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Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o marketingu digitální distribuce herního 

obsahu. Konkrétně se zabývá především marketingem největší z platforem pro digitální 

distribuci herního obsahu, kterou je platforma Steam. Práce si klade za cíl popsání 

nových trendů v marketingu herního průmyslu a prozkoumání marketingových aktivit 

Steamu v letech 2013–2015 prostřednictvím případové studie. Snaží se tak odpovědět 

na otázku, jak Steam komunikuje směrem ke své komunitě a působí na specifickou 

cílovou skupinu, jako jsou hráči, aby si udržel svoji dominantní pozici na trhu digitální 

distribuce herního obsahu. V teoretické práci jsou objasněny pro práci klíčové pojmy 

jako hra, hráč a komunity nebo v neposlední řadě herní průmysl. Práce popisuje i 

monetizaci her a herního obsahu, vydavatelství a distribuci videoher. Dále se zabývá jak 

marketingem samotným, tak i vztahem marketingu k hernímu průmyslu a trendy, které 

mohou být v oblasti herního vývojářství a zároveň i digitální distribuce použity. 

Praktická část pak pomocí SWOT analýzy a případové studie zkoumá platformu Steam, 

aby tak bylo možné určit příčinu toho, proč je Steam v současnosti nejúspěšnější 

z platforem pro digitální distribuci herního obsahu a zároveň tak v závěru udělit 

komunikační doporučení. 

 

 



   

Abstract 

This bachelor thesis deals with marketing of digital distribution of video gaming 

content. It covers concretely marketing of the greatest platform for digital distribution of 

gaming content called Steam. The thesis sets out to describe new trends in marketing of 

video game industry and explore through the case study Steam marketing activities 

between years 2013 and 2015. It poses the question: How does Steam communicate 

with its community and what effect does it have on the specific target group, like 

gamers are, to keep its dominant position on video game industry market. The 

theoretical part clarifies the key terms for the thesis like video game, gamer and 

communities and last but not least, video game industry. Thesis also describes 

monetization of video games and video game content, video game publishing and 

distribution. Furthermore it deals with marketing itself and with current marketing 

trends that could be used in video game marketing and in the marketing of digitally 

distributed gaming content. The practical part uses SWOT analysis and case study to 

understand why is Steam the most successful platform for digital distribution of gaming 

content and offers recommendations. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá platformami pro digitální distribuci herního 

obsahu, konkrétně především současně nejvyužívanější platformou Steam a jejím 

marketingem. Platformy pro digitální distribuci obecně zprostředkovávají prodej 

obsahu, jako jsou e-knihy, software, audio a video obsah nebo právě hry. Zákazník však 

neobdrží produkt jako fyzické médium, ale získá zakoupený obsah v online podobě. Při 

nákupu skrze Steam je hra okamžitě připojena k účtu zákazníka, odkud je možné ji 

stáhnout prostřednictvím Steam klienta. 

Pro přiblížení role marketingu v digitální distribuci herního obsahu je stěžejní, 

aby byla představena jeho zvětšující se provázanost s herním průmyslem samotným. 

S přelomem tisíciletí bylo díky rychlejšímu internetu a zároveň většímu internetovému 

pokrytí možné, aby se z digitální distribuce stal oblíbený způsob prodeje her. Po roce 

2003 vznikla dnes nejpopulárnější platforma Steam a v průběhu let začaly přibývat další 

platformy jako Origin, Humble Bundle nebo GOG.com. Právě Steam je s přibližně 75% 

podílem na trhu digitální distribuce největší z těchto platforem.1 Jeho odhadovaný zisk 

za rok 2015 činí 3,5 miliardy dolarů.2 Digitální distribuce nabídla nové možnosti pro 

celý herní průmysl, a především pak pro nezávislé herní vývojáře (běžně označované 

jako „indie“ z anglického independent). Nárůst množství indie titulů byl umožněn i 

nástupem crowdfundingových platforem jako je Kickstarter nebo český Startovač. 

Crowdfunding je forma fundraisingu, při níž větší počet jednotlivců přispívá menším 

obnosem, aby podpořil a zafinancoval určitý cíl.3 Herní vývojáři si tak mohou usnadnit 

často problematický krok zajištění financování vývoje hry a získat peníze přímo od 

svých fanoušků. 

Počet vydaných her tak rok od roku stoupá (například na Steamu v roce 2014 

vyšlo 1770 her, v roce 2015 jich bylo 2961, a rok 2016 pak přinesl dokonce 4893 

titulů)4. Pro herní vývojáře to znamená větší konkurenci a větší nutnost zapojit do 

                                                 
1 Valve Lines Up Console Partners in Challenge to Microsoft, Sony. Bloomberg [online]. [cit. 2017-05-

1]. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-11-04/valve-lines-up-console-partners-

in-challenge-to-microsoft-sony 
2 Steam Sales in 2015. In: Steam Spy [online]. 2016 [cit. 2016-12-09]. Dostupné z: 

https://galyonk.in/steam-sales-in-2015-2e81a6bb0f5a#.5u7e172fu 
3 I. M., 2014, Crowdfunding. Overview of the industry, regulation and role of crowdfunding in the 

venture startup, Munich, GRIN Verlag, http://www.grin.com/en/e-book/285390/crowdfunding-overview-

of-the-industry-regulation-and-role-of-crowdfunding 

4 Steamspy [online]. 2015 [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: http://steamspy.com/ 
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procesu herního vývoje i marketingové aktivity. V současné době je běžné, aby byla 

podstatná část rozpočtu vložena jak do vývoje hry, tak právě do jejího marketingu. 

Velké herní vývojářské společnosti do marketingu investují řádově miliony dolarů. 

(Například společnost Rockstar v roce 2013 za marketingovou kampaň pro hru 

GTA V utratila 150 milionů dolarů5 a o dva roky dříve společnost Activision zveřejnila 

částku za marketing a distribuci hry Call of Duty: Modern Warfare 3, která činí 200 

milionů dolarů.)6  

Hry samotné ale nejsou zárukou úspěchu konkrétní platformy. Stejně jako u 

fyzické distribuce mezi těmito kanály vzniká konkurence a je třeba vyvíjet i vlastní 

marketingové aktivity. Steam má, jak bylo oznámeno zástupci Valve na konferenci 

GDC v roce 2015, přes 125 milionů aktivních uživatelů7 a zmiňovaný 75% podíl 

z platformy dělá dominantního hráče na trhu digitální distribuce herního obsahu. Cílem 

práce je pomocí případové studie důkladně prozkoumat marketingové techniky ve 

vztahu ke komunitě platformy Steam a pomocí získaných informací pak zjistit, v čem 

tkví její úspěch oproti ostatním platformám pro digitální distribuci herního obsahu. 

Konkrétně bude tedy práce směřovat k odpovědi na otázku: „Jak Steam komunikuje 

směrem ke své komunitě a působí na specifickou cílovou skupinu, jako jsou hráči, aby si 

udržel svoji dominantní pozici na trhu digitální distribuce herního obsahu?“  

V teoretické části práce budou nejdříve představeny pojmy důležité pro 

pochopení části praktické. Autorka se zaměří na popsání hry jako produktu přiblížením 

přístupů k jejímu definování a vysvětlením samotného pojmu „hra“. Následně bude 

vyobrazen hráč jako cílová skupina se všemi svými specifiky. Nebude opomenuto ani 

představení herního průmyslu jako takového. Zároveň autorka považuje za nutné 

zahrnout základní informace z teorie marketingu a krátké seznámení s dalšími způsoby 

distribuce videoher. 

                                                 
5 Grand Theft Auto V Is the Most Expensive Game Ever—and It’s Almost Obsolete. 

In: Bloomberg [online]. 2013 [cit. 2017-02-05]. Dostupné z: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-09-18/grand-theft-auto-v-is-the-most-expensive-game-

ever-and-it-s-almost-obsolete 

6 30 of the Most Successful Video Game Marketing Campaigns Ever. In: Best Marketing 

Degrees [online]. 2014 [cit. 2017-02-07]. Dostupné z: http://www.bestmarketingdegrees.org/30-

successful-video-game-marketing-campaigns-ever/ 

7 Valve to show off SteamVR hardware at GDC. In: NeoGAF [online]. 2015 [cit. 2017-05-07]. Dostupné 

z: http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=997985 
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Praktická část pak bude věnována případové studii Steamu, tedy hloubkovému 

studiu jeho činnosti v letech 2013-2015 pomocí získaných dat tak, aby bylo možné 

odpovědět si na základní otázky práce a porozumět i podobným případům. Práce tak 

bude přispívat k popularizaci herního průmyslu v oblasti marketingu a zároveň může 

být nápomocná herním analytikům či nezávislým herním vývojářům, kteří se chystají 

pro distribuci svojí hry využít právě některé z digitálních platforem. 

Oproti tezi práce obsahuje několik kapitol a podkapitol navíc, jejichž zahrnutí 

autorka považovala za nutné pro větší přehlednost práce a snazší pochopení popisované 

teorie. Zároveň byla navíc provedena SWOT analýza, která je důležitá pro utvoření 

lepší představy o současném stavu platformy Steam. Dále nebyly využity knihy E-

marketing: theory and application Susan Dann a Stephena Danna a The Internet Galaxy 

Manuela Castellse, jelikož byly nahrazeny jinou odbornou literaturou, která byla pro 

zpracování tématu práce vhodnější. 
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1. Hra jako produkt 
 

 

1.1. Definice hry a termín „počítačová hra“ 

Definici hry jako takové se v historii věnovalo množství filozofů a vědců jako Johan 

Huizinga, Roger Caillois, Marshall McLuhan nebo také Ludwig Wittgenstein. Následně 

vznikaly i snahy o konkrétní definici videoher. Ty se však vzájemně výrazně liší podle 

toho, zda autor přistupuje ke hře jako k novému médiu, k uměleckému dílu nebo se na 

ni dívá spíše z technické stránky. Pro tuto práci byly vybrány tři názory, které pomohou 

k utvoření představy o tom, čím vlastně hra je. 

Pro hlubší pochopení videohry je třeba nejprve přiblížit hru jako takovou a zároveň 

to, co „hraní si“ znamená pro člověka. Koncept hrajícího si člověka rozebral holandský 

historik Johan Huizinga ve své knize Homo Ludens, ve které zdůrazňoval důležitost 

„hraní si“ v kultuře. Ze hry se podle něho postupem času stalo vážné jednání a naše 

kulturní systémy se vyvinuly zásluhou hravosti člověka. Následně přišel s konceptem 

„magického kruhu“, který je i v souvislosti s videoherním průmyslem zmiňován dodnes. 

Magický kruh odděluje hru od okolního světa. Je možné si jej představit jako izolované 

hřiště. Uvnitř kruhu je část člověka během hraní hry a je jím oddělena od reálného 

světa. Vnímáme v tuto chvíli situaci ve hře, její prostor, pravidla a normy a soustředíme 

se na jiné aktivity než ve světě skutečném. Dostáváme se tedy do virtuálního světa, 

který je magickým kruhem chráněn.8 

Tento koncept je však považován za problematický a proti teorii magického kruhu 

stojí řada odpůrců, kteří zastávají názor, že není možné tak snadno přepínat mezi herním 

a reálným životem a tyto dva světy interagují, protože v některých oblastech mohou 

digitální hry přinést následky v reálném životě. (Hra nám totiž zabírá skutečný čas, 

který bychom mohli vynaložit do jiných aktivit. Zároveň ovlivňuje naši náladu a ta nám 

pak může zůstat i při dalších činnostech. Hra také komunikuje myšlenky a hodnoty. 

V neposlední řadě pak náš reálný svět může být ovlivněn tím, že utratíme skutečné 

peníze ve světě herním.)9 Podle Iana Bogosta, amerického filozofa a herního designéra, 

                                                 
8 HUIZINGA, Johan. Homo ludens a study of the play-element in culture. Reprinted. London: Routledge 

and Kegan Paul, 1998, s. 10-13. ISBN 0710005784. 
9 EGENFELDT-NIELSEN, Simon, Jonas HEIDE SMITH a Susana PAJERES TOSCA. Understanding 

video games: the essential introduction. New York: Routledge, 2008, s. 29-31. ISBN 0-415-97721-5. 
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mají hry zároveň potenciál se výrazně projevovat v oblastech reklamy, politiky a 

vzdělávání.10 

Významnou osobností, která otvírá otázky ohledně hry jako umění, je Henry 

Jenkins, profesor mediálních studií zabývající se videohrami z pohledu estetiky. 

Videohry jsou podle něho formou populárního umění a herní designéři jsou umělci 

dnešní doby. „Hry jsou novým živým uměním. Jsou pro digitální věk tím, čím byla 

dřívější média pro průmyslovou revoluci. Přináší nové estetické zkušenosti, můžou 

vyvolat silné emoce a mění obrazovku počítače v říši experimentu a inovace.“ Jenkins 

zdůrazňuje, že vývoj her se výrazně posunul. Vývojáři se soustředí na kreativní 

potenciál hry a neberou ji jen jako korporátní komoditu. Vznikají tak hry se silnými 

příběhy a s grafikou na úrovni filmu. Zároveň začala být hra brána jako vážné téma i ze 

strany akademiků. Zabývají se jí nejen jako sociálním problémem, technologickou 

výzvou nebo kulturním fenoménem, ale i právě z pohledu estetiky.11 

Předmětem debat se v posledních letech stala pragmatická definice známého 

programátora a designera Sida Meiera, který stojí například za populární sérií 

Civilizace. Meier na GDC 2012 (konference herních novinářů) prohlásil, že hra je 

„řada zajímavých rozhodnutí“. (Definici kriticky rozebíraly internetové herní magazíny 

jako Kotaku12 či Gamasutra13.) Herní teoretici a novináři Meierovi často oponují tím, že 

ji nelze aplikovat na všechny hry a měla by být spíše omezena na hry strategické.14 

Podle autorů knihy Understanding Videogames se výrok stal jednou z nejznámějších 

definic hry v posledních letech, ale na rozdíl od formálních definicí je méně přesná, 

mnohem více nenucená a možná záměrně jednoduchá a měla by být lehce upravena, aby 

dávala smysl. Souhlasí s tím, že je užitečná, hovoříme-li o strategiích, ale měla by být 

upravena do podoby: „Dobrá hra je sérií zajímavých rozhodnutí.“15 

                                                 
10 BOGOST, Ian. Persuasive games: the expressive power of videogames. 1st MIT Press pbk. ed. 

Cambridge, Mass.: MIT Press, 2010, ISBN 978-0-262-02614-7. 
11 JENKINS, Henry. GAMES, THE NEW LIVELY ART [online]. [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: 

http://web.mit.edu/21fms/People/henry3/GamesNewLively.html 

12 Například A Game Isn't a Series of Interesting Decisions. In: Kotaku [online]. 2008 [cit. 2016-11-30]. 

Dostupné z: http://kotaku.com/5022277/a-game-isnt-a-series-of-interesting-decisions 
13 GDC 2012: Sid Meier on how to see games as sets of interesting decisions. Gamasutra [online]. 2012 

[cit. 2017-05-16]. Dostupné z: 

http://www.gamasutra.com/view/news/164869/GDC_2012_Sid_Meier_on_how_to_see_games_as_sets_o

f_interesting_decisions.php 

14 Tamtéž 
15 EGENFELDT-NIELSEN, Simon, Jonas Heide SMITH a Susana Pajeras TOSCA. Understanding video 

games: the essential introduction. New York: Routledge, 2008, s. 43. ISBN 0-415-97721-5. 
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Tyto debaty a rozcházející se přístupy dokazují, že je velice obtížné najít jednotnou 

hlubší definici videohry, a nelze tedy vybrat jednu, která by mohla být považována za 

paradigma. Pro účel práce je důležitá především základní definice hry jako produktu a 

spokojíme se tedy s takovou, na které se shoduje několik slovníků: „Videohra je hra 

hraná elektronickou manipulací obrazů vyprodukovaných počítačovým programem na 

monitoru nebo jiném displeji.“16  

 

Problematický je zároveň i termín „počítačová hra“. Aphra Kerr ve své knize The 

Business and Culture of Digital Games zmiňuje několik autorů a herních teoretiků, kteří 

využívají rozličné pojmy. Například Hertz, Poole a Wolf odkazují na arkádové hry, 

konzolové hry a hry na PC jako na „videohry“. Oproti tomu James Cornford označení 

„počítačová hra“ a „videohra“ rozděluje. Sám autor knihy Aphra Kerr pak arkádové, 

konzolové, počítačové a mobilní hry označuje pojmem „digitální hry“, který podle něho 

může obsáhnout široký rozsah platforem pro hraní her. K tvorbě, distribuci a předvedení 

hry jsou totiž využívány digitální technologie, které jsou složeny z „numerické 

reprezentace“,17 což je jeden z principů nových médií použitý Levem Manovichem 

v textu „The Language of New Media“. Numerická reprezentace znamená, že všechny 

objekty nových médií jsou založeny na digitálním kódu. Text, obraz i zvuk jsou tedy 

reprezentovány nějakým číselným kódem18. To dovoluje digitálním hrám, aby byly 

snadno přenášeny z jedné platformy na druhou. Pod výrazem „digitální hry“ tedy 

chápeme i podobu her, jak jsou distribuovány prostřednictvím platformy Steam. 

