sídla

 

Největší zastoupení měli hráči ve Středočeském kraji (12,1 %), Jihomoravském 

(11,5 %), Moravskoslezském (10,5 %) a v Praze (10,2 %). 

Graf č. 5: Geografické rozdělení respondentů
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V této části se práce zaměřuje na informace od respondentů, kteří si Zaklínače 

zahráli. K tomuto výsledku mířila filtrační otázka, která odhalila, že téměř 60 % osob 

odpovídajících na dotazník si hru skutečně zahrálo. První dvě otázky zjišťovaly, zda 

hráči nákup uskutečnili, a pokud ano, tak za jakou cenu. Téměř 70 % respondentů si hru 

skutečně zakoupilo, 15 % uvedlo, že hru dostalo darem a 12,7 % přiznalo, že byl obsah 

získán nelegálně. Necelá 3 % odmítla odpovědět. Výsledky této odpovědi jsou pro hru 

velmi lichotivé, je však otázkou, zda respondenti odpověděli dle skutečnosti. Dále se 

dotazník ptal na cenu. 50 % uvedlo, že titul koupilo za plnou cenu, 24 % si hru 

zakoupilo ve slevě a 13 % ve výhodné edici, čímž podporují zjištění uvedená 

v teoretické části o využívání podpory prodeje. Zkreslujícím faktorem bohužel je, že 

i přes upozornění na tuto otázku odpovědělo více respondentů (2439), než bylo těch, 

kteří uvedli, že si hru koupili sami (1917). Z těchto respondentů však 303 uvedlo, že 

neví, domnívám se tedy, že to jsou ti, kteří si nepřečetli pokyny. 

Graf č. 6: Hrál jste hru Zaklínač III: Divoký hon?  

 

Graf č. 7: Zakoupil jste si hru Zaklínač III: Divoký hon?  
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Graf č. 8: Zakoupil jste hru za plnou cenu?  

 

Další část dotazníku zjišťovala, jakou verzi hry hráči vlastní. 1555 respondentů 

vlastní digitální kopii na PC, což podporuje obě teorie nadnesené v teoretické části, jak 

o převaze PC verzí, tak o využívání digitální distribuce. 783 osob vlastní hru na počítač 

ve fyzické kopii. Verzi na PlayStation vlastní dohromady 528 hráčů (fyzická i digitální) 

a Xbox One má pouhých 132 osob. Tato otázka však nebyla omezena jednou odpovědí, 

někteří hráči vlastní hru na vícero platformách. 

Graf č. 9: Jakou verzi hry vlastníte? 

 

  

50%

24%

13%

13%

Zakoupil jste hru za plnou cenu?

Ano

Ne, ve slevě

Ne, ve výhodné edici

Nevím

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

PC digitální PC krabicovou PS4 digitální PS4
krabicovou

Xbox One
digitální

Xbox One
krabicovou

Jakou verzi hry vlastníte?



   

47 

 

 

Velmi zajímavé výsledky přinesla otázka zabývající se motivací ke koupi hry. 

Přes tisíc respondentů odpovědělo, že si hru pořídilo, protože hrálo předchozí díly 

a/nebo četlo knihy. Z doplňující otázky vyplynulo, že se ¾ hráčů zajímá o svět 

Zaklínače i mimo samotnou hru. Tato čísla ukazují, že lidé mají ke značce silný vztah, 

což podporuje zákaznickou loajalitu. Tomu také odpovídají výsledky u otázky, zda by 

hráči uvažovali o koupi jiného produktu od stejného výrobce, kdy v 75,7 % respondenti 

odpověděli, že ano. Motivace předchozí zkušenosti pro zákazníky ale nebyla jediná, 729 

lidí uvedlo, že je motivovala pozitivní recenze a 840 respondentů hru vidělo u svých 

oblíbených Youtuberů. Tato zjištění podporují hypotézu o účinnosti aktivit public 

relations, zejména tedy práce s novináři a názorovými vůdci. Výsledkem účinné 

komunikace je také to, že pouhých 7 % uvedlo, že o hře před vydáním neslyšelo.  

Graf č. 10: Na základě čeho jste si hru koupil? 
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Graf č. 11: Uvažoval byste o koupi i dalších her od CD PROJEKT? 

 

Graf č. 12: Zajímáte se o svět Zaklínače i mimo hru? 

