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Abstrakt 

Hry vedle zábavné funkce nesou také vyjadřovací funkci: v pravidlech se odrážejí hodnoty 

a přístup k nejzákladnějším kulturním pojmům, jako jsou rovnost nebo úspěch. Vyjádření 

se tudíž neomezuje pouze na hry s neherní vyprávěcí složkou. Cílem práce je prozkoumat 

sdělovací možnosti videohry jakožto komplexního systému pravidel, čili prozkoumat videohru 

jakožto potenciální prostředek komplexnějšího sdělení. Práce teoreticky vychází 

z antropologických výměrů hry (Caillois, Huizinga), z teorií vyprávění (Bremond, Doležel, 

Schmid) a z koncepcí herního designu. Zkoumá konstituci významu pravidly, možnosti pravidla 

skládat v příběhové sekvence a vztah významu demonstrovaného v pravidlech a v příběhu. 

Pro tyto úrovně významu dále vyvozuje interpretační rámec.  

 

Games are not only a means of joy, they are expressive medium: rules reflect values and content 

of the most basic cultural concepts (as equality and success). Their power to express meaning is 

therefore found on a deeper level than on the level of narrativity. The goal of the diploma thesis 

is to explore expressive possibilities of video games (complex rule-based system), to explore 

video game as a potential medium of complex meaning. Diploma thesis is theoretically based 

on the anthropological definition of game (Caillois, Huizinga), on the narrative theories 

(Bremond, Doležel, Schmid), and on the theories of game design. Diploma thesis explores 

the meaning that is expressed by rules, the possibilities to chain rules to form a story, 

and the relationship between a meaning of the rules and a meaning of the story. It then 

concludes limitations of possible interpretation. 

 

Klíčová slova 

hry, videohry, teorie vyprávění, naratologie, narativ, Claude Bremond, Wolf Schmid, Lubomír 

Doležel, strukturalismus, sémiotika, herní design, game design, elementární sekvence, herní 

smyčky, příběh, význam, vyjadřovací prostředek, médium, interpretace 
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Úvod 

Videohry, tedy hry uložené v digitálním médiu, např. hry počítačové, mobilní a konzolové, 

se zpravidla nepokládají za hodné akademického zájmu. Často bývají považovány za bezduchou 

zábavu beze smyslu. Jejich popularita však roste tak rychle, že se stávají takřka všudypřítomným 

jevem. Nemůžeme je proto ignorovat. Je třeba je uvážit také z odborného hlediska.  

 

Tato práce vzniká právě v reakci na strmě rostoucí popularitu videoher a ve snaze prozkoumat, 

jak jim rozumět a jaké jsou jejich vyjadřovací možnosti. Pokusíme se hru konstituovat jako 

vyjadřovací prostředek. 

 

Nebudeme zde tedy chápat hru pouze jako prostředek k vybouření pudů, ale v návaznosti 

na antropologické studie hry (Caillois, Huizinga) jako jev, který stojí sám o sobě a předává 

kulturní hodnoty. Pokusíme se tvrdit, že hry již svými pravidly vyjadřují kulturní hodnoty, 

že autor může herní mechanismy konstruovat za účelem demonstrativně vyjádřit určité 

představy, a že tato demonstrativní vyjádření můžeme řetězit v příběhy a presentovat je jako 

vyprávění, která svým obsahem mohou být stejně „hluboká“ jako slavná díla literatury.  

Hlavní aspekty významu proto budeme hledat v samotné hratelnosti, tedy v herním průběhu, 

a v možnostech rozvinout tento průběh do příběhové sekvence a presentovat tak vyprávění. 

Nepůjde nám o neherní vyprávění, v němž pouze sledujeme příběh, který ke hře někdo přiložil, 

ale o herní vyjádření a vyprávění možné ve hře skrze hru samotnou. 

 

Abychom tezi, že hra je prostředkem vyjádření, obhájili a prozkoumali, určíme nejprve, 

co chápeme jako základní rysy hry a kde v těchto rysech nacházíme potenciál vyjadřovat 

hodnoty. Následně prozkoumáme možné paralely se strukturou vyprávění (Bremond, 

Tomaševskij, Schmid), blíže rozebereme logiku možných skutků ve vyprávění a rozvineme 

pojmový aparát, abychom mohli oba jevy srovnat. Poté pro různé případy dovodíme další 

důsledky.  
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Co je to hra? 

Na otázku “Co je to hra?” dovede odpovědět každý. Všichni vědí, co to hra je, kdo si hraje a kdo 

ne. Vědí to už malé děti. Odpověď na otázku, co děláme a s čím zacházíme, když si hrajeme, hru 

samotnou neovlivňuje. Není v té věci důležitá, ba naopak by hru mohla zkazit. Chceme-li však 

hru, a později úžeji videohru, uchopit jako prostředek, který už sám o sobě, ve své ryze herní 

podobě oproštěné o zvukové, jazykové a visuální kulisy nese vyjádření nebo základ děje, musíme 

alespoň stručně prozkoumat základní rysy hry, díky kterým vyjádření vzniká.  