 

1.2. Historie počítačových her 

Úplně první počítačová hra byla vytvořena v roce 1952 na Cambridgeské univerzitě 

a šlo o piškvorky (v originále Noughts and Crosses) pro britský počítač EDSAC 

(Electronic Delay Storage Automatic Calculator). Následována byla interaktivním 

tenisem pro osciloskop z roku 1958 a konečně první interaktivní počítačovou hrou 

Spacewar! z roku 1961. První arkádovou a současně i komerčně využitou hrou je 

Computer space (1971). Rok 1972 je pak rokem zrodu legendární hry PONG 

                                                 
16 Oxford Dictionaries: video game. 2015. Oxford Dictionaries [online]. [cit. 2016-11-30]. Dostupné z: 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/video-game#video-game__3 
17 KERR, Aphra. The business and culture of digital games: gamework/gameplay. Thousand Oaks, Calif.: 

SAGE, 2006, s. 3. ISBN 978-1-4129-0047-8. 

18 MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. Leonardo. ISBN 

02-621-3374-1. 
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využívající principu míčku, který se odráží mezi dvěma pálkami. Distribuována byla s 

prvním domácím videoherním zařízením Odyssey.19 

 

1.3. Počítačové hry v současnosti 

Dnes jsou počítačové hry považovány za „ideální komoditu“. Velice rychle se 

z nich stal předmět byznysu a komerčního vývoje. Na rozdíl od kancelářského software 

jsou hry předmětem populární zábavy, který se uchytil ve vodách rychle se měnícího 

spotřebitelského trhu, který je řídící silou ekonomického růstu. Navíc oproti filmovému 

nebo hudebnímu průmyslu, které tu byly ještě před digitalizací a jsou jí dnes ohroženy, 

herní průmysl z digitalizace těží a je na ní de facto postaven.20 

                                                 
19 KENT, Steven L. The ultimate history of video games: from Pong to Pokemon and beyond: the story 

behind the craze that touched our lives and changed the world. New York: Three rivers, c2001, s. 7-10. 

ISBN 0-7615-3643-4. 

20 GREIG Peuter; Nick DVER-WITHEFORD a Stephen KLINE. Digital play: the interaction of 

technology, culture, and marketing. London: McGill-Queen's University Press, c2003, s. 74-75. ISBN 

0773525912. 
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2. Hráč jako cílová skupina 
Pro pochopení této kapitoly je důležité si nejdříve jasně definovat, co se obecně 

rozumí pod pojmy hard-core hráč, mid-core hráč a casual hráč, jelikož tato označení 

hráčů budou v následujících odstavcích několikrát zmíněna. 

Hard-core hráči – tito hráči věnují většinu svého času i peněz hrám. Znají herní 

novinky, ale i oblíbené hry v historii herního průmyslu. Často bývají považováni za 

samotáře, ačkoli se mimo jiné prostřednictvím MMORPG her sdružují s ostatními hráči 

a udržují s nimi pravidelný kontakt.21 Pokud hard-core hráč nehraje hry, aktivně se o ně 

zajímá i prostřednictvím časopisů nebo herních pořadů.22 

Casual hráči – jde o typ hráče, který je většinou společenský a hraje hry se 

svými přáteli. Ať už osobně nebo online. Hrají většinou puzzle hry, digitální podoby 

deskových her a karetní hry. Preferují ty, ve kterých kolo netrvá déle než deset minut. 

Ty, kterými se mohou zabavit každý den a vyplnit jimi volnou chvíli23 

Mid-core hráči – kategorie mezi casual a hard-core hráči. Tito hráči si nekupují 

nové počítače nebo konzole jen kvůli tomu, aby jim na nich plynule fungovala nová hra. 

Stejně jako hard-core hráči si mohou zahrát MMORPG, ale nevěnují tomu tolik času. 

Hry, které si koupí, ne vždy dokončí.24 

Herní teoretik Mikolaj Dymek označuje hard-core hráče za subkulturu a herní 

průmysl za průmysl subkulturní. V herním průmyslu podle něho v současné době 

dochází ke změně a hry hrají miliony netradičních hráčů. Dochází ale k procesu 

„subkulturalizace“, který zapříčiňuje, že vývoj her je kontrolován hard-core 

subkulturou. K tomu, aby hry oslovily širší skupinu, je třeba, aby byly vyvíjeny a 

prezentovány mimo hranice hard-core hráčů.25 Jednou z definic subkultur je, že se jedná 

o skupiny lidí, kteří sdílí stejné zvyky, hodnoty a zájmy a jsou jimi formováni. Podle 

této definice označil hráče, kteří spadají do skupiny hard-core hráčů, za subkulturu i 

Frans Mäyrä ve své knize An Introduction To Game Studies. Tito hráči podle něho totiž 

                                                 
21 ADAMS, Suellen S. Crash course in gaming. Santa Barbara, California: Libraries Unlimited, an 

imprint of ABC-CLIO, 2014, s. 14. ISBN 161069046X. 

22 Casual versus core. In: Gamasutra [online]. 2000 [cit. 2016-12-05]. Dostupné z: 

www.gamasutra.com/view/feature/131529/casual_versus_core.php 
23 ADAMS, Suellen S. Crash course in gaming. Santa Barbara, California: Libraries Unlimited, an 

imprint of ABC-CLIO, 2014, s. 15. ISBN 161069046X. 
24 tamtéž 

25 ZACKARIASSON, Peter a Timothy L. WILSON. The video game industry: formation, present state, 

and future. New York: Routledge, 2012, s. 47-51. ISBN 9780203106495. 
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tím, že hrají stejné hry, využívají jejich terminologii, a tudíž sdílí stejný jazyk. Zároveň 

sdílí rituály jako hraní her samotné či společný zájem o artefakty jako originální balení 

her, herní zařízení, knihy nebo plakáty.26 

Tato herní subkultura bývá často předmětem nepochopení a stereotypizace.27 

Současná stereotypní mainstreamová představa hráče, často zprostředkovávána médii, je 

taková, že se jedná o pubertální chlapce zavřené ve svých pokojích, kteří jsou izolovaní 

od okolního světa a chybí jim jakýkoli sociální kontakt.28 

Tento pohled vyvracejí i statistiky. Různé zdroje dokazují, že 45 % až 50 % 

hráčů videoher tvoří ženy. Zvyšuje se i věk hráčů. V roce 2015 byl průměrný věk hráče 

31 let.29 Výsledky těchto výzkumů se lehce liší podle toho, zda se jedná o výzkum 

zaměřený na hráče hrající na mobilních telefonech a tabletech, nebo hráče her pro 

konzole či stolní počítače a laptopy.  

Lze říct, že hráč, který ve videoherním průmyslu zastupuje roli spotřebitele, je 

nejdůležitější osobou v procesu tvorby hry. Hráč je totiž tím, pro koho jsou hry 

vyvíjeny, a hlavně tím, kdo za hru utratí své peníze.30 Je tedy cílovou skupinou pro 

marketing herního vývoje. Cílové skupiny nejsou jednolité, ale mají společné znaky, 

které je důležité zmapovat a zároveň poznat jejich základní charakteristiky.31  

Oblíbenou cílovou skupinou pro herní průmysl jsou casual hráči. Pro hardcore 

hráče je totiž hraní seriózní záležitostí a jsou ve hrách více emočně zainteresovaní. 

Zároveň jsou oproti casual hráčům malou skupinou. Nenáročnou hru si hardcore hráč 

nekoupí, jelikož potřebuje výzvu, zatímco casual hráč je mnohem flexibilnější, a 

                                                 
26 MÄYRÄ, Frans. An introduction to game studies: games in culture. Los Angeles: SAGE, 2008, s. 26. 

ISBN 978-1-4129-3446-6. 
27 tamtéž 
28 EGENFELDT-NIELSEN, Simon, Jonas Heide SMITH a Susana Pajeras TOSCA. Understanding video 

games: the essential introduction. New York: Routledge, 2008, s. 135. ISBN 0-415-97721-5. 

29 2015 Video Game Statistics & Trends Who’s Playing What & Why? In: Big Fish [online]. 2015 [cit. 

2016-12-05]. Dostupné z: http://www.bigfishgames.com/blog/2015-global-video-game-stats-whos-

playing-what-and-why/ 

30 ZACKARIASSON, Peter a Mikolaj DYMEK. Video game marketing: a student textbook. New York, 

NY: Routledge, 2017. ISBN 978-113-8812-277. 

31 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 204. 

Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4005-8. 
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přestože může preferovat snadné hry, nechá se reklamními kampaněmi snáz přesvědčit 

k tomu, aby si koupil hru určenou pro hardcore hráče.32 

2.1. Komunity a komunitní tvorba obsahu 

Herní subkultura je entuziastická, komunikativní a zároveň také aktivní na 

webu.33 Lidé přestali být pouze konzumenty her, ale stali se i tvůrci jejich obsahu, stali 

se tvůrci svého vlastního média. Podle Henryho Jenkinse existuje několik způsobů, jak 

se podílet na tvorbě herního obsahu. Jedním z nich je schopnost fanoušků komunikovat 

přímo s tvůrci hry. Hráči jednotlivých her se seskupují do komunit, ať už přímo ve hře 

nebo na externích stránkách, které jsou na hru tematicky zaměřeny. Členové těchto 

komunit poskytují zpětnou vazbu pro vývojáře prostřednictvím fór, sociálních médií 

nebo třeba vlogů a podcastů. Tímto podle Jenkinse získávají schopnost formovat 

konečnou podobu hry.34 Důležitost této interakce zdůrazňuje i Don Tapscott, podle 

něhož lidé internetové generace (narození od poloviny 90. let) nejsou jen pasivními 

konzumenty obsahu, ale vyžadují interaktivní vztah se společnostmi, u kterých 

nakupují.35 

Jenkins dále zmiňuje „modding“. Modifikace neboli modding odkazuje na 

úpravu kódu hry samotnými hráči za účelem vytvoření nového kreativního prvku. Často 

vznikají celé sub-komunity lidí, kteří jsou schopni vytvářet fanouškovský herní obsah.36 

Populární hrou pro modding se stal v posledních letech například Skyrim studia 

Bethesda. Praktická část se mimo jiné bude zabývat i tím, jak Steam využil právě 

fanouškovský obsah Skyrimu pro svůj marketing a jak v krizové situaci komunikoval s 

komunitou. 

Uživatelsky tvořeným obsahem se zabývá australský profesor Axel Bruns, který 

v roce 2008 nastolil pojem produsage. Jde o termín, který zachycuje proces proměny 

                                                 
32 Game Design and Target Market. In: Gamasutra [online]. 2009 [cit. 2016-12-01]. Dostupné z: 

http://www.gamasutra.com/blogs/UGOCHUKWUOKONKWO/20090428/83858/Game_Design_and_Tar

get_Market.php 
33 ZACKARIASSON, Peter a Timothy L. WILSON. The video game industry: formation, present state, 

and future. New York: Routledge, 2012, s. 51. ISBN 9780203106495. 

34 RIDYARD, Samuel. The Tensions Between Popular Representation in the Media of Gamer Culture, 

the Demographic Makeup of Gamers, and the Theories Surrounding Them In: Academia [online]. [cit. 

2016-12-05]. Dostupné z: 

www.academia.edu/11422377/The_Tensions_Between_Popular_Representation_in_the_Media_of_Game

r_Culture_the_Demographic_Makeup_of_Gamers_and_the_Theories_Surrounding_Them 

35 TAPSCOTT, Don. Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation. McGraw-Hill, 1999. ISBN 

978-0071347983. 
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uživatele v tvůrce a distributora obsahu a stírání rozdílu těchto rolí. Tento pojem vznikl 

v prostředí internetu a sociálních sítí jako Facebook, YouTube nebo MySpace.37  

Popisuje především principy fenoménu známého pod označení Web 2.0, který je 

postaven na otevřenosti, nových způsobech komunikace nebo možnosti zasahovat do 

jeho tvorby atd.38 

 Axel Burns určil čtyři základní principy, které vymezují paradigma produsage: 

 1. Otevřená participace. Komunitní ohodnocení. 

Pod touto formulací se skrývá předpoklad, že čím větší množství osob zkouší, 

hodnotí a přispívá k obsahu vytvořenému jejich předchůdci, tím vyšší kvalitu bude mít 

konečný komunitní výstup a nezáleží přitom na tom, zda má příspěvek více či méně 

závažný a podstatný obsah. Je třeba, aby účastníci v produsage komunitě byli z co 

nejširšího okruhu potenciálních přispěvatelů. Takovýto přispěvatel pak vidí a hodnotí 

kvalitu příspěvků ostatních. Komunita je tedy ne-hierarchická, ale zaměřuje se na 

budování nevertikálních vztahů, což pomáhá zachovat soudržnost komunity a 

konzistentní obsah.39 

2. Fluidní heterarchie, ad hoc meritokracie. 

Tento princip vychází z podmínky, že ačkoli schopnosti a vlohy účastníků 

nejsou shodné, mohou vytvořit stejně hodnotný příspěvek k projektu. Stejně jak bylo 

zmíněno u předchozího principu, zůstává po zboření hierarchického žebříčku pouze 

jedna úroveň, kde si jsou všichni rovni. Produkovaný obsah zůstává v ustavičném 

pohybu. Zároveň princip zdůrazňuje to, že aby bylo možné řešit problémy plynule, je 

lepší pracovat jako jednotlivci nebo v malých týmech než požadovat rozhodnutí 

komunity během každého kroku.40  

3. Neukončené artefakty. Kontinuální proces. 

Výstup produsage je jen dočasným produktem kontinuálního procesu. Společně 

vytvořený obsah je sdílen otevřeně a dostupně. Přispěvatelé tak vědí, že na jejich 

příspěvky je nahlíženo kriticky a ty nekvalitní mohou snížit jejich sociální status 

                                                                                                                                               
36 Tamtéž 
37 BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: from production to produsage. New York: 

Peter Lang, c2008, s. 13. ISBN 9780820488660. 
38 FLEW, Terry. New media: an introduction. 3rd ed. South Melbourne: Oxford University Press, 2008. 