 

Graf č. 13: Dozvěděl jste se o hře před vydáním?  
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Pro český trh zajímavým zjištěním byla otázka na české titulky. Jen 13 % hráčů 

uvedlo, že by jim chybějící lokalizace zabránila v koupi hry. Tato data potvrzují 

nezájem ze strany mnoha herních vývojářů, kteří nejsou ochotni českou lokalizaci 

podpořit.  

Graf č. 14: Byla pro vás rozhodující česká lokalizace?  

 

Druhý okruh otázek také zkoumal pouze vlastníky hry a jeho tématem byl požitek 

z hraní. Souhrnně respondenti uváděli, že hrají ve volném čase a hra slouží pro 

odpočinek. Uvedli, že je na titulu baví příběh, postavy, celková atmosféra hry a zasazení 

do světa Zaklínače. Stejně tak odpovídali, že příběh, atmosféra a postavy vynikají oproti 

hrám stejného žánru.  

Graf č. 15: V jaké situaci hrajete?  
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Graf č. 16: Co vás na hře baví?  

 

Graf č. 17: Čím Zaklínač vyniká proti ostatním hrám stejného žánru?  

 

Graf č. 18: Proč hru vlastníte? 
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Ve třetím, a pro práci nejpodstatnějším okruhu bylo zjištěno, jaké aktivity 

spotřebitelé zaregistrovali. Otázky směřovaly ke komunikaci oficiální distribuce, tedy 

CD PROJEKTu a Cenegy, otázky ohledně komunikace maloobchodníků byly 

vynechány. 

V oblasti reklamy byla u respondentů ověřována komunikace v televizi a rádiu, 

tištěných médiích a outdoor. Televizní reklama vytvořená vývojáři u nás dle dostupných 

informací neběžela, bylo ale možné zahlédnout sponzorské spoty před vybranými 

pořady. 26,5 % hráčů si vybavuje, že komunikaci v televizi zahlédlo. Posouzení, zda je 

to dostatečný počet, by musel být vztažen k cíli, nicméně vzhledem ke klesající 

zastižitelnosti mladých lidí u televizí a reklamní slepotě se toto číslo jeví pozitivně. 

Venkovní reklama si vedla o něco hůře. Zaznamenalo ji zhruba 19 % respondentů. 

Překvapivě v čele stojí tisk. V něm sdělení zahlédlo necelých 30 % hráčů. Dle slov 

Martina Poláška český distributor inzeroval právě v těch médiích, kde se mladí lidé 

koncentrují, příkladem jsou herní magazíny. 

Představená čísla působí pozitivně, dle hypotézy bylo očekáváno menší zastižení 

hráčů skrze tyto kanály, nicméně se jeví, že cílení i umístění obsahu bylo úspěšné. 

Přesto je možné, že došlo k záměně redakčního obsahu s inzercí, kterou nemusí příjemci 

spolehlivě rozeznat, jedná se především o reklamu v tisku a televizi.  

Graf č. 19: Viděl jste reklamu v televizi? 
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Graf č. 20: Viděl jste venkovní reklamu? 

 

Graf č. 21: Viděl jste propagaci hry v tištěných médiích?  

 

Osobní prodej byl zastoupen distribucí a retailery, a to například na výstavách. 

Hráči se na akcích se Zaklínačem příliš nesetkali, protože pouhých 22,7 % odpovědělo, 

že se takového setkání zúčastnilo. Toto číslo je velkým překvapením, vzhledem 

k velkému počtu mladých návštěvníků těchto událostí se zájmem o hru. Otázkou je, zda 

byl předpoklad mylný nebo si návštěvníci setkání se hrou neuvědomují. Doplňková 

otázka se dotazovala na to, zdali se hráči setkali s letáčky nebo brožurami na hru. 

Běžnou praxí je, že se tyto letáčky rozdávají na výstavách a mohou mít prodejní nebo 

připomínající charakter. V tomto případě pouze 15 % označilo svou odpověď jako ano. 

Letáčky se v tomto případě nejeví jako příliš dobrý komunikační nástroj. 

  

19%

73%

8%

Viděl jste venkovní reklamu?

Ano

Ne

Nevím

29%

56%

15%

Viděl jste propagaci hry v tištěných 
médiích?

Ano

Ne

Nevím



   

53 

 

 

Graf č. 22: Dostal se k vám letáček nebo brožura? 

 

Graf č. 23: Účastnil jste se nějaké akce, kde byla hra přítomna?  