 

K povaze hry lze přistupovat různě. Nacházíme vysvětlení, která ji chápou jako prostředek 

k něčemu jinému: hry tu jsou k tomu, aby člověk vybil přebytek energie nebo zlost, aby se 

připravil na pozdější dospělou činnost nebo dosáhl nesplněných tužeb.1 Vedle různých 

fysiologických či psychologických vysvětlení, která tímto nezpochybňujeme, se nabízí pozorovat 

hru jako jev, který je sám svým cílem: nechceme se odreagovat nebo se připravovat na dospělost, 

chceme si hrát. V této perspektivě je možné učinit popis formálních znaků hry, čili přehlédnout 

sumu činností, kterým říkáme hra, a vypozorovat společné rysy.2 

 

Hrát si může dítě na letadlo, později s dalšími dětmi na babu, děti si mohou zahrát deskovou hru, 

rozhodnout se hrát na hudební nástroj, stát se hercem, hrát profesionálně sport, zahrávat si se 

životem, hrát si s někým jako kočka s myší atd. Rozsah činností, které jsou hraním, je velmi 

široký. Hra je jev na médiu částečně nezávislý, transmediální,3 a videohra většinu herních činností 

určitým způsobem přejímá. Proto není vhodné zjednodušit problém na “hrajeme videohru”.4 

Zdánlivou nesouměřitelnost herních typů nám alespoň částečně pomůže překlenout definice, již 

vypracoval Roger Caillois a v níž nalezneme podstatné postřehy k dalším úvahám 

                                                 
1 Huizinga (2000), 10. 
2 Tato snaha najít společné rysy by v ideálním případě neměla být dotazováním na ideu hry vůbec, nýbrž 

prozkoumáním užití slova a následným zobecněním z možných užití. 
3 Juul (2005), 7. Hra je transmediální: ke hraní lze použít různé prostředky či nástroje. 

K hůře představitelným typům: nalezneme konzolové hry, které simulují sportovní činnost (například hru Wii Sports, 
kde si můžeme zahrát tenis, box, bowling, golf nebo baseball); hudební činnost (například Guitar Hero, kde hra 
vydává zvuky na základě stisku kláves, nebo Fuji Leaves, kde hráč umisťuje různě veliké listy a koule, které 
v pravidelných intervalech listy rozezní drnknutím a dále se odrazí např. na další list); a případně nezáměrně také 
“hraní si s někým” v případě online her pro více hráčů, kde jako dobře skrytý ostřelovač můžeme škádlit protivníka, 
aby se později stal odstřelovačem, případně v jiné hře můžeme předstírat přátelství a později otočit. 
4 Dodejme, že omezení podle nástroje by vyžadovalo velmi složitou herní klasifikaci, více ke klasifikaci (pouze 

dětské) hry viz např. Bittnerová (2001), 514–524. Popřípadě Caillois (1998), 32. 
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o vyjadřovacích možnostech videohry. Podotkněme zároveň, že zde nechceme provést 

důkladnou kritiku Cailloisova díla, neboť to pro práci není zásadní.5 

 

Formální vymezení hry 

Hra, přesněji hraní, je v prvé řadě věcí svobodnou.6 Každý člověk do hry vstupuje dobrovolně 

a bez nucení. Může kdykoliv přestat. Od práce se herní svoboda liší tím, že hrát nic nemusíme, 

zatímco bez práce bychom se nenasytili. Jde tedy o svobodu svázanou se spontánností, 

intenzivní chutí hrát. Hra doporučená nebo povinná tento rys postrádá. 

Ve hrách pro více hráčů to dále znamená “vymezenou svobodu”,7 tedy svobodu danou jednak 

pravidly hry a jednak situací, která vznikla na základě jednání jiného hráče: každý svůj krok ve hře 

volím s ohledem na to, co mi dovolí pravidla a co udělal soupeř. Ve vybíjené je můj pohyb 

na hřišti omezený tím, kam zrovna letí míč, protože to je místo, kde rozhodně být nemám, 

a zároveň nesmím při uhýbání míči opustit vymezený prostor hřiště, protože bych buď podváděl, 

nebo ze hry vystoupil. 

 

V širším smyslu pak můžeme mluvit o “svobodě od něčeho”, v tomto případě od našeho 

běžného života, což souvisí s druhým bodem: s vyděleností z každodenního života.8 Můžeme 

například hrát pohádkovou dobrodružnou deskovou hru a víme, že svět, na kterém během hry 

záleží, je určený herní deskou a herními komponenty. Na počátku hry se stáváme princem, 

bardem, čarodějkou nebo některou jinou postavou. Navštěvujeme jeskyně, porážíme draky 

a zachraňujeme princezny, a to vše v pohodlí obývacího pokoje. Hru si můžeme zahrát kdekoliv 

a s kýmkoliv, na ni samotnou to nebude mít vliv. Muž se může stát ženou, žena elfem. Každý má 

šanci stanoveným způsobem vyhrát a hru tím ukončit. Rozhodující je pouze vymezený svět hry.  

Hra je tedy vydělena jednak svým časem, smluveným začátkem a koncem, a svým prostorem, tj. 

prostředím, v němž se odehrává. 