ISBN 978-019-5551-495. 
39 BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: from production to produsage. New York: 

Peter Lang, c2008, s. 20-31. ISBN 9780820488660. 
40 Tamtéž 
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v rámci komunity. To motivuje zvyšovat kvalitu jejich budoucích příspěvků. Výstupy 

tvořené tímto sociálním procesem jsou spíše kulturními než komerčními produkty.41 

4. Společné vlastnictví. Individuální odměna. 

Tento princip počítá s předpokladem, že vytvořený obsah bude dostupný i dalším 

přispěvatelům stejně tak jako byl přístupný i těm minulým. Motivací k produkci dalších 

výstupů je pro přispěvatele možnost být součástí produsage komunity a získávají tak 

svoji individuální odměnu.42 

 

Vzhledem k hlavní otázce a obsahu praktické části práce je vhodné přiblížit i 

pohledy na samotnou tvorbu komunity. Huizinga ve svém díle Homo Ludens píše, že 

komunita kolem hry má sklon přetrvávat i po jejím dohrání. Jde o jakýsi pocit „společné 

separace“, kvůli kterému účastníci hry nabývají dojmu, že sdílí něco důležitého, co je 

společně odděluje od zbytku světa.43 

O tom, jak fanouškovské komunity vznikají a jaký má na jejich tvorbu vznik 

digitálního prostředí, hovoří Henry Jenkins ve své knize Fans, bloggers and gamers: 

exploring participatory culture. Odkazuje se zde na Pierra Lévyho a jeho koncept 

kolektivní inteligence. Lévy chápe kolektivní inteligenci jako: „formu univerzálně 

distribuované inteligence, konstantně zdokonalované, koordinované v reálném čase a 

vyúsťující v efektivní využití schopností.“44 Tento koncept se zároveň shoduje se 

zmiňovaným principem otevřené participace Axela Brunse. 

Online fanouškovské komunity jsou podle Jenkinse realizované verze Lévyho 

Cosmopedie. Jde o „samostatně organizované skupiny soustředěné na kolektivní 

produkci, debaty, oběh významů a interpretací v odpověď na výtvory současné 

populární kultury.“ Nové digitální prostředí zvyšuje rychlost komunikace této 

fanouškovské komunity. „Fanoušci seriálu mohou diskutovat o epizodě hned po 

odvysílání.“ Komunity se rozšiřují na globální úroveň. Mohou spolu diskutovat 

fanoušci z různých zemí a jejich znalosti jsou sdíleny kosmopolitně.45 

                                                 
41 Tamtéž 
42 Tamtéž 

43 HUIZINGA, Johan. Homo ludens a study of the play-element in culture. Reprinted. London: Routledge 

and Kegan Paul, 1998, s. 12. ISBN 0710005784. 
44 LÉVY, Pierre. Collective intelligence: mankind's emerging world in cyberspace. Cambridge, Mass.: 

Perseus Books, c1997, s. 277. ISBN 07-382-0261-4. 

45 JENKINS, Henry. Fans, bloggers, and gamers: exploring participatory culture. New York: New York 

University Press, c2006, s. 134-144. ISBN 978-0814742853. 
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Tím, že se komunity zvětšují a rychlost komunikace zvyšuje, mohou být komunity 

efektivnější. S větší frekvencí komunikace vznikají intenzivnější sociální vazby, ale 

současně i větší množství konfliktů.46 

                                                 
46 Tamtéž 
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3. Herní průmysl a platformy pro digitální distribuci 

 

 

3.1. Vznik herního průmyslu a jeho postavení ve společnosti  

Peter Zackariasson a Timothy Wilson datují počátek herního průmyslu do roku 

1971, kdy byla představena první arkádová videohra Computer Space a následně i 

Galaxy Game. Jak již bylo v práci zmíněno, videohry byly vyvíjeny již předtím. 

S příchodem arkádových her však poprvé docházelo k obchodním transakcím mezi 

poskytovatelem a spotřebitelem, když pro hraní videohry bylo nutné vhodit mince do 

arkádového automatu.47 

Za více než 40 let prošel herní průmysl značným vývojem. Tvorba her je dnes 

komplexní proces, který zahrnuje jak vývoj, tak i marketing a prodej.48 

V mnoha směrech se podobá průmyslu televiznímu nebo knižnímu. Společně se řadí do 

odvětví průmyslu kulturního, tedy odvětví, která jsou definována tím, že „produkují 

kulturní produkty určené k masové reprodukci, hromadnému šíření a vývozu“.49 Avšak 

na rozdíl od těchto výrazně starších odvětví videohry často nejsou uznávány jako forma 

kultury. Ian Bogost ve své knize Persuasive Games – The Expressive Power of Video 

Games cituje kritika Jamese Newmana, který zdůvodňuje tento fakt tím, že hry jsou 

považovány za médium pro děti. Jsou vnímány jako triviální, protože neslouží žádné 

sociální ani kulturní funkci. Jde o něco, z čeho člověk může „vyrůst“.50 Oproti tomu 

dále citovaný Henry Jenkins zdůrazňuje, že televize a filmy dříve čelily podobné 

kritice.51 Tím, že kultura musí být pří vývoji her brána na vědomí, oponují i Simon 

Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide Smith a Susan Pajares Tosca, kteří ve své společné 

knize Understanding Video Games upozorňují na to, že aby v dnešní době (kniha byla 

                                                 
47 ZACKARIASSON, Peter a Timothy L. WILSON. The video game industry: formation, present state, 

and future. 1st ed. New York: Routledge, 2012, s. 1. ISBN 0415896525. 

48 JIRKOVSKÝ, Jan a kolektiv. Game industry 2. Praha: D.A.M.O., 2012, s. 14. ISBN 978-80-904387-3-

6. 

49 ŽÁKOVÁ, Eva. Shrnutí současného stavu a návrh doporučení. In: Kulturní a kreativní průmysly v 

České republice [online]. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2011 [cit. 2016-10-30]. ISBN 978-80-

7008-009-2. Dostupné z: http://www.idu.cz/media/document/kulturni-a-kreativni-prumysly-v-ceske-

republice.pdf 

50 BOGOST, Ian. Persuasive games: the expressive power of videogames. 1st MIT Press pbk. ed. 

Cambridge, Mass.: MIT Press, 2010, s. 7. ISBN 978-0-262-02614-7. 
51 Tamtéž, s. 8. 
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vydána roku 2013) mohl herní designer svůj produkt úspěšně prodávat, měl by při 

vývoji brát v úvahu i kulturní faktory a současné trendy.52 

3.2. Rozvoj herního průmyslu a digitální distribuce videoher 

S tím, jak herní průmysl nabíral na společenském kreditu, začal jeho vliv 

pronikat do dalších oblastí a bylo možné pozorovat jasný nárůst důležitosti médií, která 

cílí speciálně na hráče (magazíny, weby nebo televizní programy).53 Současně se začaly 

zvyšovat i rozpočty, se kterými se dnes v tomto odvětví pracuje. Podle výzkumu serveru 

Newzoo.com, který se zabývá analýzou herního trhu, dosáhly globální příjmy v herním 

sektoru v roce 2015 částky 91,8 miliardy dolarů a z toho 30,4 miliardy tvořily hry na 

mobilní telefony. V roce 2016 by se toto číslo mělo vyšplhat až na částku 99,6 miliardy 

dolarů s tím, že poroste i podíl mobilních her. Konkrétně jde o nárůst z 24 % na 27 %. U 

tabletů se pak předpovídá nárůst z 9 % na 10 %. První místo na trhu za rok 2015 

zaujímají konzole, které tvoří 30 % příjmů a těsně za nimi pak stojí PC s 28 %. Zbytek 

pak tvoří takzvané handheldy.54  

Je třeba zdůraznit, že tato čísla neodpovídají tomu, kolik procent hráčů využívá 

daná zařízení. Asociace ESA provedla výzkum, kde zkoumaným vzorkem byli lidé 

hrající více než tři hodiny týdně. Podle výzkumu 56 % hráčů využívá desktopové 

počítače a laptopy a 53 % pak hraje na konzolích. (Vzhledem k tomu, že tyto dvě 

skupiny se mohou překrývat, překračuje součet 100 %.)55 

Tato čísla dělají z videoherního trhu jeden z nejrychleji rostoucích segmentů 

zábavního průmyslu. Zatímco konzolím a mobilním herním platformám dominují 

společnosti jako Microsoft, Sony, Nintendo, Google a Apple, flexibilita a otevřenost 

počítačového hardware vede k roztříštěnosti celého herního ekosystému. K určitému 

sjednocení přispěl příchod Steamu s jeho ucelenou knihovnou her. Mnoho herních 

společností si následně založilo vlastní distribuční platformy, aby získaly podíl na trhu. 

Jedná se o Battle.net společnosti Blizzard a Origin společnosti EA. S ohledem na 

                                                 
52 EGENFELDT-NIELSEN, Simon, Jonas Heide SMITH a Susana Pajeras TOSCA. Understanding video 

games: the essential introduction. New York: Routledge, 2008. ISBN 0-415-97721-5. 
53 NICHOLS, David, Tom FARRAND, Tom ROWLAY a Matt AVERY. Brands and Gaming: The 

Computer Gaming Phenomenon and its Impact on Brands. 1. Basingstoke [UK]: Palgrave Macmillan, 

2006, s. 9. ISBN 9780230286573. 
54 THE GLOBAL GAMES MARKET WILL REACH $108.9 BILLION IN 2017 WITH MOBILE 

TAKING 42%. Newzoo [online]. 2017 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 

https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-reach-108-9-billion-in-2017-with-

mobile-taking-42/ 
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zmiňovaný 75% podíl a 125 milionů aktivních uživatelů je však Steam zdaleka 

nejúspěšnější z těchto platforem.  

Steam také přispěl k rozvoji nezávislého herního vývoje. V dnešní době mají 

indie vývojáři jednak možnost financovat vývoj her prostřednictvím crowdfundingu, a 

právě díky Steamu a jeho službě Greenlight jim byly otevřeny jednodušší možnosti 

distribuce. Nezávislí vývojáři zjistili, že je možné vyvíjet hru, a dokonce se tím uživit i 

bez toho, aby podléhali standardnímu vydavatelskému modelu.56 V dnešní době je více 

než kdy dříve možné zakládat herní studia o dvou až třech lidech. Díky moderním 

technologiím je zároveň jednodušší a finančně méně nákladný takzvaný „self-

publishing“, což bude blíže rozepsáno v kapitole 6 zaměřené na herní vydavatelství.  

 

                                                                                                                                               
55 Two-Thirds of American Households Regularly Play Video Games: New Report Highlights Video 

Games’ Expanding Influence. Entertainment software association [online]. [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 

http://www.theesa.com/article/two-thirds-american-households-regularly-play-video-games/ 
56 2015 Video Game Statistics & Trends Who’s Playing What & Why? In: Big Fish [online]. 2015 [cit. 

2016-12-06]. Dostupné z: http://www.bigfishgames.com/blog/2015-global-video-game-stats-whos-

playing-what-and-why/ 
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4. Nové trendy v marketingu herního průmyslu 

Vzhledem k tématu práce je vhodné nastínit základní teorii marketingu a nástroje 

komunikačního mixu, které souvisí s komunikací Steamu. Zahrnuta bude kapitola o 

digitálním marketingu s ohledem na to, že hlavním tématem práce je internetová 

platforma, a zároveň kapitola o word-of-mouth marketingu kvůli přiblížení práce 

s komunitami v marketingu. Především je nutné přiblížit marketingové strategie, 

techniky a nově se objevující trendy specifické pro herní průmysl. Následně bude 

možné tyto poznatky aplikovat při zkoumání marketingu platforem pro digitální 

distribuci herního obsahu v praktické části práce. 

 

4.1. Teorie marketingu 

 

 

4.1.1. Marketing a & marketing management 

Dříve byl marketing chápán jako schopnost „přesvědčit a prodat“, ale dnešní 

marketing je třeba vidět v novém významu jako „uspokojování potřeb zákazníka“. 

Konkrétně zní jedna z definic takto: „Marketing je společenský a manažerský proces, 

jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu 

výroby a směny produktů a hodnot.“ Philip Kotler ve své knize Moderní marketing 

cituje jednoho ze zakladatelů moderního managementu Petera Druckera, který říká, že 

„cílem marketingu je znát a chápat zákazníka tak dobře, aby mu výrobek nebo služba 

přesně odpovídaly.“57 Zákazníkem pro herní vývojáře je hráč, který má, jak bylo 

vysvětleno v kapitole „hráč jako cílová skupina“, svá specifika a je třeba k nim 

přihlédnout a zvolit správné marketingové nástroje, které jej efektivně osloví. S tím 

souvisí i marketing management, který je definován jako „věda a umění zvolit cílové 

trhy a vybudovat s nimi ziskové vztahy.“58 

 

 

 

                                                 
57 KOTLER, Philip, Veronica WONG, Jahn SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing: 4. 

evropské vydání. Praha: Grada, 2007, s. 38-41. ISBN 978-80-247-1545-2. 
58 Tamtéž 
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4.1.2. Marketingový mix 

Podle Kotlera je marketingový mix „soubor taktických marketingových nástrojů, 

které firma používá k úpravě cílových trhů.“ Zahrnuje „vše, co firma může udělat, aby 

ovlivnila poptávku po svém produktu.“59 Klasickou podobu marketingového mixu 

chápeme jako prvky 4P: produkt (product), cena (price), komunikace (promotion) a 

distribuce (place).60  

Produktem rozumíme „cokoli, co je možné nabídnout na trhu ke koupi, 

k upoutání pozornosti, k použití nebo ke spotřebě“.61 V herním průmyslu je tedy 

hlavním produktem pochopitelně hra a s ní i třeba obal, ve kterém se prodává. Videohry 

jsou prodávány v krabici nebo jako digitální kód, který je ale v současnosti, kdy ne 

všechny stolní počítače a notebooky jsou opatřeny optickou mechanikou, často součástí 

krabicového balení. Krabice má v takovém případě hodnotu spíše sběratelskou. 

Cena je pak podle Kotlera „suma peněz požadovaná za produkt nebo službu, 

nebo suma hodnot, které zákazníci smění za výhody vlastnictví nebo užívání produktu či 

služby.“ Komunikací v marketingovém pojetí rozumíme „souborem činností, které 

sdělují vlastnosti produktu či služby a jejich přednosti klíčovým zákazníkům a 

přesvědčují je k nákupu.“ A konečně distribuce zahrnuje veškeré činnosti, které činí 

produkty nebo služby dostupné zákazníkům.62 Rozlišujeme dva základní modely 

distribuce videoher, a to fyzický a digitální (viz kapitola 7). 

 

 

4.1.3. Digitální marketing 

Velké technologické pokroky mají významný dopad na kupující i na marketéry, 

kteří jim nabízejí své zboží. Firmy musí své strategie přizpůsobit novému prostředí. 