 

Podpora prodeje také probíhala skrze maloobchodníka, přesto byl dotazník 

zaměřen i na to, jakou roli hrála úprava ceny při nákupu hry. Jak bylo již zmíněno, 

polovina nakupujících uvedla, že hru pořídila za plnou cenu, přesto je ale velké 

procento respondentů, kteří uvedli, že hru získali za cenu sníženou nebo ve výhodné 

edici, což dohromady činí 37,4 % odpovědí (tj. 913). Pokud by se transakce vůbec 

neuskutečnila bez slevové akce, pak je to skutečně lichotivé číslo pro vývojáře. 

Práce s veřejností běžně není v očích zákazníků vidět, přesto se práce zaměřuje 

i na komunikaci přes influencery. Graf ukazující přítomnost hry u influencerů má velmi 

pozitivní hodnoty. 89 % respondentů hru zahlédlo u oblíbeného youtubera, pouhých 

5 % hráčů uvedlo, že youtubery nesleduje a 6 % se s hrou nesetkalo vůbec. Tuto otázku 

však musím považovat za částečně zavádějící kvůli umístění dotazníku, nicméně sdílení 

uživatelů a umístění na herní fórum tuto převažující odpověď pouze podpořilo. 
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Graf č. 24: Zahlédl jste hru u youtuberů? 

 

Kde si hráči vybavili setkání se Zaklínačem, byla sociální média a online kanály. 

83,8 % respondentů uvedlo, že si všimlo komunikace hry na internetu. 10,6 % uvedlo, 

že nikoliv a 5,6 % neví. Pozitivní výsledek měla i otázka, zda hráči sledují hru na 

sociálních sítích, přičemž téměř polovina uvedla, že ano. Ještě lépe si vedly webové 

stránky (ne jen oficiální), které navštívilo přes 58 % respondentů. 

Graf č. 25: Všiml jste si propagace hry na internetu? 

 

Graf č. 26: Sledujete Zaklínače na sociálních sítích?  
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Graf č. 27: Navštívil jste webové stránky spojené se Zaklínačem?  

 

Z těchto čísel je možné usoudit, že skrze online komunikaci lze zastihnout cílovou 

skupinu, a je vhodné oblast online využívat, ať už prostřednictvím inzerce, nebo 

sociálních sítí.  

V závěru dotazníku bylo ověřováno, zda hráči vlastní doprovodný předmět ke hře, 

z čehož se 31,6 % vyjádřilo pozitivně. Tyto hodnoty značí poměrně silný vztah he hře, 

protože jsou hráči ochotni vynaložit dodatečné finance na merchandising. 

Graf č. 28: Navštívil jste webové stránky spojené se Zaklínačem?  
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3.10.2 Shrnutí zjištění 

Z dotazníkového šetření obecně vyplynulo, že reklamní sdělení není pro hráče 

neviditelné, a je tedy vhodné jej do komunikačního mixu zařadit s důrazem na online 

propagaci výrobku. V návaznosti na teoretickou část práce společnost pracovala se 

všemi představenými kanály a taktéž využila trendu v podobě herních trailerů a ukázek. 

Výsledky z oblasti osobního prodeje příliš lichotivé nebyly. Ukázalo se, že na rozdíl od 

teorie si v praxi Zaklínače hráči na výstavách příliš nevšimli. Osobně vidím dvě možná 

vysvětlení: může se jednat o nedostatečnou komunikaci z řad distribuce a retailerů, což 

se jeví jako příležitost využít nákupního potenciálu na těchto setkáních, nebo nebyl 

osobní prodej vůbec zamýšlen a přítomnost hry na výstavách představovala aktivity 

vztahů s veřejností. V tom případě to vnímám jako promrhaný potenciál, protože věřím, 

že právě výstavy mají velkou prodejní příležitost už jen díky přítomnosti prodejce, který 

dokáže komunikovat velmi účinně výhody produktu. 

Data získaná z odpovědí v oblasti podpory prodeje podpořila teoretický základ, 

který byl popsán na začátku práce. Díky slevovým aktivitám a soutěžím si hru 

zakoupilo mnoho dalších spotřebitelů. Skrze slevové akce si tak mohou hru koupit i ti 

hráči, kteří nemají dostatek financí na nákup za plnou cenu, přesto ale chtějí hru vlastnit 

legálně a podpořit autory. Ze zjištění vyplývá, že se vyplatí tyto aktivity uskutečňovat, 

protože mimo zvýšené prodeje tak firma komunikuje otevřenost a vstřícnost vůči herní 

komunitě, a může si těmito aktivitami získat věrnost dalších zákazníků.  