                                                 
5 Kritické komentáře můžeme nalézt např. v publikaci Half Real. My se soustředíme zejména na definici a její 
nejkritičtější bod – šíře zahrnující také hry bez pravidel – nám nevadí. 
6 Caillois (1998), 28 a s. 31. Dodejme, že v případě užití “hrát dvojace” nebo “tys na mě něco hrál” tato svoboda 

chybí. Chápeme však, že nehledáme ideu hry, ale jevy, které lze pojmově ohraničit a dále zkoumat, aniž bychom tím 
zahrnuli celý svět. Oproti jiným přístupům, např. matematický přístup tzv. game theory, které by mezi hry zahrnuly 
každou činnost, v níž na sebe navzájem působí dvě strany (např. partnerské soužití, politická kampaň, válečná 
strategie, ekonomická soutěž – dále viz Jan Simons (2000), online.), tak vylučujeme velkou řadu činností, které 
mohou mít i z pohledu jazyka mezi hrami místo. V tomto případě jde však spíše o metaforické užití slova. 
7 Sokol (2010), 77. 
8 Caillois (1998), 28 a 31. Připomeňme poznámku 6 a odlišnost od směru game theory, který by zkoumal i jevy 

každodenního života.  
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Hra se od jiných prostředků vyjádření liší tím, že má nejistý průběh.9 O výsledku hry totiž 

rozhoduje samo hraní. Nikdy není dán dopředu, protože taková hra by nikoho nebavila: 

postrádala by napětí a svobodu zvolit si, jak budu hrát. Hráč ve hře reaguje na proměnlivou 

situaci a čelí výzvě, kterou se v rámci pravidel snaží překonat. Kdyby hra nenesla riziko prohry, 

neměl by důvod ji hrát.10 Také naopak: kdyby měl někdo jistotu prohry, hru by ukončil. 

A protože ve hře „o nic nejde“ a chceme si pouze dobře zahrát, tj. vynaložit úsilí na výhru, 

volíme si většinou v soutěživých hrách sobě rovné protivníky. Herní okolnosti tak utvářejí ideální 

prostor k poměřování.  

 

Ve hře o nic nejde ve dvojím smyslu. Hra jednak nemá trvalé následky (simulace bitvy nezanechá 

žádná mrtvá těla) a jednak je neproduktivní, což znamená, že během hraní nevznikají žádné 

nové statky, díla či peníze.11 Majetek se může přerozdělit na základě dobrovolných sázek, 

například v případě hazardních her, ale nemůže vzniknout.  

Neproduktivita hry ovšem neznamená, že by nemohla plnit společenské funkce,12 zpřítomňovat 

a nechat vyzkoušet některé společenské hodnoty, například různá pojetí spravedlnosti, autority 

atp.  

Můžeme tedy říci, že hru hrajeme „jenom tak“, abychom se bavili, a že toho od ní více 

neočekáváme. Má smysl sama v sobě.13 Zároveň však implicitně vyjadřuje různé společenské 

hodnoty a podílí se tak na tvorbě společnosti.  

 

Abychom si mohli hrát, musíme se řídit určitými pravidly.14 Kdyby s šachovými figurkami táhl 

každý hráč podle jiných pravidel, těžko bychom si zahráli. V určitém smyslu nacházíme také hry 

bez pravidel, například hry napodobovací, kde jednáme jako někdo nebo něco jiného. V tomto 

případě však napodobování plní funkci pravidel, protože hra se drží realističnosti předstírání: 

letadlo nemůže dát tatínkovi pusu. 

Pravidla mají být bezpodmínečná a platit po celou dobu hry. Pakliže je někdo bude během hry 

měnit nebo kritizovat, hru tím kazí. Zásobárnou příkladů jsou děti. Můžete s nimi hrát 

                                                 
9 Caillois (1998), 29 a 31.  
10 Důvod hrát by ležel mimo hru samotnou: potřeba zabavit děti, snaha nezklamat partnera atd. 
11 Caillois (1998), 20, 27 a 31. Podotkněme, že v českém překladu místo slova “statky” zaznívá “hodnoty”, text to 

však znečitelňuje a z originálu je zjevné, že se mluví pouze o věcech hmotné povahy. 
12 Viz např. Huizinga (2000), 13 a 18–20. („Je nezbytná i pro společnost vzhledem k smyslu, který je v ní obsažen, 

vzhledem ke svému významu, své projevové hodnotě a duchovním a sociálním vazbám, které vytváří: zkrátka jako 
kulturní funkce.“ Tamt. 19.) 
13 Huizinga (2000), 20. 
14 Caillois (1998), 29. 
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na honěnou s domečkem. Určit si, kde domeček, jediné bezpečné místo na hřišti, leží. Začít hrát, 

už už je chytit a zaslechnout: „Jsem v domečku. On je přemisťovací.“ Můžeme se tomu zasmát, 

ocenit vynalézavost, ale znamená to konec hry. Z druhé strany můžeme velmi snadno pokazit 

dítěti hru na pejska upozorněním, že přeci pejsek není a že se nemá válet po zemi.  

Od změn a kritiky pravidel je třeba odlišit případ, kdy někdo pouze podvádí. Podvodník 

nepopírá platnost pravidel, pouze je ve svůj prospěch obchází. Kdyby se pravidla změnila, 

skončily by tím i jeho výhody. Všichni včetně podvodníka mají tedy zájem, aby pravidla platila. 