„Internet znamená převrat ve způsobu, jakým přemýšlíme o tom, jak navazovat vztahy 

s dodavateli a odběrateli, jak pro ně vytvářet hodnoty, a jak na tom vydělat peníze. 

Jinými slovy přináší revoluci v marketingu.“63 Podle Blažkové šetří marketing na 

                                                 
59 KOTLER, Philip, Veronica WONG, Jahn SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing: 4. 

evropské vydání. Praha: Grada, 2007, s. 70. ISBN 978-80-247-1545-2. 

60 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008, s. 151. Expert (Grada). ISBN 

978-80-247-2690-8. 
61 KOTLER, Philip, Veronica WONG, Jahn SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing: 4. 

evropské vydání. Praha: Grada, 2007, s. 70. ISBN 978-80-247-1545-2. 
62 Tamtéž 

63 Tamtéž s. 181. 
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internetu čas, zdroje i peníze. S rozšířením internetu je nutností využívat jej při 

podnikání a stává se tak součástí marketingového mixu.64 

Viktor Janouch zdůrazňuje především to, jak technologické možnosti ovlivnily 

způsob oslovení zákazníků. „Tradiční média postavila lidi do role pasivních 

konzumentů produktů, názorů nebo zábavy. Internet však přímo vyzývá ke konverzaci a 

firmy se začínají přizpůsobovat.“ Zákazník nyní zároveň přestává být sám a spojuje se 

s ostatními lidmi. „Propojení lidí může firmu velkou rychlostí zlikvidovat, nebo také 

zvednout mezi nejvýznamnější hráče na trhu.“65 Vzhledem k tomu, že platforma Steam 

staví na digitálním prostředí, hraje pro ni tento fakt zcela klíčovou roli. Důležitým 

prvkem pro platformu jsou totiž právě lidé, propojení v silnou komunitu. V praktické 

části práce bude na příkladech uvedeno, jak Steam se zákazníky konverzuje a 

přizpůsobuje se jejich požadavkům. 

Jednou z možností, jak se na internetu propojit se svými zákazníky, je využití 

sociálních sítí. Sociální sítě jsou totiž založeny na tom, že se lidé účastní konverzace. 

Funguje zde model „many-to-many“, který přímo propojuje zákazníky za účelem 

sdílení informací nebo zkušeností. Pokud dřívější zákazníci sdílí své zkušenosti, mohou 

takto potenciální zákazníky ovlivnit ve fázi, kdy o koupi produktu uvažují.66 Jak již bylo 

v práci nastíněno, určitou formou sociální sítě se stal i Steam. Jak bude blíže popsáno 

v praktické části práce, platforma nabízí množství funkcí podporujících budování a 

udržování komunity. 

Jana Přikrylová a Hana Jahodová v knize Moderní marketingová komunikace 

definují komunitu jako „společenství lidí, kteří jsou ve vzájemné interakci a mají 

společné potřeby, zájmy či cíle.“ Důležité je, že tyto komunity vznikají na jednom místě 

a takovým místem může být i internet, kde vznikají on-line komunity uživatelů, kteří 

„se sdružují na určitých webech s cílem komunikovat, sdílet své názory s jinými 

uživateli, diskutovat o různých tématech, vyměňovat si zkušenosti, sdílet fotografie, 

                                                 
64 BLAŽKOVÁ, Martina. Jak využít internet v marketingu: krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. 

Praha: Grada, 2005, s. 31-39. ISBN 8024710951. 
65 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer 

Press, 2010, s. 20. ISBN 978-80-251-2795-7. 

66 TONKIN, Sebastien, Caleb WHITMORE a Justin CUTRONI. Výkonnostní marketing s Google 

Analytics. Brno: Computer Press, 2011, s. 334. ISBN 978-80-251-3339-2. 
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videa atd.“ Vytváření těchto komunit pak úzce souvisí i s virálním marketingem, jehož 

podstata bude nastíněna v následující kapitole.67 

 

4.1.4 Virální a Word-of-Mouth marketing 

Podstatou virálního marketingu je to, že vypustí marketingové sdělení a 

povzbudí lidi, aby jej předávali dál. „Firmy staví na rychlosti a globálním dosahu 

internetové komunikace a začínají využívat enormního potenciálu virálního 

marketingu.“ Důležitou součástí jsou především lidé, kteří jsou ochotni zprávu poslat 

dál. „Pokud velká část adresátů předá sdělení velkému počtu svých přátel, budou se 

nabalovat další a další adresáti a zpráva se bude lavinově šířit sítí. Pokud však bude 

počet lidí, kteří zprávu předají dál nízký, její šíření se rychle zastaví.“68 

Podle Viktora Janoucha patří virální marketing mezi formy Word-of-Mouth 

marketingu (zkráceně WOMM), který doslovně znamená „předávání marketingu od úst 

k ústům.“ Americká asociace WOMM jej definuje jako: „Dávání lidem důvod bavit se o 

vašich produktech a usnadňovat tuto konverzaci.“ WOM má několik forem, které jsou 

v prostředí internetu různě využívané.69 V této práci budou přiblíženy právě ty formy, 

které jsou oblíbené v marketingu herního průmyslu a digitální distribuce. 

Viktor Janouch ve své knize zároveň uvádí příklad z herního průmyslu, který 

demonstruje účinnost word-of-mouth sdělení. Odkazuje se na společnost NPD group, 

která provedla průzkum mezi hráči online her, aby zjistila, jakým způsobem se 

dozvídají o hrách a novinkách z této oblasti. „Celých 41 % hráčů spoléhalo na sdělení 

ostatních hráčů při hledání informací o hrách. Více než 30 % hráčů získalo informace 

při hraní s přáteli nebo s rodinnými příslušníky.“70 

 

4.1.4.1. Influencer marketing 

 Formou WOM, která je v herním průmyslu oblíbená je takzvaný influencer 

marketing. Viktor Janouch jej definuje jako „identifikaci klíčových komunit a jejich 

vůdců, kteří jsou schopni mluvit o produktu a ovlivnit mínění ostatních.“ Podle 

Janoucha je vliv takovýchto vůdců jednoznačný a jsou schopni na sebe navázat mnoho 

                                                 
67 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010, s. 

134. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3622-8. 
68 KOTLER, Philip, Veronica WONG, Jahn SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing: 4. 

evropské vydání. Praha: Grada, 2007, s. 200. ISBN 978-80-247-1545-2. 
69 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer 

Press, 2010, s. 272. ISBN 978-80-251-2795-7. 
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následovníků.71 Za influencery můžeme tedy považovat herce, zpěváky a jiné mediálně 

známé osobnosti nebo osobnosti uznávané ve svých oborech, ale v poslední době i 

celebrity z prostředí internetu jako jsou YouTubeři a blogeři.  

 

4.1.4.2. Community marketing 

Jde o „formování nebo podporu úzké komunity, která sdílí zájem o produkt (fan 

kluby, diskuzní fóra, uživatelská sdružení atd.). Této komunitě jsou poskytovány 

speciální informace (nástroje, obsah, podpora), a tím je vytvářena loajalita ke značce 

nebo produktu.“72 Úkolem community marketingu (někdy také community 

managementu) je především budování vztahů s komunitou a vytváření hodnot pro tuto 

komunitu. 

 

 

4.2. Současné trendy v marketingu herního průmyslu 

Zackariasson a Wilson zdůrazňují, že kdybychom se na vývoj videoher dívali 

z pohledu tradičního marketingu, byl by založen pouze na průzkumu trhu a preferencích 

zákazníků. Avšak videohry jsou považovány za kulturní produkt a jako v takovém hrají 

zákazníci roli až v pozdější fázi vývoje.73 Zároveň je ale důležité zmínit, že tato 

následná komunikace se zákazníky je stejně důležitá jako samotný nápad hry.74  

Proces marketingu začíná u her už ve chvíli, kdy vývojář teprve zamýšlí začít 

s vývojem hry. Často musí svůj nápad nejprve předvést potenciálnímu vydavateli.75  

 

Mezi současné trendy marketingu herního průmyslu patří e-sport neboli 

progaming. Jde o kompetitivní zápasy v různých videohrách, které jsou živě vysílány 

publiku. Tyto zápasy však bývají i součástí živých turnajů, které jsou pořádány buď 

jako samostatná akce nebo jako součást jiného „eventu“. Nejpopulárnější platformou 

pro takzvaný „streaming“ videí a přenos soutěží eSports je Twitch.tv. Průměrný uživatel 

                                                                                                                                               
70 Tamtéž, s. 274 
71 Tamtéž, s. 273 
72 Tamtéž 

73 ZACKARIASSON, Peter a Timothy WILSON. Video game industry: formation, present state, and 

future. 2. S.l.: Routledge, 2014, s. 59. ISBN 9781138803831. 

74 ZACKARIASSON, Peter a Mikolaj DYMEK. Video game marketing: a student textbook. 2. Routledge, 

2014. ISBN 978-1138812277. 
75 Tamtéž 
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na stránce stráví 421,6 minuty, což je pro srovnání o 44 % více než průměrný divák 

stráví na YouTube.76 

Z e-sportu těží jednak společnosti, které svým zaměřením úzce souvisí s herním 

průmyslem (například Intel, který sponzoruje elektronický sportovní turnaj Extreme 

Masters zaměřený na tituly jako Counter-Strike, League of Legends a Starcraft), ale 

prostřednictvím sponzoringu progamery podporují i společnosti, které na první pohled 

nemají s herním průmyslem nic společného. (Například Nissan, Coca-Cola a Red 

Bull.)77 „Jsme svědky vrcholu hardcore hráčství. Profesionální hráči se účastní herních 

mistrovství, která jsou sponzorována herním gigantem jako je Intel a mohou za ně 

vyhrát velké množství peněz.“78 Elektronický sport si začíná budovat silnější pozici 

v masové kultuře a pronikat do klasických médií. (Jen v České republice v minulém 

roce vznikly například na serverech jako jsou Novinky.cz79 či Aktuálně.cz80 články 

věnující se fenoménu e-sportu nebo byla také natočena reportáž v pořadu Gejzír České 

televize.81) Tím vším se e-sport začíná přibližovat sportu klasickému a už není pouze 

zábavou pro ty, kdo jej aktivně provozují, ale zabaví i lidi, kteří při hraní sledují ostatní.  

E-sport však není pouze online záležitostí. Soutěže probíhají i za přítomnosti 

fanoušků. Letošního ročníku Intel Extreme Masters se zúčastnilo 173 000 příznivců. 

Proto je důležité přiblížit si i pojem event marketing. Event marketing je sdělení 

zprostředkované prožitkem, který je vnímán více smysly najednou.82 Většinou jde o 

                                                 
76 Why eSports Is The Next Big Thing In Marketing. Forbes [online]. [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 

https://www.forbes.com/sites/baldwincunningham/2016/02/25/why-esports-is-the-next-big-thing-in-

marketing/#204427873bfe 
77 Tamtéž 
78 NICHOLS, David, Tom FARRAND, Tom ROWLAY a Matt AVERY. Brands and Gaming: The 

Computer Gaming Phenomenon and its Impact on Brands. 1. Basingstoke [UK]: Palgrave Macmillan, 

2006, s. 12. ISBN 9780230286573. 
79 Ladislav Dyntar: Hraním počítačových her se živí čím dál víc lidí. Novinky.cz [online]. 2016 [cit. 

2017-05-16]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/hry-a-herni-systemy/412951-ladislav-

dyntar-hranim-pocitacovych-her-se-zivi-cim-dal-vic-lidi.html 
80 Střílečka Quake slaví 20 let. První 3D hra na světě vynesla nejlepšímu hráči 

ferrari. Aktuálně.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/legendarni-

strilecka-quake-slavi-20-let-prvni-3d-hra-na-

svet/r~11c8a79a37b011e69966002590604f2e/?_ga=2.35684192.1791618705.1494966941-

1116855120.1484521818 
81 Gejzír: Elektronický sport. Česká televize: iVysílání [online]. 2016 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10805121298-gejzir/216562235000007/obsah/461017-

elektronicky-sport 

82 HESKOVÁ, Marie a Peter ŠTARCHOŇ. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. 

Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 978-802-4515-205. 
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„událost, která má vyvolat zážitek či prožitek emocionální povahy s cílem získat 

pozornost a zájem cílové supiny, a to v rámci komunikace firmy (či jiného subjektu).“83  

Kromě e-sportu v herním průmyslu společnosti využívají eventy pro představení 

svých produktů herní komunitě prostřednictvím silného herního zážitku. Společnost 

Sony například v roce 2016 v galerii Mánes uspořádala akci Playstation Nation, jejíž 

hlavním tématem byla novinka PlayStation VR, kterou si návštěvníci mohli 

vyzkoušet.84 Příkladem dalších herní událostí může být CZC Playstation Cup, veletrh 

ForGames a ze zahraničních pak třeba veletrh GamesCom v Kolíně nad Rýnem. 

Se Streamováním souvisí i takzvaná „Let’s play“ videa. Jde o formát videa, ve 

kterém se hráč natáčí při hraní hry a současně většinou i komentuje to, co se právě ve 

hře děje. Nejvyužívanějším serverem pro „Let’s play“ je právě zmiňovaný YouTube, 

kde fungují současně nejoblíbenější kanály uživatelů jako je PewDiePie s 54 952 258 

odběrateli85 nebo VanossGaming s 20 516 70386 odběrateli. Tito takzvaní „letsplayeři“ 

si skrze svá videa budují silnou fanouškovskou základnu, staví se do role influencerů a 

často motivují své diváky k nákupu hry hrané ve videu. 

Mezi důležité trendy v současné herní komunitě je třeba zařadit i modding, jehož 

podstata již byla v práci vysvětlena (viz 2.1.). Využitím fanouškovského obsahu 

v marketingu se mimo jiné zabývá Leboff v knize Stickier Marketing: How to Win 

Customers in a Digital Age, kde zdůrazňuje, že „pokud jsou lidé zapojeni do tvorby a 

úprav produktů a služeb, existuje větší pravděpodobnost, že o tom budou vyprávět 

ostatním.87 

 

Pokud přejdeme k trendům specifickým přímo pro platformy pro digitální 

distribuci, je třeba zmínit podporu prodeje stimulující k nákupům prostřednictvím 

slevových akcí. Jedním z úkolů platforem pro digitální distribuci je právě i tvorba cen. 

Jde zároveň o jeden z důležitých prvků, díky kterým mohou zvýšit své prodeje. 

                                                 
83 VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: 

Grada, 2010. Marketing (Grada). ISBN 978-80-247-3492-7. 
84 Sony oznámila PlayStation Nation 2016 + kde bude možné si vyzkoušet PSVR. Konzolista [online]. 

2016 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://konzolista.tiscali.cz/articles/onearticle?link=sony-oznamila-

playstation-nation-2016-kde-bude-mozne-si-vyzkouset-psvr-ja1z 
85 PewDiePie. YouTube [online]. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/user/PewDiePie 
86 VanossGaming. YouTube [online]. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/user/VanossGaming 
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Využívají pro to především zmiňovaných slev (každý rok pořádají slevové akce 

platformy jako GOG, Humble Bundle, nebo právě Steam) 

Cenové slevy představují jeden z okruhů cenové politiky. Jedná se o snížení cen, 

které je časově omezené. „Lidé věří, že produkt má vyšší hodnotu za nižší cenu nebo že 

jeho koupí ušetří na nákup jiného zboží.“88 Pro zákazníka jde tedy o výraznou pobídku 

k nákupu a firmy tak slev hojně využívají. Tím ale vzniká možnost ztráty efektivity 

slevy, která má být sice krátkodobým stimulem k nákupu, ale někdy bývá uplatňována 

na veškeré zboží v nabídce, nebo platí stále.89 

Variantou slevy je výprodej, při kterém jsou ceny snižovány poměrně razantně. 