Následující oblast PR byla kvůli své podstatě zkoumána jen otázkou na 

influencery. Výsledky jsou zde poměrně jednoznačné, spolupráce s názorovými vůdci 

v praxi funguje a je vhodné tento nástroj využívat i nadále. Podobné odpovědi přinesly 

i otázky týkající se komunikace skrze sociální média. Původní hypotéza tvrdila, že je 

komunikace na sociálních médiích viditelná, výzkum tuto teorii podpořil. Používání 

online komunikace podporuje v komunitě word-of-mouth, což značí v případě 

kvalitního produktu šíření dobrého slova téměř bez úsilí. 
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Pokud bych měla zhodnotit komunikaci hry, vnímám ji jako dobře provedenou, 

kanály byly dle mého názoru vhodně zvolené a i obsah komunikace odpovídal cílové 

skupině. Co ale z mého hlediska hru nejvíce prodalo, byla její kvalita a také to, že se 

jedná již o zaběhnutou značku, ke které si hráči vytvořili vztah. 

Kde však vidím prostor pro zlepšení, je oblast eventů a výstav. Věřím, že přímé 

vyzkoušení produktu má velký prodejní potenciál, zvláště v herním odvětví. Bohužel na 

českém trhu chybí prvky osobního prodeje, kde mohou zákazníci přímo nákup 

uskutečnit nebo alespoň získat nějakou motivaci ke koupi (slevový kupón apod.). 
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Závěr 

Cílem této práce bylo poukázat na současné postupy a trendy v marketingu 

a především marketingové komunikaci her, a zároveň dokázat, že míra specifičnosti 

tohoto odvětví je hodna dalšího akademického zkoumání. 

V práci jsem se nejprve zaměřila na obecný pohled marketingového mixu, jenž se 

skládá ze základních 4P (product, place, price, promotion). Pro potřeby práce jsem 

základní mix ale pozměnila a rozšířila, aby seděl podstatě produktu a zkoumání. Mix 

byl v rámci produktu rozšířen o informace o herním trhu. Dále byla přidána samostatná 

část o výrobci a spotřebiteli a následně byla nahrazena oblast cenotvorby za zajímavější 

a aktuálnější způsoby financování se zaměřením na alternativní zdroje financování. 

Druhá část práce se věnovala již přímo teoretickým zjištěním na poli 

komunikačního mixu v herním prostředí. Seznámila čtenáře s oblastí reklamy, osobního 

prodeje, podpory prodeje, práce s veřejností, přímého marketingu a rozšířila mix 

o sociální média a práci s komunitou, kterou vnímám za klíčovou v komunikaci her. 

Tato část připravila teoretické ukotvení pro kapitolu třetí, která tyto poznatky aplikovala 

na konkrétní marketingovou kampaň ke hře Zaklínač III: Divoký hon. 

Praktická část zkoumala, jakou komunikaci zvolily společnosti CD PROJEKT 

RED a Cenega při uvedení hry Zaklínač III. Obě společnosti zvolily kombinaci všech 

marketingových aktivit představených v předchozí kapitole. Oficiální reklamní formáty 

byly umístěny na klíčových trzích, pro ČR tyto aktivity zajišťoval distributor. Reklamu 

jsme mohli na českém trhu zaznamenat v televizi (sponzorský spot), v podobě 

outdoorové kampaně, inzerce v tisku a online. Osobní prodej byl zastoupen například 

půlnočním zahájením prodeje hry a výstavami. Podpora prodeje byla zajištěna slevami, 

soutěžemi a v USA také spoluprací s fastfoodovým řetězcem. Český distributor hru 

prezentoval na konferencích, představoval ji novinářům a influencerům a vydával o ní 

tiskové zprávy. Přímý marketing byl zastoupen především přes newslettery 

a sběratelské edice. Na sociální média byl ze strany výrobce kladen velký důraz. Využil 

všechny hlavní sociální sítě a jejich komunikace je kontinuální i dva roky po vydání. 