Podle Cailloise se pravidla nedají zpochybnit,15 protože hra má smysl jen sama v sobě, ani se 

nedají změnit bez souhlasu ostatních, protože obojí by kazilo hru. Je však vhodné namítnout, 

že proti pravidlům lze oponovat tehdy, když je kvůli nim hra nezábavná nebo nevyrovnaná. 

Pravidla hry totiž ustavují dočasný ideální svět, kde mají všichni stejné možnosti. Pokud 

vyrovnanosti není učiněno zadost, je vhodné pravidla změnit. Bezpodmínečnost pravidel je tedy 

věc sporná.16  

 

Ke hraní hry patří také předstírání.17 Kdo hraje hru, ví, že herní činy se nedějí doopravdy. Pouze 

předstíráme, že o to teď běží, že jde například o souboj na život a na smrt. Jsme plně zaujatí 

herním cílem, ale víme, že mimo hru se nic nestane. Uvědomění nereálnosti je zásadní, protože 

zapomeneme-li na ni, hra se promění a začne reálně působit. Hráč pak nevnímá herní vztahy 

a hře přikládá dopad v reálném životě. Partnerka například může říct svému milému: “Uvař si tu 

večeři sám, když jsi na mě byl [v té hře] tak hnusný.” Dětská hra na honěnou může přerůst 

ve rvačku.  

 

Jako další rysy hry si vedle těchto dovolím zdůraznit implicitní kvalitu předchozích bodů, totiž 

zábavnost, potěšení či slast, a spravedlivost.18 Ne každá hra je zábavná pro každého, ale kdo 

hraje hru dobrovolně a se zápalem, dělá to proto, že jej baví. Uvedená formální kritéria mají 

zaručit rovné podmínky, kde se hráč stará pouze o to, jak svobodně v rámci pravidel zareagovat 

                                                 
15 Caillois (1998), 29. 
16 Juul (2005), 64–66. Juul upozorňuje na Piagetem zaznamenaný příklad, kde se na školním hřišti může vyskytnou 
více variant jedné hry; a dodává výsledky výzkumu Janet Lever, který (mimo jiné) upozornil, že debata o pravidlech 
samotných je zábavná. 
17 Caillois (1998), 26 a 32. Oproti českému překladu neužívám slovo fiktivní, nýbrž předstíraná, protože v kontextu 

definování “hry jako činnosti bytostně…”, je předstíraná čitelnější než synonymní fiktivní, čili vymyšlená, neskutečná. Při hře 
předstírám, ale nekonám činnost vymyšlenou nebo neskutečnou v běžném smyslu slova. Francouzské fictif/fictive 
proto v tomto případě překládáme jako předstírání. 
18 V herním designu se někdy mluví o psychologickém modelu “Flow”, modelu proudu, který má zajistit zábavu 

a plné zaujetí hrou na základě vyvážení požadavků a schopností hráče. Představuje ideál, o který se herní designer 
snaží. Mohli bychom tedy říci, že hra se snaží skrze zbylá formální kritéria nastavit věci tak, aby vznikl “proud“, jež 
hráče strhne. Podotkněme, že model je aplikovatelný i na jiné činnosti. (Viz např. Baron (2012), online.) 
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a vyhrát. Vytváří se ideální prostor k „poměření sil“ s rovnocenným protivníkem,19 v němž se 

člověk může plně projevit a nebát se trvalých následků. Hra má bavit a vytvářet k tomu vhodné 

podmínky. Zábavnost a spravedlivost tedy na rozdíl od Cailloise připojuji jako další rysy, kterými 

určujeme hru, a chápu je jako kvalitu, která ostatní body podmiňuje. 

 

Závěrem dodejme, že v tomto vymezení hry nejsou podstatné jednotlivé body samostatně, nýbrž 

celá přítomná skupina se všemi svými detaily. O práci totiž jistě můžeme říct, že si ji volíme sami, 

že v určitých šťastných případech může být spontánní činností (vezměme si třeba dobře 

placeného ševce, který miluje boty, nebo nadšeného učitele), jistě má časoprostorové hranice,20 

často nevíme, co se bude přesně dít, jakkoliv je stanovený hrubý pravidelný průběh, nemusí 

vytvářet nic nového, ale pouze přerozdělovat peníze (vzpomeňme obchodníka), ale rozhodně 

nemůžeme říct, že práci jenom předstíráme, že je to jenom jako. Samozřejmě ji předstírat 

můžeme, ale to postrádá pointu pracování. Podobné je to například se čtením knih 

nebo sledováním filmů. Byla by však chyba omezit hru na předstírání, protože nejlepším 

příkladem hry by pak bylo šizení a podvádění lidí ve skutečném životě. Proto neproduktivita 

neznamená pouze negativní “nic nevznikne”, ale také positivní “má účel v sobě samé”. Zloděj 

a ani dříve jmenovaný obchodník jistě nepřerozdělují statky jen za účelem přerozdělování 

samého: chtějí se obohatit. Hráč se chce v rámci herního světa, kde představuje například 

obchodníka, sice také obohatit, ale zde se právě dotýkáme vydělenosti z každodenního života: 

herní obohacení mimo hru k ničemu neslouží. Takto bychom mohli pokračovat donekonečna, 

a přestože možná nalezneme výjimky,21 budeme toto vymezení považovat za dostatečně stabilní.  