Výprodej může obchodníkům usnadnit doprodej posledních kusů zboží, nebo uvolnění 

místa ve skladu před prodejem. Výhodou internetového marketingu je to, že o výprodeji 

může rychle informovat velké množství lidí a například prostřednictvím pravidelně 

zasílaných e-mailů dostat informaci k zákazníkovi.90 

 

                                                                                                                                               
87 LEBOFF, Grant. Stickier marketing: how to win customers in a digital age. 2nd edition. 2014, s. 108. 

ISBN 978-0749471088. 

88 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008, s. 236. Expert (Grada). ISBN 

978-80-247-2690-8. 

89 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer 

Press, 2010, s. 138. ISBN 9788025127957. 
90 Tamtéž, s. 142.  
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5. Monetizace her a herního obsahu 
S rostoucí přístupností internetu a usnadněním online plateb se začaly mimo jiné 

měnit i modely zpoplatnění neboli monetizace her a herního obsahu. K typické formě 

prodeje her (pokud nepočítáme hry na arkádové automaty vyžadující vložení mince pro 

spuštění), kterou rozumíme to, že zákazník zaplatí za kompletní produkt a následně jej 

má k dispozici, přibyly i modely postavené na tom, že hra je nabízena zdarma a 

následně monetizována jiným způsobem.91 Vzhledem k tomu, že hry využívající některé 

z těchto modelů jsou součástí sortimentu platformy Steam, považuji za důležité některé 

z nových způsobů zpoplatňování her představit. 

• Free-to-play: model, který hráči umožňuje stáhnout si hru zdarma a 

následně si prostřednictvím mikrotransakcí dokupovat další obsah, který 

může usnadnit postup hrou (např. lepší zbraně)92 

• Freemium: základní část hry je zdarma, ale pro plný herní zážitek je třeba si 

připlatit93 

• Nákup + DLC: po zakoupení hry vyjde ještě takzvané DLC (downloadable 

content – obsah, o který se hra po stažení rozšíří)94 

 

 

                                                 
91 ZÁHORA, Zdeněk. Marketing digitálních her [online]. Brno, 2013 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/th/251303/ff_m_b1/Marketing-digitalnich-her-2014-ZZahora.pdf. Magisterská 

diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce PhDr. Martin Flašar, Ph.D. 
92 LUTON, Will. FREE 2 PLAY: MAKING MONEY FROM GAMES YOU GIVE AWAY. Free to play. 

New Riders, 2013. ISBN 978-0321919014. 
93 Freemium. BusinessDictionary [online]. [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: 

http://www.businessdictionary.com/definition/freemium.html 
94 JIRKOVSKÝ, Jan a kolektiv. Game industry: vývoj počítačových her a kapitoly z herního průmyslu. 1. 

Praha: D.A.M.O., 2011, s. 102. ISBN 978-80-904387-1-2. 
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6. Vydavatelství videoher 
 

 

6.1. Herní vydavatelství 

Pod pojmem „herní vydavatel“ (často se využívá i anglické označení „publisher“) 

se rozumí společnost, která do vývoje her investuje a po jejich vydání se stará o další 

marketing. Tento proces může probíhat interně, kdy je samotný vydavatel i vývojářem, 

ale taktéž externě. V druhém případě je vydavatel současně investorem, což mu dává 

možnost ovlivnit podobu hry v průběhu jejího vývoje a zasahovat do procesu její 

tvorby. Mezi nejúspěšnější herní vydavatelství podle výzkumu časopisu 

GameDeveloper a serveru Gamasutra patří Nintendo, Electronic Arts a Activision 

Blizzard.95 

 

 

6.2. Self-publishing 

Vydání hry usnadnilo rozšíření pokrytí internetu a s tím přicházející funkční 

online platební systémy a zároveň možnost vést marketing prakticky odkudkoli. Využít 

lze například sociálních sítí nebo i služeb typu Google AdSense. Důležitým krokem byl 

ale právě rozvoj digitální distribuce a vznik online platforem, díky kterým se značně 

usnadnil proces dopravení videohry ke koncovému uživateli.96 

 

 

                                                 
95 JIRKOVSKÝ, Jan a kolektov. Game industry: vývoj počítačových her a kapitoly z herního průmyslu. 1. 

Praha: D.A.M.O., 2011, s. 100. ISBN 978-80-904387-1-2. 
96 Tamtéž, s. 101-102.  
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7. Distribuce videoher 

Z hlediska marketingu je distribuce proces, při kterém produkt nebo službu 

zpřístupňujeme konečnému spotřebiteli nebo firmě pro použití nebo spotřebu. Ve 

většině případů výrobce neprodává své zboží přímo konečným spotřebitelům, ale 

využívá třetí osoby nebo prostředníky, kteří jejich produkty nabízejí na trhu. Vytváří tak 

marketingové cesty nebo distribuční systémy, které zahrnují všechny organizace, 

kterými produkt projde.97 V případě, že je produktem hra, rozlišujeme především dva 

základní modely, a to fyzickou a digitální distribuci.98 

 

 

7.1. Fyzická distribuce 

Fyzická distribuce je klasický model, ve kterém je distribuční řetězec tvořen 

vydavatelem, distributorem, obchodníkem a končí u zákazníka. Je typický především 

pro prodej her v kamenném obchodě.99 Zákazník v tomto případě obdrží fyzickou kopii 

hry, což pro vydavatele přináší větší risk než při využití distribuce digitální, jelikož je 

nutná investice do jednotlivých fyzických kopií. Zároveň se často jedná o delší proces 

vzhledem k nutnosti dopravit hru do mnoha cílových lokací v různých státech světa. Na 

druhou stranu, ale láká i zákazníky, kteří běžně nenakupují na internetu nebo zákazníky, 

kteří si chtějí nechat s výběrem hry osobně poradit. Také je preferována sběrateli, kteří 

chtějí hru vlastnit fyzicky, popřípadě zakoupit speciální sběratelskou edici hry 

s přidaným fyzickým obsahem jako jsou herní figurky, trika atp.100 

 

7.2. Digitální distribuce 

V modelu digitální distribuce mizí jeden článek řetězce, jelikož distributor a 

obchodník splývají v jedno.101 Digitální distribuce je u herních vydavatelství stále 

                                                 
97 KOTLER, Philip, Veronica WONG, Jahn SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing: 4. 

evropské vydání. Praha: Grada, 2007, s. 958. ISBN 978-80-247-1545-2. 
98 JIRKOVSKÝ, Jan a kolektiv. Game industry: vývoj počítačových her a kapitoly z herního průmyslu. 1. 

Praha: D.A.M.O., 2011, s. 102. ISBN 978-80-904387-1-2. 
99 tamtéž 
100 LEHMUS, William, Mikaela DE YOUNG a Viktor SUNDQVIST. Physical Distribution in a Digital 

World: A study of the gaming industry. Švédsko, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Jönköping. Vedoucí 

práce Naveed Akhter. 
101 JIRKOVSKÝ, Jan a kolektiv. Game industry: vývoj počítačových her a kapitoly z herního průmyslu. 1. 

Praha: D.A.M.O., 2011, s. 102. ISBN 978-80-904387-1-2. 
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preferovanějším modelem. Dokazuje to například průzkum serveru Statista, podle 

kterého se počet herních titulů využívajících digitální distribuce dostal přes hranici 

50 %, tedy na 52 % a v roce 2015 pak dosáhlo zastoupení digitální distribuce dokonce 

56 %.102 Hlavním rozdílem oproti fyzické distribuci je to, že zákazník získá pouze 

digitální přístupový kód ke hře, popřípadě je hra po nákupu připojena k jeho účtu, 

odkud si ji může stáhnout, jako je tomu u platformy Steam. Mezi výhody, které tento 

model nabízí, patří fakt, že zákazník nemusí pro produkt docházet do kamenné 

prodejny, ani čekat na zásilku z e-shopu a hru dostane okamžitě a prakticky odkudkoli, 

kde je připojen na internet. Zároveň takovou hru nemůže ztratit ani fyzicky znehodnotit.  

                                                 
102 Breakdown of U.S. computer and video game sales from 2009 to 2015, by delivery format. 

In: Statista [online]. 2016 [cit. 2017-01-29]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/190225/digital-and-physical-game-sales-in-the-us-since-2009/ 
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8. Metodologie práce 

Pro praktickou část práce bylo využito kvalitativního výzkumu, což je „proces 

hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného 

sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, 

analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání 

v přirozených podmínkách.“ Na začátku kvalitativního výzkumu je důležité zvolit si 

téma (Marketing digitální distribuce herního obsahu: Platforma Steam 2013–2015) a 

základní výzkumné otázky.103 Základní jsou pro tuto práci otázky „Jak využívají 

marketingu platformy pro digitální distribuci herního obsahu?“ a především „Jak 

Steam komunikuje směrem ke své komunitě a působí na specifickou cílovou skupinu, 

jako jsou hráči, aby si udržel svoji dominantní pozici na trhu digitální distribuce 

herního obsahu?“ 

Základním přístupem, který byl zvolen pro tento kvalitativní výzkum, je případová 

studie. Případová studie je detailní studium jednoho nebo několika málo případů. 

(V případě této bakalářské práce půjde o platformu Steam.) Takovýmto důkladným 

prozkoumáním pak lépe porozumíme podobným případům. V případové studii sbíráme 

velké množství dat od jednoho nebo několika málo jedinců.104 Kvalitativní výzkum 

umožňuje jít do hloubky problematiky, pochopit kontext a objasnit tak příčinu 

zkoumaných jevů. Bude tak vhodným nástrojem pro pochopení problematiky Steamu a 

zodpovězení kladených otázek. 

V této práci půjde o sběr dat, především prostřednictvím samotné platformy Steam, 

webových stránek, článků, sociálních sítí a internetových diskuzí týkajících se tématu a 

jejich následná analýzu. Zároveň bude použita metoda kvalitativního dotazování, 

konkrétně rozhovor pomocí návodu (polostrukturovaný rozhovor) s Jaromírem 

Möwaldem, který působil v herním pořadu Game Page, následně jako community 

manager pro obchod zabývající se prodejem počítačových a konzolových her Xzone a 

v současné době je redaktorem internetového magazínu Hrej.cz a tvůrcem herního 

pořadu Quest radia Wave. Pro tyto dlouholeté zkušenosti v oblasti herního průmyslu a 

zároveň i zkušenosti s prací s herní komunitou jsem zvolila pro rozhovor právě jeho. 

                                                 
103 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a 

rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016, s. 102-118. ISBN 978-80-262-0982-9. 
104 Tamtéž 
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Dalším dotazovaným je pak Michal Maliarov, šéfredaktor internetového magazínu 

Doupě.cz. 

Tato forma rozhovoru zajišťuje, aby se dostalo na všechna pro tazatele zajímavá 

témata a zůstává při něm volnost přizpůsobovat formulace otázek podle situace.105 

Zároveň bude provedena také SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb), která má za cíl identifikovat to, „do jaké míry jsou současná 

strategie firmy a její specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se 

změnami, které nastávají v prostředí.“106 

Důležitým zdrojem dat ohledně slev, počtu titulů a dalších důležitých čísel 

využitých v praktické části pro mě bude Steam Spy. Jedná se o web vytvořený 

Sergeyem Galyokinem v roce 2015 využívající rozhraní pro programování aplikací API 

(zkratka pro Application Programming Interface). Steam Spy automaticky sbírá data 

z profilů uživatelů Steamu, analyzuje je a následně zveřejňuje pro účely vývojářů, 

novinářů či studentů.107 

 

 

                                                 
105 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a 

rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016, s. 178-179. ISBN 978-80-262-0982-9. 
106 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008, s. 236. Expert (Grada). ISBN 

978-80-247-2690-8. 
107 Steamspy [online]. 2015 [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: http://steamspy.com/about 
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9. SWOT analýza 

 

 

 
Tabulka 1: Aplikovaná SWOT analýza 

 

9.1. Silné stránky 

Jak již bylo v práci několikrát zmíněno, platforma Steam má dominantní 

postavení na trhu digitální distribuce.  S více než 125 miliony aktivních uživatelů má 

širokou fanouškovskou základnu a převyšuje v tomto ohledu svoje konkurenty. „Steam 

byl první a zároveň měl nejméně problémů,“ zdůvodňuje silnou pozici platformy 
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Jaromír Möwald a zároveň zmiňuje, že „Steam unifikoval do té doby velmi roztříštěnou 

herní PC scénu tím, že sjednotil hry do knihovny a neměl konkurenci.“ 

Steam klient (i samotný web Steamu) je uživatelsky přívětivý, snadno dostupný 

a pro jeho využívání stačí pouze připojení k internetu. Je dostupný nejen ze zařízení 

s operačním systémem Windows, ale i Linux nebo MacOS.  Zároveň je možné 

procházet obchod, knihovnu a služby pro Steam komunitu i z chytrého mobilního 

telefonu.  Společnost Valve navíc vydává časté aktualizace klienta, což vidí jako 

nespornou výhodu i Michal Maliarov: „Díky neustálým aktualizacím, novinkám a 

vycházení vstříc komunitě nemají hráči důvod platformu opouštět.“ 

V sortimentu platformy jsou zahrnuty jak tituly velkých studií, tak i hry 

nezávislých vývojářů. V roce 2013 vyšlo na Steamu 290 indie her z celkových 563, 

v roce 2014 to bylo 974 z 1770 a rok 2015 přinesl 2084 titulů z celkových 2961.108 

Počet vydaných indie titulů v poměru k titulům velkých vývojářských studií tedy 

vykazuje stále rostoucí trend. „[Steam] Velmi intenzivně podporuje i indie vývojáře díky 

službám Greenlight a Steam Early Access, na Steamu se tak vyplatí vývojářům i své hry 

prvotně vydávat,“ zdůrazňuje Maliarov. 

Jak bude blíže rozepsáno v kapitole 14., Steam má ve svém sortimentu 

exkluzivně i hry, které jsou oblíbené v oblasti e-sportu. Jde například o hru DOTA, 

která využívá free-to-play monetizačního modelu a generuje Steamu vysoký zisk (viz 

12.2.). 

Neméně důležitou silnou stránkou Steamu je osobnost CEO Valve Gaba 

Newella, který si vydobyl popularitu u fanoušků a stal se inspirací pro tvorbu memů. 

(Opět bude předmětem kapitoly č. 14) 

 

9.2. Slabé stránky  

Ačkoli je digitální distribuce rychlejší než fyzická a zákazník dostane digitální 

hru okamžitě z pohodlí domova, přináší s sebou nevýhodu pro fanoušky, kteří mají 

zájem o sběratelské předměty ke hře nebo přímo o krabici, ve které je hra na fyzickém 

mediu prodávána.  

S tím souvisí i cena produktu. Přestože zákazník po nákupu neobdrží zmiňované 

balení hry a odpadá tak nutnost logistiky, ceny na Steamu jsou mimo období slev 

                                                 
108 Steamspy [online]. 2015 [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: http://steamspy.com/ 
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srovnatelné s těmi v kamenných obchodech nebo e-shopech, které doručují hru 

na fyzickém mediu. 