Dalším důležitým krokem byla také spolupráce s cosplayery a sdílení fanouškovské 

práce. 
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Praktická část byla doprovázena vlastním výzkumem, který zkoumal, jak 

marketingové aktivity vnímali spotřebitelé. Potvrdily se hypotézy, že digitální 

komunikace je klíčová, stejně tak jako prodej přes digitální platformy a úzká 

komunikace s fanoušky. Naopak překvapivé zjištění bylo, že spotřebitelé poměrně ve 

velké míře zahlédli televizní spot a také se navzdory statistikám potvrdil stereotyp 

o typickém hráči, ženy ani věkově starší lidé podle údajů z dotazníku zastoupeni příliš 

nebyli. 

Z praktického zkoumání a teoretického základu mohu říci, že trendem 

v marketingové komunikaci her je důraz na práci s veřejností, především pak s novináři 

a influencery. Dále je kladen velký důraz na digitální komunikaci, která dokáže cílovou 

skupinu zastihnout téměř kdykoliv a kdekoliv. A zároveň je důležitá také práce 

s komunitou, ať už ve formě sdílení příspěvků, nebo podpory merchanisingem. Zdá se, 

že fanoušci dokážou nejen šířit dobré slovo o produktu, ale také jej rozvinout a dát mu 

něco navíc. 

Summary 

The aim of this work is to point out current practices and trends in marketing and 

especially promotion of games, while demonstrating that the particularity of this 

industry is worthy of further academic research. 

I first focused on the general view of the marketing mix, which consists of the 

basic 4P (product, place, price, promotion). For the needs of my work, I changed the 

basic mix and expanded it to suit the essence of the product and the research. The mix 

was expanded to include game market information. In addition, a separate section on 

producers and consumers was added, and the price-making area was replaced for more 

interesting and up-to-date financing with a focus on alternative sources of financing. 

The second part of the thesis was devoted directly to theoretical findings in the 

field of communication in game environment. The readers were introduced to 

advertising, personal sales, sales promotion, public relations, direct marketing, and this 

part was expanded on the mix of social media and community work, which I see as 

crucial in communicating games. This part prepared the theoretical anchor for the third 

chapter, which applied this knowledge to a specific marketing campaign for the game 

Witcher III: the Wild Hunt. 
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The practical part examined the type of communication between CD PROJEKT 

RED and Cenega when launching the game the Witcher. Both companies chose 

a combination of all the marketing activities presented in the previous chapter. Official 

ad formats were placed in key markets. For the Czech Republic, these activities were 

provided by the distributor. TV ad, outdoor campaign, advertising in the press as well as 

online were launched in the Czech Republic. Personal sales were represented, for 

example, by midnight opening sales of the game and exhibitions. Sales support was 

provided by discounts, competitions, and also by working with a fast-food chain in 

USA. The Czech distributor presented the game at conferences, worked closely with 

journalists and influencers and, of course, generated press releases on its activities. 

Direct marketing was represented primarily through newsletters and collectors' editions. 

The social media was greatly emphasized by the producer, utilizing all major social 

networks, and since the release in 2015 their communication has still been continuous. 

Another important step was co-operation with cosplayers and fan-sharing. 

The practical part was accompanied by a research that explored how marketing 

activities were perceived by consumers. The hypothesis has been confirmed that digital 

communication is key, as well as digital platform sales and close communication with 

fans. On the other hand, the surprising finding is that consumers have seen the TV spot 

to a large extent. Another surprising outcome of the questionnaire is that despite 

statistics, the stereotype of a typical player has also been confirmed, i. e. women and 

elderly people have not played the game. 

From practical exploration and theoretical basis, I can say that the trend in 

marketing communication of games is an emphasis on working with the public, 

especially with journalists and influencers. There is great emphasis on digital 

communication, which can reach the target group almost anytime, anywhere. At the 

same time, it is also important to work with the community, whether in the form of 

sharing contributions or promoting merchandising. It seems that fans not only spread 

the good word about the product but also expand it and give it something extra. 
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Příloha č. 24: Viděl jste propagaci hry v tištěných médiích? (graf) 

 

Příloha č. 25: Dostal se k vám letáček nebo brožura? (graf) 

 

Příloha č. 26: Účastnil jste se nějaké akce, kde byla hra přítomna? (graf) 
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Příloha č. 27: Zahlédl jste hru u youtuberů? (graf) 

 

Příloha č. 28: Všiml jste si propagace hry na internetu? (graf) 

 

Příloha č. 29: Sledujete Zaklínače na sociálních sítích? (graf) 
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Příloha č. 30: Navštívil jste webové stránky spojené se Zaklínačem? (graf) 

 

Příloha č. 31: Navštívil jste webové stránky spojené se Zaklínačem? (graf) 
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