 

  

                                                 
19 Protivníka může konstruovat také sama hra – v deskových hrách jako postavy nepřátel nebo působící zlé síly, 
které je třeba překonat, jako například ve hře Arkham Horror. 
20 Nejde o čisté vydělení z každodenního života jako v případě hry, ale na základě tvrzení typu: “Já už tady jenom 

pět let hniju na židli,” můžeme usoudit spíš na ne-život. 
21 Problematické jsou například hazardní hry, při nichž se splní všechna kritéria, ale někdo by opravdu mohl v čisté 

teorii hrát proto, aby se obohatil a něco si za peníze pořídil. Caillois hazardní hry zahrnuje a jeho argumentace 
přerozdělením statků (nikoliv vznikem nových) je nepřesvědčivá. Jazyk je zahrnuje. Huizinga je vylučuje. Sokol píše, 
že “hra o peníze [je] vlastně nepochopením věci” (Sokol (2010), 75.), ale hazardní hry jako hry chápe. Domnívám se, 
že můžeme říct, že nenajdeme o mnoho nejistější způsob obohacení, než je hazardní hra. Samo přerozdělování 
peněz a výhra souvisí spíše s následkem hry a s mimoherní praxí. Hazardní můžeme učinit libovolnou hru. Dalším 
případem může být hra jako rozhodčí faktor ve sporu. Zde však nehrajeme hru pro ni samu a pro výhru, ale kvůli 
výhře ve sporu a reálným následkům. 
Dalšími případy jsou vyjádření jako „Hrát si s někým jako kočka s myší,“ což je ovšem pouze metaforické užití 
a definice hry samotné by se týkat nemělo.  
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Krátce o klasifikaci her 

Po ospravedlnění definice hry vůči jiným fenoménům se nabízí otázka, zda v ní lze opravdu 

pojmout všechny hry a všechno hraní. Abych zastavil zmatek, který uvedený výměr hry 

a individuální promýšlení může vyvolat, rozvedu zde alespoň stručně Cailloisovu klasifikaci her,22 

neboť nám umožní jasněji uchopit šíři jevu, ke kterému se vztahujeme.  

 

Jeden směr klasifikace zkoumá stupeň strukturace hry: dělení na rozpoznatelné fáze, na něž se 

vztahují různá pravidla. Částečně už jsme na to narazili. Na jedné straně najdeme hry 

bez pravidel, které spočívají zejména v ničím neomezeném dovádění, improvizaci a zábavě:23 

bezcílné běhání, houpání na houpačce, točení se dokola, dokud nespadneme, čmárání si anebo 

zkoušení kdejaké vylomeniny s tím, co je zrovna po ruce. Tento pól strukturace hry nazývá 

Caillois paidia24 a lze jej shrnout jako absenci řádu. Abych zachoval český ráz textu, budu 

používat slovo dovádění. 

 

Druhým pólem strukturace je ludus.25 Znamená to zpravidelnění a podřízení řádu.26 Děje se tak 

postupně třeba jen tím, že lidé chtějí poměřit své schopnosti. Charakteristické je tedy podřízení 

se nějaké překážce a pravidlům k jejímu překonání: pokud děti zkoušejí, kdo dojde v noci blíž 

k temným dveřím stodoly, za nimiž je slyšet šramocení kočky, jež však burcuje představivost, je 

jasné, že si účastník hry nesmí vzít baterku. Nebylo by to pak napínavé a spravedlivé. V uvedené 

hře se zkouší odvaha a jindy zase něco jiného. Ludické hry stavějí dovádivému pudu do cesty 

překážky, a testují tak často určitou schopnost.27 Pro tyto hry budu používat termín hry s pravidly 

či o hry podřízené pravidlům. 

 

Samotné herní kategorie jsou potom čtyři, agón, alea, mimikry, ilinx, a snaží se vystihnout postoj, 

jaký při nich hráč zaujímá, s čím do nich vstupuje.28  

                                                 
22 Caillois (1998), 32–58. 
23 Caillois (1998), 34 a 48–49.  
24 Paidia v řečtině znamená dítě.  
25 Ludus v řečtině znamená hra, hraní, sport 
26 Caillois (1998), 34 a 51.  
27 Někteří autoři (Frasca (1999), online.) upozorňují na problém rozlišení: pokud ludus a paidia ustavují určitou formu 
pravidel (kodifikovaná, napodobovací nebo improvisovaná – viz vymezení hry), jaký je rozdíl? Navrhuje rozlišení 
podle výsledku: dovádivé hry nemají vítěze a poražené. Zdůrazníme, že ovšem mají sobě vlastní cíle, které mohou 
způsobit formu porážky: dítě-letadlo, které upadne na zem; při stavění mostu z písku může most spadnout atd. 
Podobně zahrnuje také úspěch: rozhodl jsem se, že z písku udělám hrad a povedl se. Nemluvili bychom však 
o vítězství.  
28 Caillois (1998), 32–33. 
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Hry agonální, od agón - zápas, se soustředí na zápasení či soutěžení mezi protivníky či skupinou 

protivníků.29 Pro hráče to znamená soustředění se na jednu určitou vlastnost, např. sílu, rychlost, 

představivost, schopnost odhadnout průběh několik tahů dopředu, schopnost dělat zobecnění 

atd. 