Jako slabou stránku vidí Jaromír Möwald samotnou komunikaci Steamu a s tím 

související prodlevy v komunikaci vycházející z nedostatečného množství zaměstnanců.  

„Dlouho se čeká na odpověď na e-maily. U komunikace se zákazníkem se [Valve] snaží 

dostat do aplikace dostatek záchytných kroků, u kterých nemusí nic dělat. Komunikace 

navenek je kryptická.“ 

 

9.3. Příležitosti 

Jak bylo nastíněno v teoretické části práce, videoherní průmysl obecně je 

na vzestupu a těší se větší oblibě a podpoře veřejnosti. Zvyšující se investice do tohoto 

segmentu slibují růst i pro samotný Steam. Nahrává mu i technologický pokrok. Jednak 

jde o stále se zvyšující počet domácností s počítačem a internetem, dále Steamu 

nahrávají nové trendy jako je například popularita virtuálních realit. Jde o oblast, kam 

má Steam potenciál proniknout a přivést další okruh uživatelů. 

 

9.4. Hrozby 

Steam mohou ohrožovat jak konkurenční platformy, které stejně jako Steam 

nabízí širší sortiment titulů, tak i platformy, které si exkluzivně pro své hry vytvořila 

velká herní studia. Steam tak přichází o možnost prodeje velkých oblíbených titulů. (V 

poslední době například Mass Effect: Andromeda společnosti Electronic Arts.)  

Michal Maliarov považuje za největšího současného konkurenta Steamu platformu 

GOG: „V současné době už se na trhu objevilo mnoho konkurentů, někteří zaměření na 

specifické vývojáře, další podobného ražení. Za všechny jmenujme GOG, který velmi 

vzrostl a rozšířil své působení a jedná se o největšího konkurenta Steamu současné 

doby.“ Zatímco Jaromír Möwald si myslí, že největším konkurentem Steamu může být 

platforma, která na trh teprve přijde. 

Jako internetová platforma čelí Steam samozřejmě hrozbám v podobě 

kybernetických útoků, při nichž může být narušeno jak soukromí uživatelů, tak i jejich 

majetek (např. hry, DLC). S tím souvisí i snadno ohrozitelná stabilita webu a klienta. 

„Steam je veliký a zaměřují se na něj skupiny, které jej chtějí hacknout. Je důležité to, co 

se dostane k zákazníkovi,“ zdůrazňuje Möwald a zároveň dodává, že: „Steam nemá 

problémy tak často jako srovnatelné firmy. U Steamu se to stává výjimečně.“  
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10. Platforma Steam – uvedení do kontextu 
Pro snazší pochopení předmětu praktické části práce je podstatná znalost 

historického kontextu platformy, aby bylo možné vidět souvislost marketingových 

aktivit a komunikace Steamu v letech 2013-2015 s předcházejícími událostmi jeho 

vývoje. Od vzniku Steamu došlo ke změnám jeho obsahu, podoby, a dokonce 

i samotného účelu, což má vliv i na jeho zvětšující se komunitu.  

 

10.1. Historie Steamu 

Plánovaný vznik Steamu byl oznámen společností Valve na Game Developers 

Conference v roce 2002. Vyšel o rok později jako platforma sloužící k primárně tomu, 

aby zákazníci Valve mohli včas aktualizovat své hry, především jejich nejoblíbenější 

titul Counter Strike, který bez stažení poslední aktualizace nebylo možné spustit. 

Následně v roce 2004 zástupci Valve přidali Steamu na důležitosti, když oznámili, že 

pro hraní všech jejich her, včetně těch zakoupených v kamenných obchodech, bude 

potřebná autorizace skrze Steam, aby tak bylo zamezeno pirátství. První takovou byl 

Half-Life 2. Pro všechny fanoušky videoher spadajících pod Valve se tak stal Steam 

nutností.109 

Společnost však nechtěla zůstávat pouze u her vlastních a začala probírat 

možnost rozšíření platformy o prodej her přímo přes Steam, a to nejen těch vlastních. 

Po vyjednávání s publishery a herními vývojáři v roce 2005 došlo k prvním dohodám a 

na Steamu začaly být prodávány první hry vyvinuté jinými společnostmi, než je Valve. 

V roce 2007 se přibyla i sociální stránka Steamu. Vznikla takzvaná „Steam komunita“, 

díky které se ze Steamu stala nově i sociální síť pro hráče.110 

Následující roky 2013-2015 jsou jakožto hlavní zkoumané období předmětem 

kapitol (11.-15.). 

 

10.2. Valve Corporation 

Za vznikem Steamu stojí americká společnost Valve Corporation (známá spíš 

jen jako Valve) zabývající se vývojem a digitální distribucí videoher. Do povědomí 

herních fanoušků se však dostala již dříve před vznikem platformy. Stojí totiž 

                                                 
109 The history of Steam. NAVI [online]. 2015 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: http://read.navi-

gaming.com/en/team_news/history_steam 
110 Tamtéž 
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za vznikem populárních titulů jako Counter-Strike, Half-Life, Portal nebo Team 

Fortress. Společnost byla založena 24. srpna 1996 zaměstnanci Microsoftu Gabem 

Newellem a Mikem Harringtonem.111  

Je důležité zmínit, že Valve se popisuje jako ne-hirerachická firma. To znamená, 

že zaměstnanci nemají žádné pracovní pozice, popis práce a nikomu ve společnosti 

neříkají „šéf“. Každý zaměstnanec může projekt buď iniciovat, nebo se připojit k týmu 

pracujícímu na již existujícím projektu, přičemž velikosti týmů se mohou měnit 

v závislosti na tom, který projekt je současně nejdůležitější. Společnost nemá žádné 

separované marketingové oddělení ani takzvané „quality assurance“. Výjimkou je však 

Gabe Newell, který může zaměstnance najímat a vyhazovat, avšak oni nemohou 

vyhodit jeho a má tak formální autoritu nad svými zaměstnanci.112 Na základě těchto 

informací lze předpokládat, že tato specifická organizační struktura, která odpovídá ne-

hierarchické struktuře komunit, se promítne do komunikace firmy s veřejností. 

 

10.3. Analýza konkurence 

Digitální hry je možné prodávat i v kamenném obchodě s tím, že 

ke krabicovému balení je často přikládán digitální klíč pro případ, že zařízení zákazníka 

nedisponuje optickou mechanikou. Tématem práce je však přímo digitální distribuce, 

proto zde budou krátce představeni vybraní konkurenti Steamu (jakožto největší 

platformy pro digitální distribuci), kteří se stejně jako Steam specializují na distribuci 

pro PC. (Větší konzole jako například PlayStation nebo Xbox mají své vlastní 

distribuční platformy.) Tito tři konkurenti byli vybráni na základě toho, že zastupují tři 

rozdílné přístupy k digitální distribuci. 

 

10.3.1. GOG.com (dříve Good Old Games) 

GOG je platforma společnosti CD Projekt, která stojí za populární herní sérií 

Zaklínač. Platforma, stejně jako Steam, distribuuje hry skrze vlastního klienta (GOG 

Galaxy). Dříve se soustředila především na starší tituly, jak napovídá původní název 

„Good Old Games“. Po rebrandingu na GOG.com v roce 2012 bylo oznámeno, že 

                                                 
111 Full Steam ahead: The History of Valve. Gamesradar [online]. 2013 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

http://www.gamesradar.com/history-of-valve/ 
112 PURANAM, Phanish; HÅKONSSON, Dorthe Døjbak. Valve's way. Journal of Organization Design, 

2015, 4.2: 2-4. 
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na platformu budou přibývat i AAA tituly a nové hry od nezávislých vývojářů. S tímto 

rebrandingem GOG.com zároveň oznámil spuštění účtů na Facebooku, Twitteru a 

Google+.113 „Na GOG jsou staré hry a malé hry. Když vyjde nějaká větší, tak je to 

výjimka, nebo jde o jejich vlastní hru (tj. hru společnosti CD Projekt, pozn. aut.). 

Komunikují se zákazníkem, posílají newslettery a platí si reklamu na Facebooku, ale ani 

tak to nestačí,“ komentuje platformu Jaromír Möwald. 

 

10.3.2. Origin 

Platforma Origin byla založena v roce 2011 společností Electronic Arts 

za účelem distribuce jejich vlastních her, které byly před spuštěním Originu dostupné 

na Steamu. Platforma sice využívá podobných komunitních funkcí jako Steam, avšak 

vzhledem k omezenosti sortimentu je nevyužívá takové množství lidí, jak v osobním 

rozhovoru zdůrazňuje i Jaromír Möwald: „Dnes už má EA platformu, která může 

působit jako Steam. Má vlastní knihovnu, slevy a hráči dostávají hry zdarma, ale 

nechodí tam proto, aby se mohli koukat na hry.“ Zároveň pro přiblížení problematiky 

používá analogii z českého prostředí: „Steam je jako JRC, které je v každém obchodním 

domě a Origin je jako Xzone, kam si člověk dojde pro konkrétní hru.“ 

 

10.3.3. Humble Bundle 

Dalším významným konkurentem Steamu, který se specializuje na oblasti PC 

her, je Humble Bundle. Humble Bundle nabízí akční balíčky her, za které zákazník 

zaplatí libovolnou částku (nejméně však jeden dolar) a následně se rozhodne, jak bude 

tato částka rozdělena mezi vývojáře, charitu a samotnou službu. Důležité je zmínit, že 

balíčky obsahují Steam klíče, které je třeba aktivovat skrze Steam klienta a mezi 

službami tedy existuje určitý druh spolupráce.  

                                                 
113 BIGGER. FRESHER. NEWER.: SEE WHAT'S NEW ON GOG.COM. GOG.com [online]. 2012 [cit. 

2017-05-06]. Dostupné z: 

https://www.gog.com/news/bigger_fresher_newer_see_whats_new_on_gogcom 



   

 

39 

  

11. Vztah platformy Steam k produktu 

Jak je v předchozích kapitolách vysvětleno, Steam jako platforma pro digitální 

distribuci herního obsahu nenabízí zboží ve fyzické podobě a zákazník tím pádem 

neobdrží krabici, fyzický nosič ani případné sběratelské předměty, ale svým nákupem 

získá digitální kód, který je třeba aktivovat skrze Steam klient nutný zároveň pro stažení 

a spuštění hry. Jak bylo uvedeno v teoretické části práce, produkt je klíčovým prvkem 

marketingového mixu. V případě Steamu však nemůžeme za produkt považovat 

samotné hry, ale spíše právě Steam klient, který zároveň slouží jako digitální knihovna 

zakoupených her, která je svázána s uživatelem a nikoli s počítačem. Současně také 

nabízí množství funkcí podporujících budování komunity. Tou nejpodstatnější je, jak 

název napovídá, služba „Steam komunita“, která uživatelům umožňuje komunikovat 

mnoha způsoby.  

Za jednu z výhod Steamu oproti konkurenci to označil i Michal Maliarov, 

šéfredaktor internetového herního magazínu Doupě.cz v osobním rozhovoru: „Steam 

navíc jako jediný sjednocuje i množství her, které na něm oficiálně nevychází a slouží 

tak jako kompletní katalog vašich her na počítači. K tomu přidává velmi živou komunitu 

a její management. Uživatelské recenze patří mezi nejoblíbenější součást fór, stejně jako 

Workshop a komunita moderů.“ 

Všechny tyto funkce odrážejí princip produsage popsaný v kapitole 2.1. Komunitu 

Steamu tvoří široký okruh přispěvovatelů, kteří komunikují, vytváří příspěvky a ty 

i vzájemně hodnotí. Zároveň je tato komunita předmětem community marketingu ze 

strany Steamu. V následujících kapitolách budou přiblíženy jednotlivé funkce důležité 

pro komunitu a blíže představeno, jak se v nich produsage odráží. 

Je důležité zmínit, že ke značné části těchto funkcí nemá uživatel přístup, pokud 

nenakoupí v hodnotě alespoň 5 dolarů. „Uživatelé s nekalými úmysly v komunitě často 

používají účty, na kterých si nezakoupili žádnou hru/položky/prostředky peněženky. 

Abychom podobným uživatelům zabránili ve spamování, okrádání a phishingu 

ostatních, rozhodli jsme se omezit všem účtům, na kterých nebylo utraceno alespoň 5 

dolarů, přístup k určitým funkcím komunity služby Steam,“ zní oficiální stanovisko 

k tomuto omezení.114 

  

                                                 
114 Omezený uživatelský účet. Steam: podpora [online]. 2015 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: 

https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=3330-IAGK-7663&l=czech 
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11.1. Profil uživatele a Steam komunita 

Prostředí služby Steam nabízí komunitě široký prostor pro sdílení 

fanouškovského obsahu, ať už jde o snímky z her, obrázky, videa, recenze, návody nebo 

Workshop, jemuž se věnuje následující kapitola. Fanoušci mohou od roku 2014 

dokonce živě vysílat videa z her. Veškerý obsah lze vyfiltrovat podle hry, která 

uživatele zajímá. Příspěvky jsou zároveň předmětem komunitního hodnocení. Komunita 

může obsah komentovat a udělovat „palce nahoru“ a „palce dolů“. 

 

Obrázek 1: Prostředí Steam komunity 

 

 

Uživatel ve službě „Steam komunita“ vystupuje pod svým uživatelským 

profilem, který obsahuje jednak osobní údaje, ale i informace o jeho hrách a aktivitách 

v prostředí komunity. Umožňuje také zveřejnění získaných odznaků, což, jak bude 

přiblíženo v následujícím odstavci, vnáší prvky gamifikace do samotného uživatelského 

profilu, jak zdůrazňuje i Jaromír Möwald: „Hodně věcí se v posledních letech 

gamifikovalo. Steam se gamifikuje, protože je to herní platforma a dává to smysl. Také 

jde o určité utužení komunity. Hráči v tom ekosystému zůstávají. Na Steam přichází dost 

nových věcí na to, aby tam mohli zůstat 15 let a nic je nenutilo odejít.“ 
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Odznaky vychází z takzvaných „sběratelských karet“, což jsou karty, které hráč 

získává prostřednictvím hraní vybraných her ve službě Steam a také spoluprací 

s komunitou. Oficiální stránky vysvětlují přidělování karet takto: „Většina her přidělí 

asi polovinu z počtu karet, které jsou v sadě hry. Například hra Half-Life 2 má v sadě 8 

karet a jejím hraním můžete získat 4 karty. Druhou polovinu sady budete muset získat 

od ostatních členů komunity.“ Odznak je ikona, která pak na profilu ukazuje, jaké sady 

karet již uživatel nasbíral a zároveň zvyšuje „úroveň“ uživatele ve službě Steam.115 

 

Obrázek 2: Získávání odznaků prostřednictvím komunitních úkolů a hraní her 

 

 

Uživatel kromě komunity může interagovat s vybranými přáteli, které má 

přidané do svého seznamu. Steam umožňuje přátele sledovat při hraní her. „Steam 

využívá spousta lidí, to znamená, že ho využívají i vaši kamarádi, se kterými chcete hrát 

v multiplayeru, nebo alespoň vidět co hrají oni. Chcete se podívat, co hraje váš 

kamarád a hru si vyzkoušet,“ komentuje službu Jaromír Möwald.  