Hry aleatické, od alea - kostky, jsou plně náhodné a pro hráče jsou odevzdáním se osudu.30 Hráč 

spíše pasivně čeká na výsledek. Příkladem je hra v kostky, ruleta, atd.  

 

Oba tyto typy hry se snaží vytvořit rovné prostředí. V soutěži se zavádí handicap a různé úrovně 

soutěžení, aby hrál rovný s rovným, a náhoda je ke všem spravedlivá stejně.  

 

Hry typu mimikry spočívají v napodobování něčeho nebo někoho jiného.31 Když si dítě hraje 

na vojáka, na letadlo, na maminku atd., můžeme mluvit o hře typu mimikry. Důmyslnějším 

případem je divadelní hra.32 

Hry typu ilinx, od vodní vír, spočívají v pobláznění a zmatení smyslu,33 můžou souviset 

i se sklonem k rozvracení řádu a destrukci.34 Příkladem je utrhávání květů na louce,35 kolotoč, 

tanec. 

 

Tyto čtyři typy her se mohou různě kombinovat a nabývat různé strukturace.36 Karetní hry jsou 

například kombinací zápasu a náhody, protože hráč si musí poradit s tím, co mu náhodně přijde 

do ruky z balíčku, ale zároveň se snaží své prostředky využít co nejlépe.  

 

                                                 
29 Caillois (1998), 35. 
30 Caillois (1998), 37. 
31 Caillois (1998), 40. 
32 Pro nás pouze z pohledu herce.   
33 Caillois (1998), 44. 
34 Caillois (1998), 45. 
35 Caillois (1998), 46. 
36 Caillois uvádí (Caillois (1998), 89.) dvě nemožná spojení: mezi hrou typu ilinx a agón (pobláznění smyslů 

a spolehnutí se na své schopnosti); a hrou typu mimikry a alea (někdo má něco předstírat a přitom má mít roli 
náhoda). S ohledem na uvádění příkladů způsobování si bolesti (dráždění bolavého zubu) jako hry typu ilinx, se lze 
ptát, zda řízení pod vlivem alkoholu nesplňuje první podmínky, a hra Bang! (náhodné vylosování role, o níž nikdo 
z protihráčů neví) druhé podmínky. Propracovanou úvahu však přenecháme dalším. 
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Podstatné pro nás je, že v rámci videoher najdeme úplně stejnou šíři. Sporné jsou snad pouze 

hry, které by měly mást smysly, domnívám se však, že hry, v nichž se létá,37 padá nebo působí 

čirá destrukce,38 podmínku ohromení smyslů se sklonem k potěšení z destrukce splňují. 

  

                                                 
37 Jako příklad uveďme Eagle Flight, Journey, Flower. 
38 Příkladem může být hra Goat Simulator, kde hráč v podobě kozy skáče pod auta a snaží se zemřít, za což je 

hodnocen.  
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Kritika Cailloisova výměru a klasifikace hry 

Cailloisův výměr a klasifikace hry jsou již staršího data. Nalezneme proto kritické názory a jiné 

definice hry. Abychom svůj výměr obhájili, uvedeme zde alespoň stručně kritiku Jespera Juula, 

který v práci Half Real kritizoval svobodnost, fiktivnost, časoprostorovou vydělenost a neproduktivitu, 

provedl srovnání dalších definic a navrhl definici vlastní. 

Kritika výměru hry 

Z Juulova pohledu Caillois pokrývá svým výměrem hry pole, které hry samotné přesahuje.39 

Zahrnuje totiž také hraní, dovádivé hry bez pravidel. Hra a hraní je jeden jev. Ačkoliv Juul 

upozorňuje na jazykovou závislost rozlišení na hry (game – hry podřízené pravidlům) a hraní 

(play – hry bez pravidel),40 dále rozlišení na hry a hraní užívá. Lhostejno, že s úpravou na „hry 

s pravidly“ a hraní. Na základě tohoto rozlišení pak provádí vnější kritiku Cailloisova díla, díky 

které se v rámci Juulovy práce zde popsaná definice a klasifikace rozpadá.  

 

Caillosův požadavek na svobodnost hry a hraní se zdá Juulovi nejasný.41 „Cožpak to není hra, 

pokud mě k tomu nutí společenský tlak?“ V nejlepším případě by řekl, že hra má mít smysl sama 

v sobě. Ani to ale nepokládá za jasné kritérium – na hru si lze totiž vsadit a její následky mohou 

být věcí dohody. Soustředí se tedy na hru samotnou bez ohledu na člověka a jeho postoj ke hře. 