 

 

                                                 
115 Sběratelské karty služby Steam: Časté dotazy. Steam: Steam Komunita [online]. [cit. 2017-05-03]. 

Dostupné z: http://steamcommunity.com/tradingcards/faq 
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11.2. Steam Workshop 

Steam představuje Steam Workshop na oficiálních stránkách jako „centrálu 

veškerého hráči vytvořeného obsahu a nástrojů pro jeho publikaci, organizaci a 

stahování do her.“ A upozorňuje, že jej zároveň „každá hra využívá jinak.“116 Steam 

Workshop tedy slouží primárně k distribuci takzvaného UGC (zkratka z anglického 

User-Generated Content). Obsahem jsou především modifikace jako editace předmětu 

ve hře, nová postava, úroveň, mapa, mise nebo zcela nová hra postavená na základech 

původní hry.117 

 

Obrázek 3: Prostředí služby Steam Workshop 

 

 

Z popisu na Steamu lze vypozorovat silný apel na zapojení jednotlivých 

uživatelů: „Snili jste někdy o tom, že Vaše jedinečné nápady uvidí světlo světa ve hrách, 

které hrají miliony lidí? Nyní tomu tak může být díky službě Steam Workshop. Můžete 

zde hledat, přidávat, hodnotit a stahovat nový obsah a modifikace pro Vaše oblíbené 

hry ve službě Steam. Různé hry mohou Steam Workshop využívat různými způsoby, ale 

vše, co zde naleznete, je vytvořeno členy komunity, jako jste Vy.“ Taktéž se zde odráží 

princip komunitního ohodnocení. 

                                                 
116 Jak to funguje? Steam: Steam Workshop [online]. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

http://steamcommunity.com/workshop/workshopsubmitinfo/ 
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Původně byl vytvořen pro distribuci nových předmětů do hry společnosti Valve 

Team Fortress 2. Později byl ale Steam Workshop redesignován, aby podporoval 

jakoukoli hru. K Team Fortress se tedy přidaly tituly The Elder Scrolls V: Skyrim, 

Portal 2 či Dota 2. 

V roce 2015 však společnost Valve zavedla možnost vytvářet herní modifikace a 

následně je sdílet formou placeného obsahu. „Steam Workshop byl vždy skvělým místem 

pro sdílení modifikací, map a všech dalších položek, jež vytvořili samotní hráči. Ode 

dneška se však stává také skvělým místem pro jejich prodej. Díky novému a 

efektivnějšímu systému prodeje výtvorů nově Steam Workshop umožňuje hráčům 

nakupovat modifikace, které mohou ihned použít ve svých hrách,“ stojí v oficiálním 

oznámení z dubna 2015. První hrou, pro kterou měl být vytvářen placený obsah, byla 

právě hra The Elder Scrolls V: Skyrim s tím, že v dalších dnech začnou monetizaci 

modů podporovat i další hry. Na Steamu tak začaly být požadovány peníze za něco, co 

bývalo zadarmo.118 Samotný moder (tvůrce obsahu) však měl získat jen 25 % ze získané 

částky, 30 % obdržel Steam a zbývajících 45 % bylo určeno pro tvůrce a vydavatele 

hry. V případě Skyrimu tedy pro vývojářskou společnost Bethesda.119 

Novinka se však setkala s nespokojeností fanoušků, o čemž svědčí vydání petice, 

která požadovala, aby mody byly tvorbou zadarmo a byly tvořené lidmi majícími zájem 

na tom, aby si jejich tvorbu mohli užít i ostatní. Zároveň vyzývala fanoušky k tomu, aby 

tento placený obsah nezakupovali. Petice během pár dnů získala více než 130 000 

podpisů.120 Na internetových herních fórech, na sociálních sítích a Steamu samotném se 

množily nespokojené reakce ze strany fanoušků. (Přehled reakcí z různých sociálních 

sítí a diskuzí poskytl například server Kotaku ve svém článku z 23. 4. 2015.)121 

Na vzrůstající vztek fanoušků zareagoval samotný CEO Valve Gabe Newell na 

internetové sociální sítí Reddit a strávil několik hodin odpovídáním na dotazy ohledně 

nové funkce Steamu. „Ve čtvrtek jsem letěl zpět z LA. Když jsme přistáli, měl jsem 3500 

                                                                                                                                               
117 Tamtéž 
118 Nové způsoby, jak podpořit tvůrce obsahu. Steam: Steam Workshop [online]. [cit. 2017-05-08]. 

Dostupné z: http://steamcommunity.com/workshop /aboutpaidcontent 
119 Příjem plateb ve službě Steam. Steam: Steam Workshop [online]. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

http://steamcommunity.com/ workshop/workshoppaymentinfofaq/ 
120 Change: Remove the paid content of the Steam Workshop [online]. 2015 [cit. 2017-05-08]. Dostupné 

z: https://www.change.org/p/valve-remove-the-paid-content-of-the-steam-workshop 
121 Steam Users See Big Problems With Charging For Mods. Kotaku [online]. 2015 [cit. 2017-05-08]. 

Dostupné z: http://steamed.kotaku.com/steam-users-see-big-problems-with-charging-for-mods-

1699803962 
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nových zpráv. Hmmm. Vypadá to, že jsme něčím naštvali internet,“ vyjádřil se Newell 

k vlně stížností fanoušků. 

Jednou z častých výtek na Redditu byla možnost negativního dopadu 

monetizovaných modů na komunitu. Z prvotních reakcí Newella byl patrný optimismus 

a nezdálo se, že by společnost Valve chtěla novinku zrušit. 

 

Obrázek 4: Reakce Newella na výtky fanoušků122 

 

 

Po třech dnech však ustoupila komunitě a na stránkách Steamu vydala 

prohlášení o zrušení placených funkcí z Workshopu Skyrimu. „Je zřejmé, že jsme 

přesně nevěděli, co děláme. V posledních letech jsme vydali řadu funkcí, které 

umožňovaly komunitním tvůrcům získat podíl z odměny a tyto funkce byly doposud vřele 

přijímány. Ale očividně je tento případ jiný.“123 Celá událost byla ústředním tématem 

herního světa. (Sledovaly ji i přední světové herní magazíny jako například 

Eurogamer124, Kotaku125, PC Gamer126 nebo GameSpot127) 

                                                 
122 MODs and Steam. Reddit [online]. 2015 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: 

https://www.reddit.com/r/gaming/comments/33uplp/mods_and_steam/cqojpi3/?context=3 
123 Removing Payment Feature From Skyrim Workshop. Steam: Steam Workshop [online]. 2015 [cit. 

2017-05-08]. Dostupné z: 

http://steamcommunity.com/games/SteamWorkshop/announcements/detail/208632365253244218 
124 A paid Skyrim Steam Workshop mod has already been pulled. EUROGAMER [online]. 2015 [cit. 

2017-05-08]. Dostupné z: http://www.eurogamer.net/articles/2015-04-24-a-paid-skyrim-steam-workshop-

mod-has-already-been-pulled 

125 Steam Users See Big Problems With Charging For Mods. Kotaku: Steamed [online]. 2015 [cit. 2017-

05-08]. Dostupné z: http://steamed.kotaku.com/steam-users-see-big-problems-with-charging-for-mods-

1699803962 

126 Valve has removed paid mods functionality from Steam Workshop. PCGAMER [online]. 2015 [cit. 

2017-05-08]. Dostupné z: http://www.pcgamer.com/valve-has-removed-paid-mods-functionality-from-

steam-workshop/ 

127 Gabe Newell Says Valve Will Dump Paid Mods If They're Bad for Gamers. GameSpot [online]. 2015 

[cit. 2017-05-08]. Dostupné z: https://www.gamespot.com/articles/gabe-newell-says-valve-will-dump-

paid-mods-if-they/1100-6426893/ 
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Jaromír Möwald hodnotí komunikaci Valve v souvislosti s událostí negativně. 

„Rozhodně to neudělali dobře. Dokazuje to fakt, že funkci zrušili velmi rychle po 

zavedení. Podle mě byl ten nápad udržitelný, ale ne v té podobě, jak ho představili. Byl 

to zajímavý nápad, ale měli to udělat trochu víc pozvolna. Představit nápad, přijmout 

zpětnou vazbu od lidí, což oni nikdy nedělají. A pak s tím vyjet ven.“ 

 

11.3. Steam Greenlight 

Služba byla založena v roce 2012, kdy bylo společností Valve rozhodnuto, že 

skrze platformu Steam bude nabízeno větší množství herních titulů a podle oficiálního 

popisu na stránkách Steamu je Steam Greenlight „služba, která pro výběr nových her k 

distribuci prostřednictvím služby Steam využívá názor komunity. Vývojáři zde zveřejní 

informace, snímky obrazovky a videa o své hře a snaží se dosáhnout dostatečné podpory 

komunity k přijetí této hry. Služba Steam Greenlight také pomáhá vývojářům vytvářet 

komunitu okolo hry již ve stádiu jejího vývoje a získávat zpětnou vazbu od potenciálních 

zákazníků.“128 Není však stanovena žádná bodová hranice ani pozice v žebříčku, které 

by bylo třeba dosáhnout pro přijetí hry do služby Steam. Dle jejich vlastních slov 

hlavním kritériem není počet hlasů jako takový, ale spíše „celkový zájem komunity o 

hru v porovnání s těmi ostatními ve službě Steam Greenlight.“129 Komunitě se tak 

částečně dostává možnosti ovlivňovat podobu nabídky platformy Steam, což může 

s ohledem na popsanou teorii působit pozitivně na jejich motivaci k nákupu.  

Je záhodno zmínit, že Steam na stránkách Steam Workshop nabízí marketingové 

tipy pro propagaci ve službě Steam Greenlight, aby vývojáři začali včas pracovat 

s komunitou a s potenciálními zákazníky. Snaha Steamu o co nejlepší propagaci hry je 

logickým krokem, jelikož čím bude větší zájem o hru, tím více nových uživatelů může 

Steam získat. Je totiž třeba zdůraznit, že pro hlasování pro vybranou hru ve službě 

Steam Greenlight je třeba přihlásit se ke svému účtu přímo na Steamu. 

 

 

                                                 
128 Co je to Steam Greenlight? Steam: Steam Workshop [online]. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

http://steamcommunity.com/workshop/about/?appid=765§ion=faq 
129 Tamtéž 
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12. Vztah platformy Steam k ceně 

 

 

12.1. Steam výprodej 

Nespornou výhodou Steamu jsou podle Michala Maliarova, šéfredaktora 

internetového herního magazínu Doupě.cz, „časté slevové akce, při kterých je zlevněno 

(často velmi agresivně) několik stovek her, mnohdy i čerstvého vydání.“ Steam výprodej 

(z anglického Steam Sales) je souhrnné označení pro tyto pravidelné slevy na platformě. 

Slevy probíhají každou sezónu a zpravidla se během nich připojuje vysoké množství 

uživatelů. Během letních slev v červnu 2014 se na Steam současně připojilo 8 milionů 

lidí. O rok později to bylo 10 milionů, a i nadále se počty těchto uživatelů zvětšují. (Viz 

obrázek 5) 

 

Obrázek 5: Počet připojených uživatelů na Steam v milionech130 

 

 Jak bylo uvedeno v teoretické části práce, výprodeje tohoto typu budí u zákazníků 

sklon k impulzivním nákupům, což lze potvrdit nejen čísly (viz Steam Spy131), ale také 

reakcemi fanoušků v internetových fórech a diskuzích (viz obrázek 6). 



   

 

47 

  

Obrázek 6: Reakce uživatelů na slevy na Steamu132 

 

 

Slevy na Steamu ale nejsou výhodou jen z hlediska samotného výdělku v průběhu 

výprodejů. Mají totiž určitý přesah do budování komunity a určitého „kultu“ kolem 

zakladatele Steamu Gaba Newella, mezi komunitou známého jako „Gaben“. O slevách 

na Steamu pravidelně informují známé herní weby jako IGN133 a Gamespot134 a 

                                                                                                                                               
130 Number of peak concurrent Steam users from November 2012 to April 2017 (in 

millions). Statista [online]. 2017 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/308330/number-stream-users/ 
131 Steam Summer Sale. Steamspy [online]. 2017 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: 

https://steamspy.com/sale/ 
132 Steam a ti ostatní. Svět Hardware [online]. 2013 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: 

http://www.svethardware.cz/steam-a-ti-ostatni/38141/diskuze 
133 DATUM VÝPRODEJE NA STEAMU OFICIÁLNĚ OZNÁMEN!. IGN [online]. 2016 [cit. 2017-05-

16]. Dostupné z: http://cz.ign.com/pc/1303/news/datum-vyprodeje-na-steamu-oficialne-oznamen 
134 Steam Winter Sale Start Date Basically Confirmed: Get your wallets ready. Gamespot [online]. 2016 

[cit. 2017-05-16]. Dostupné z: https://www.gamespot.com/articles/steam-winter-sale-start-date-basically-

confirmed/1100-6446406/ 
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Kotaku135. Vysoké slevy na Steamu se pro fanoušky staly inspirací pro tvorbu memů, 

čímž se výprodeje dostávají do povědomí většího množství lidí.136 

Jedním z ústředních témat těchto memů je i osobnost Newella. Při příležitosti jedné 

ze slevových akcí byla vytvořena stránka Gaben.tv, na které je ústředním motivem 

upravená fotografie Newella stylizovaná do postavy světce, obklopená grafikou her a 

slev. Zároveň běží v pozadí píseň „Are You Ready For A Miracle.“137To vypovídá o 

určité, ačkoli nadsazené, glorifikaci zakladatele Steamu, jak je blíže popsáno v kapitole 

14. 

 

Obrázek 7: Podoba fanouškovských stránek Gaben.tv138 

 

 

12.2. Free-to-play hry 

Jednou z kategorií videoher prodávaných na Steamu jsou i takzvané „free-to-

play“ hry (označované i jako F2P). F2P umožňuje zisk peněz od velkého množství 

hráčů, kterým je hra nabídnuta zdarma a následně získávají možnost neplatit za ni, 

dokud sami nechtějí, jak bylo zmíněno v kapitole 5. věnované monetizaci her a herního 

obsahu. 

Důležitými free-to-play hrami jsou pro platformu především DOTA 2, kterou 

v současné době staženou ve své digitální knihovně přes 102 milionů uživatelů a Team 

                                                 
135 This Year's Steam Summer Sale Has Started. Kotaku: Steamed [online]. 2016 [cit. 2017-05-16]. 

Dostupné z: http://steamed.kotaku.com/this-years-steam-summer-sale-has-started-1782497448 
136 Steam Sales. Know Your Meme [online]. 2014 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

http://knowyourmeme.com/memes/events/steam-sales 
137 Gaben.tv [online]. 2013 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: http://gaben.tv/ 
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Fortress 2 s necelými 40 miliony stažení. Za každou mikrotransakci, kterou zákazník 

v některé z F2P her provede, získá Steam svůj podíl. Pro příklad uveďme, že roce 2015 

celková částka za DOTA 2 činila průměrně 18 milionů dolarů měsíčně.139 

   

 

 

                                                                                                                                               
138 Tamtéž 
139 Dota 2 makes $18M per month for Valve: but League of Legends makes that much every 5 

days. VenureBeat [online]. 2015 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: https://venturebeat.com/2015/03/24/dota-

2-makes-18m-per-month-for-valve-but-league-of-legends-makes-that-much-every-5-days/ 
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13. Vztah platformy Steam k distribuci 

Při svém spuštění v roce 2003 byl Steam určen exkluzivně pro operační systém 

Microsoft Windows. Dnes už je dostupný i na macOS (2010) a Linuxu (2013).140 

Zároveň je možné se na Steam připojit i z chytrého mobilního telefonu (od roku 2012 na 

zařízeních se systémy s iOS a Android, od roku 2016 je klient dostupný i pro Windows 

Phone). V tomto případě sice není možné hry hrát, ale uživatel může spravovat svůj 

účet, nakupovat, a především se připojit ke Steam komunitě a komunikovat s přáteli. 