Pokud se omezíme na pravidly formalisované systémy, pak možná můžeme souhlasit. Pokud ale 

zahrnujeme hraní bez pravidel, je jasné, že člověk, kterému nakážeme, aby dělal stoličku na naše 

nohy, si nehraje, nýbrž je utlačovaný a na tom, zda si někdo vsadil, že stoličku dělat bude, 

nezáleží. Také dítě, které hraje edukativní hru do školy, dělá zejména úkol. Nemůže si vybrat, 

že hru ukončí. Hraní hry má podle nás v takovém případě následky v reálném životě. Nehraje se 

pro hru samotnou. Dále Juul hovoří o tom,42 že nevyrovnaní hráči, například šachový velmistr 

a úplný nováček, sice zacházejí se hrou, ale nejsou s to užít ji pro herní činnost. Podobně 

bychom mohli říct, že žák, který plní svůj domácí úkol, sice zachází se hrou, ale nepoužívá ji 

pro herní činnost. Jde pouze o přeformulování Cailloisových implikací: zkrátka si nehrají. 

 

Fiktivnost, pro kterou zde užíváme pojem předstírání, Juul chápe úzce jako zahrnutí fikčního světa 

do hry,43 nikoliv jako uvědomění jiné reality. Proto ji z definice vyčleňuje. V souvislosti s tímto 

                                                 
39 Juul (2006), 10. 
40 Juul (2006), 29. 
41 Juul (2006), 31. 
42 Juul (2006), 38. 
43 Juul (2006), 34. 
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bodem dále kritizuje Cailloisův výrok:44 „Hry buď mají pravidla, nebo jsou předstíráním,“45 který 

vykládá jako upření fikčního rozměru hrám s pravidly. Na rozdíl od Juula v dané větě 

neshledáváme žádný problém ve spojení hry a fikce. V kontextu díla jsou v této větě hry 

předstíráním v tom smyslu, že si hraji na něco jiného, například na rytíře, a chovám se jako 

napodobovaná věc. Skutečné chování napodobované věci je mi omezením a pravidly. Vymýšlím 

si to za chodu. Není to ustanovené jako reálně existující pravidlo. Podřízená pravidlům je hra 

v tom smyslu, že pravidla jsou oproti prosté nápodobě věcí skutečnou (kodifikovanou), i když 

smyšlenou. Napodobování i pravidla jsou branou do světa hry. V obou případech pak 

předstíráme, že o něco jde, a v tom smyslu je hra předstíráním vždy (viz vymezení hry). V dané 

větě se rozdíl týká ustavení pravidel: buď někde reálně existují, nebo se vymýšlejí za chodu podle 

toho, jak věci doopravdy fungují. O vztahu hry s pravidly a fikce se zde, dle nás, neříká nic. Tuto 

domněnku potvrzuje i herní klasifikace, kde výslovně čteme, že všechny hry jsou v určitém 

ohledu „fiktivní“,46 a kde je napodobovacím hrám, jež složku fikce zřejmě zahrnují, přiznána jak 

dovádivá forma, tak forma s pravidly. 

 

Časoprostorovou vydělenost ze světa Juul vyvrací příkladem hraní šachu po internetu a onlineovými 

strategickými hrami:47 hrají se klidně týdny, měsíce a roky, hráč je může promýšlet během svého 

pracovního dne. Opět jde o kritiku závislou na užším uchopení pojmu hra. Šachová partie, 

ač se hraje dlouho, má stále stejné ohraničení: prvním tahem bílého hráče a šachmatem. Jedeme 

tramvají do práce a jako někdo hraje mobilní hru, někdo jiný promýšlí šachovou partii. Trvá to 

půl hodiny, ale najednou musíme vystupovat. Jsme vtaženi hrou. Herní interakce se netýká 

běžného života člověka. Jsme s to rozlišit, kdy se věnujeme hře a kdy ne. Nejde tedy o nutnost 

odehrát věc při jednom sezení. Sportovní klání také zahrnuje přestávky.   

 

Neproduktivitu her kritizuje Juul s ohledem na obrovský průmysl, který se rozvinul okolo hazardu. 

Aplikuje však souvislosti, které pro Cailloise vzhledem k povaze hry nejsou podstatné. Někdo se 

živí tvorbou her. Někdo se živí jejich prodejem. A ještě někdo jiný vydělává na lidské touze 

pokoušet štěstí. S určením hry vzhledem k hráči to nesouvisí.  

                                                 
44 Juul (2006), 12 a 13. Později také 164. S autorem se rozcházíme už v tomto základu. Promítne se to nutně 
v odlišném chápání fikčního světa a jeho ustavení. 
45 „Ils sont plutôt ou réglés ou fictifs.“ (Caillois (1958), 22.) Fictifs uvádíme jako předstíráním, neboť fictif a fiction se 
v textu objevuje v různých významech: smyšlenka, předstírání, fikce; a tento je zde nejpříhodnější, pokud nechceme 
uvést významově mírně odlišný pojem nápodoba; případně se dopustit všemožných tautologií (Pravidla jsou 
fikce/smyšlená. Hry jsou buď s pravidly, nebo fiktivní/smyšlené.) 
46 „Tout jeu suppose l'acceptation temporaire, sinon d'une illusion […], du moins d'un univers clos, conventionnel 

et, à certains égards, fictif.“ Caillois (1958), 39. 
47 Juul (2006), 35. 
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Juul na základě této kritiky a kritiky dalších autorů navrhuje vlastní definici hry.  