Podle Newella má zpřístupnění klienta pro mobilní telefony udělat Steam „snáz 

přístupným pro všechny,“ a umožnit uživatelům vzájemnou interakci.141 

V roce 2010 oznámil Newell na konferenci Sony v rámci veletrhu E3 příchod 

Portalu 2 na konzole PlayStation 3 s tím, že se samotnou hrou bude možné na PS3 

využívat i technologie Steamworks (automatické aktualizace, ukládání do cloudu, 

podpora komunity apod.)142 

V roce 2013 přišla společnost Valve se službou, která umožňuje sdílení knihovny 

ve službě Steam, což znamená, že blízcí přátelé a členové rodiny si mohou „vzájemně 

půjčovat a hrát hry. Každý z hráčů bude získávat své vlastní achievementy a ukládat 

svůj herní postup na Steam Cloud. Jediné, co pro to musíte udělat, je autorizovat 

počítače vašich přátel.“143 

 

                                                 
140 The history of Steam. NAVI [online]. 2015 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: http://read.navi-

gaming.com/en/team_news/history_steam 
141 Valve launches Steam app for iOS and Android. In: Develop [online]. 2012 [cit. 2017-05-09]. 

Dostupné z: http://www.develop-online.net/news/valve-launches-steam-app-for-ios-and-android/0110971 

142 Portal 2 and Steam on PlayStation 3. In: Steam: Steam Support [online]. 2013 [cit. 2017-05-09]. 

Dostupné z: https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=5477-WPJM-9388 

143 Sdílení knihovny ve službě Steam. In: Steam [online]. 2013 [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

http://store.steampowered.com/promotion/familysharing?l=czech 
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14. Vztah platformy Steam ke komunikaci 

Ačkoli existují aktivní profily Steamu na sociálních sítích jako je Facebook a 

Twitter, mají tyto účty pouze informační charakter. Na rozdíl od některých konkurentů 

neobsahují nikterak kreativní obsah a příspěvky jen upozorňují na probíhající slevy. (viz 

obrázek 8) 

 

Obrázek 8: Srovnání příspěvků na facebookových profilech GOG.com a Steamu 

 

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 12.1., o sezónních slevách pravidelně informují 

herní weby, které tak Steamu poskytují publicitu. „Ať už jdete na GameSpot, IGN nebo i 

český BonusWeb nebo Games.cz, tak všude je automaticky informace o tom, že začínají 

zimní, jarní nebo letní slevy na Steamu. Novináři tu informaci automaticky přejímají, i 

když nemusí, a Valve má tím pádem čtenou reklamu, za kterou nezaplatí ani korunu,“ 

komentuje trend Jaromír Möwald. 

 

Mediálně viditelnou postavou Valve je Gabe Newell, který je zároveň předmětem 

řady memů a ústředním motivem zmiňované stránky Gaben.tv. Jak potvrzuje Möwald: 

„Člověk si skrze jeho osobu může personifikovat Valve.“ Zároveň ale dodává, že „velká 

část lidí, kteří používají Steam, vůbec neví, kdo je to Gabe. To, že kolem něho vznikají 

memy je fakt, ale lidé na to koukají, protože je to vtipné, ale nejdou kvůli tomu na Steam 

a nejdou si koupit hru.“ 

Newell se pravidelně účastí takzvaných AMA (z anglického ask-me-anything) na 

serveru Reddit.com. Jak zdůrazňuje redaktor herního webu Kotaku Luke Plunkett: 

„Není obvyklé, aby ředitel jedné z největších herních vývojářských společností mluvil na 
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Redditu s fanoušky.“144 Möwald na druhou stranu upozorňuje, že prostřednictvím AMA 

se fanoušci dozvěděli o Steamu jen velice málo informací. Podíváme-li se blíže na 

AMA z roku 2014, lze pozorovat vyšší koncentraci osobních otázek týkajících se 

Newellovy osoby (viz obrázek 9). Na druhou stranu Newell otevřeně komentuje i dění 

na Steamu (viz obrázek 10). 

 

Obrázek 9: Otázka na Gaba Newella na Redditu145 

 

                                                 
144 Everything Interesting Gabe Newell Said In His Reddit AMA. Kotaku [online]. 2014 [cit. 2017-05-

07]. Dostupné z: http://kotaku.com/everything-interesting-gabe-newell-said-in-his-reddit-a-1536454556 
145 https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/1zkfmv/wearea_videogame_developer_aua/ 
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Obrázek 10: Otázka na Gaba Newella na Redditu146 

 

 

Z obrázku 9 je patrné, že část fanoušků má zájem o Gaba Newella ze soukromé 

stránky, nikoli pouze ze stránky profesní jako o ředitele Valve. Jedná se však pouze o 

malý vzorek komunity a nelze tento poznatek aplikovat na uživatele Steamu jako celek.  

 

Jak je rozebráno v jednom z komentářů obrázku 10, Steam těží z fenoménu 

progamingu neboli elektronického sportu. Tento fakt vyzdvihuje i Jaromír Möwald: 

„Nákup Doty byl určitě jeden z nejlepší nákupů, který Valve kdy udělalo. Pokud by 

hráči měli možnost Dotu stáhnout přes jiný klient, tak by ji hrála přes jiný klient a byli 

spokojení. Ale pokud je jen na Steamu, tak musí mít hráči účet na Steamu a člověk, který 

má účet na Steamu si tam minimálně něco prohlédne. Přijde na hlavní stránku a vidí 

nabídku her. Steam má pak z každého nákupu, i z nákupu kostýmu na Dotu, peníze.“ 

Oblíbenost hry v oblasti elektronického sportu přivádí na Steam množství fanoušků, ale 

i profesionálních hráčů, kteří pak ve hře nakupují prostřednictvím mikrotransakcí (viz 

12.2.). 

 

Důležité je popsat i jednu ze zmiňovaných slabých stránek Steamu, a to komunikaci 

s komunitou a zákaznickou podporu, kam se silně promítá vnitřní zaměstnanecká 

struktura Valve. Jako základní nedostatek to vidí především samotní zákazníci. V roce 

2015 jeden z nich zveřejnil e-mailovou korespondenci se samotným Newellem, kterého 

                                                 
146 Tamtéž 
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oslovil s dotazem, zda zvládne odpovědět rychleji než podpora Valve. Newell 

odpověděl, že nakonec jsou všichni ve Valve podpora a v následující zprávě toto tvrzení 

ještě jednou potvrdil.147  

 

Obrázek 10: Odpověď Newella zákazníkovi148 

 

 

Tento přístup hodnotí negativně i Jaromír Möwald: „Pokud vývojáři Half-life 

řeknete, aby chvíli odpovídal na dotazy, tak to není dobrý přístup.“ V letošním roce sám 

Newell na posledním z AMA uvedl, že největším problémem, se kterým se potýkají a 

chtěli by jej do budoucna řešit, je struktura zákaznické podpory a slíbil rozšíření týmu, 

který se bude zabývat čistě dotazy a problémy uživatelů.149  

 

                                                 
147 Gabe Newell Shows Us How Customer Support Is Done. Kotaku [online]. [cit. 2017-05-09]. Dostupné 

z: http://kotaku.com/gabe-newell-shows-us-how-customer-support-is-done-1683998834 
148 Tamtéž 

149 The_Gaben. In: Reddit [online]. 2017 [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

https://www.reddit.com/r/The_Gaben/comments/5olhj4/hi_im_gabe_newell_ama/ 
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15. Vlastní zhodnocení a komunikační doporučení 
Jak bylo v práci vysvětleno, společnost Valve je průkopníkem digitální distribuce 

herního obsahu. Tím, že platforma Steam byla představena jako první, získala 

nespornou výhodu na trhu. Vzhledem k tomu, že jde o stabilní službu, která je neustále 

aktualizována a umožňuje hráčům pohodlný přístup k jejich hrám, které shromažďuje 

na jednom bezpečném místě, nemají uživatelé důvod k tomu, aby platformu opouštěli, 

dokud se na trhu neobjeví konkurent s výrazně lepší nabídkou. Současná konkurence 

nejen, že přišla na trh s výrazným zpožděním oproti Steamu, ale zároveň zaostává 

především v rozsahu sortimentu, případně absencí vlastního klienta pro aktivaci herních 

klíčů.  

Steam zároveň velmi dobře pracuje s komunitou prostřednictvím funkcí samotného 

klienta a webu. Silná komunita se promítá do všech prvků marketingového mixu. 

Samotný produkt nabízí zmiňované funkce podporující budování komunity odrážející 

principy produsage. Prostředí Steamu výrazně vybízí k aktivitě a vzájemné interakci jak 

s přáteli, tak i ostatními uživateli. Podle autorky může být tento fakt motivací k tomu, 

aby uživatelé inspirovali své známé k nákupu právě na Steamu, avšak vzhledem 

k nedostupnosti příslušných dat je téměř nemožné s přesností určit, nakolik má aktivní 

komunita vliv na prodeje Steamu. Zároveň autorka předpokládá, že přibývající funkce a 

utužování komunity se pozitivně odráží především na loajalitě stávajících zákazníků 

k platformě. 

Nesporně dobrou práci odvádí Steam i v oblasti cenotvorby, o čemž svědčí 

popularita sezónních výprodejů. Dostupnost služby autorka hodnotí kladně především 

proto, že zpřístupňuje funkce Steam komunity i na zařízení, která nepodporují hraní 

počítačových her.  

Na podpoře prodeje prostřednictvím slev a aktivitě komunity je v současné době 

komunikace platformy de facto postavena. Nadneseně lze říci, že komunita se stala 

silným nástrojem marketingové komunikace Steamu. Jak vyplývá z praktické části 

práce, komunita sama virálně šíří informace o produktech mezi své přátele a okolí. Ať 

už prostřednictvím memů, sdílením vlastní tvorby nebo recenzováním samotných her.  

Ačkoli může být absence dalších komunikačních kanálů považována za nedostatek, 

troufá si autorka tvrdit, že při současném stavu konkurence není potřebná. Steam 

v současné době těží ze svého postavení na trhu a udržuje stávající komunitu novými 

funkcemi a stabilitou klienta. Stále však existuje hrozba vzniku další konkurence 
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v podobě nové platformy. Pokud by tato nová platforma netrpěla nedostatky současných 

konkurentů Steamu a nabídla stabilní službu s dostatečně širokým sortimentem, pak by 

autorka doporučovala kreativnější využití sociálních sítí a využití v současné době 

populárních nástrojů jako je „influencer’s marketing“, aby se platforma dostala do 

povědomí většího okruhu hráčů (především mezi casual hráče) a zároveň také 

otevřenější komunikaci směrem k médiím. Celkově by bylo vhodné, aby platforma tuto 

situaci očekávala a byla na ni připravena. 

V současné době však považuje za důležité především plánované rozšíření týmu 

zákaznické podpory. Jak již bylo mnohokrát řečeno, rychlost hraje v internetovém 

prostředí důležitou roli. Pokud se navíc jedná o problémy zákazníků a komunity, na 

které Steam staví, je rychlost o to důležitější. Dlouhé prodlevy v komunikaci by mohly 

negativně ovlivnit obraz Steamu. 
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Závěr 

Bakalářská práce Marketing digitální distribuce herního obsahu: platforma 

Steam 2013-2015 představila digitální distribuci herního obsahu v kontextu s teorií 

herního průmyslu. Autorka zároveň popsala teorii tvorby komunit a následně na 

konkrétních příkladech předvedla, jak s komunitami pracuje Steam, jak podporuje jejich 

budování a vyvodila z toho plynoucí výhody pro platformu. Práce se zároveň zabývala 

současnými trendy v marketingu herního průmyslu, které byly poté srovnány 

s marketingovými aktivitami digitální distribuce. 

V teoretické části byly nejprve vysvětleny základní pojmy podstatné pro 

pochopení kontextu. Rozebrány byly počítačové hry samotné od historie až po 

současnost a pro ujasnění pojmu „počítačová hra“ autorka uvedla různé přístupy 

k jejímu definování. Šlo jak o přístupy zkoumající hru samotnou, tak i definice 

zapojující další aspekty her jako je estetická stránka. Dále byly v práci vytyčeny 

základní rysy hráčů. Autorka se věnovala především tomu, jak se tito hráči formují do 

komunit a vytváří vlastní fanouškovský obsah. Nechybělo ani přiblížení vzniku herního 

průmyslu a jeho současného stavu. 

Následovala část věnující se marketingu ve vztahu k hrám a hernímu průmyslu. 

Autorka představila nejnovější trendy a oblasti marketingu, které jsou podstatné pro 

práci s komunitami. Mezi ty zařadila především nástroje digitálního marketingu a word-

of-mouth marketing.  

Konkrétněji byl pak proces vydání a prodeje videoher přiblížen v kapitole 

monetizace herního průmyslu a herního obsahu, kde byly představeny i netradiční 

přístupy k prodeji videoher, dále kapitole vydavatelství videoher vysvětlující specifika 

takzvaného self-publishingu a kapitole distribuce videoher popisující rozdíly mezi 

fyzickou a digitální distribucí. 

V praktické části byla provedena SWOT analýza, pomocí které autorka 

identifikovala silná a slabá místa platformy a nastínila možné hrozby pro Steam a 

zároveň i příležitosti, kterých může využít. Následně byly pomocí případové studie 

rozebrány konkrétní aktivity Steamu ve vztahu ke každému bodu marketingového mixu.  

Na základě těchto informací pak autorka v závěru zhodnotila komunikaci 

Steamu a udělila vlastní komunikační doporučení, jak pro současný stav trhu digitální 

distribuce, tak i pro stav po potenciálním příchodu nového konkurenta Steamu. 
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Summary 

The bachelor thesis Marketing of digital distribution of gaming content: Steam 

platform between the years 2013 and 2015 introduces digital distribution of gaming 

content in the context of video game industry theory. Author describes the theory of 

community building and presents how Steam deals with these communities. The thesis 

also covers current trends in video games industry and compares them with marketing 

trends of digital distribution. 

The theoretical part explains the key terms which are important for better 

understanding of the context. The author describes different approaches for defining 

video game. In addition, it outlines fundamental characteristics of gamers. The author 

focuses on how these players form into communities and create their own content. 

Another important part is also the part about marketing in relation to gaming and the 

gaming industry. The author presents the latest trends and marketing areas that are 

essential to work with communities. 

Among these, it discusses the process of release and sale of video games in the 

gaming monetization chapter, which includes non-traditional approaches to the sale of 

video games.“ Video games publishing“ chapter explains the specificities of self-

publishing and the “Distribution of video games“ chapter describes the main differences 

between physical and digital distribution. 

In the practical part, a SWOT analysis was carried out, whereby the author 

identifies the strengths and weaknesses of the platform. The case study, which analyses 

the specific activities of Steam in relation to each point of the marketing mix, was 

presented subsequently. 
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