 

„Hra je na pravidlech založený systém, jehož výsledky jsou proměnlivé 

a měřitelné a různým výsledkům odpovídá různá hodnota, přičemž hráč 

vynakládá úsilí s úmyslem výsledek ovlivnit, k výsledku chová emoční vazbu 

a o následcích výsledku lze jednat.“48  

 

Takové definici by ovšem mohla odpovídat celá řada dalších činností, na což sám upozorňuje,49 

například politické volby, vztahy, učení atd., ovšem pouze pokud by následek nepodléhal dalšímu 

vyjednávání, tj. pokud by nebylo dáno, že výsledek se bere „vážně“ a musí se promítnout 

do skutečného života. Původní neproduktivitu a vydělenost tedy nahrazuje dohodou o následcích. Na hru 

si lze vsadit, lze ji hrát profesionálně atd. Hra nepřestává být hrou: maratonu se účastní jak 

amatéři, tak profesionálové. Nemůže to být pro jednoho hra a pro druhého ne. Mění se dle něj 

pouze následky hry, ale nikoliv povaha jevu. Možnost dohodnout se na následku hry je pro Juula 

dostatečným kritériem k rozlišení mezi skutečným životem a hrou. S Cailloisem bychom 

k maratonu řekli, že profesionál do hry nevstupuje s vědomím, že „hraje hru“, a účast amatéra 

jako hráče, který pravděpodobně běhá, aby si zlepšil kondici, je obdobně problematická. Zkrátka 

si nehrají.50 

 

Aniž bychom chtěli slovíčkařit, upozorňujeme, že rozlišení na hru a ne-hru je v Juulově pojetí 

vázáno na vývoj společnosti a jejích institucí.51 Znamená to, že o tom, co je a není hra, rozhoduje 

nikoliv povaha jevu samého, což byl zřejmě účel definice, ale společenská praxe. Kritik se tak 

sám dopouští toho, co kritizoval: o tom, co je a není hra, rozhoduje pouze přístup lidí.52 

U Cailloise jedince, u Juula společnosti.  

 

                                                 
48 Juul (2006), 36. 
49 Juul (2006), 42. 
50 Mohli bychom zde mluvit o proměně znakové činnosti, sémiosis, a v duchu Rolanda Bartha také o deformaci 

původního významu: maraton, je sice formálně závod a je podobný nezávaznému běhání dětí na louce, avšak 

neznačí zde dětské závodění, hru a hraní, ale nově pouze sport, starost o tělo, o výkon v žebříčku a o zisk. 

Rozpracování není věcí této práce, domníváme se však, že jde o přirozenější vysvětlení než „maraton je hra“ a „jde 

o hru, ale nejde s ní provozovat herní činnost“. 

51 Lze dodat: „Při dalším rozvoji kultury nezůstává předpokládaný přírodní poměr mezi hrou a nehrou bez změny. 
Obecně je možno říci, že prvek hry poznenáhlu ustupuje do pozadí. Většinou se nejvíce objevoval v náboženské 
oblasti. Vykrystalizoval ve vědě a v básnictví, v právnictví a ve formách státního života.“ (Huizinga (2000), s. 70.) 
52 Potvrzuje také Egenfeldt-Nielsen (2008), 35.: „Hra je v Juulově pojetí závislá na hráčově přístupu k dané aktivitě“. 
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Juulova kritika definice hry nepřináší nic, co by pro naši věc bylo zásadní. Oba autoři nakonec 

musejí řešit podobné problémy a liší se pouze zvolený pojmový aparát.53 Připusťme však, 

že vypovídat současně o hrách s pravidly a dovádivých hrách je komplikované, neboť například 

vztah k výhře se týká pouze her s pravidly, a navíc pouze těch, které výhru zahrnují.54  

Kritika klasifikace hry 

Kritice podléhá také herní klasifikace. Podle Juula je nedostatečná a vystihuje spíše některé herní 

prvky,55 které může designer užít v návrhu hry (např. náhodu), nebo některé z nespočetných 

pocitů, které hráč může při hře zakusit (závrať). Hry jsou pro něj vždy soutěživé a zahrnují 

určitou míru náhodnosti. Juulovo herní určení ale vynechává dovádivé hry bez pravidel, tedy ty, 

které vůbec nemusejí mít formu zápasení. Připodobnění využití náhodnosti k práci s herními 

prvky (např. protichůdnými cíli, skrýváním informací atd.) se nám zdá příliš široké. Zejména 

s ohledem na vyjádření: „Nemám ve hrách rád náhodu,“ neboť podobné komentáře ohledně 

jiných herních prvků zpravidla neslýcháme.  

 

Tváří v tvář současným hrám je však nedokonalost klasifikace zjevná. Nacházíme například hry 

kooperativní, v nichž všichni hráči spolupracují a zápasí pouze se hrou samotnou. Tvořily by 

protipól zápasu a zahrnutí do Cailloisovy klasifikace by bylo krkolomné. Muselo by jít o hry 

s nulovou složkou zápasu, což však ještě neznamená spolupráci. 

Náročné by bylo také zařazení her, v nichž má hráč dojít odněkud někam a cestou se vypořádat 

s různými překážkami, např. různé „opičí dráhy“, stezky odvahy nebo videohry lineárního typu, 

kde se zážitek ustavuje až s celkovým průchodem, např. Journey, ABZÛ, Dear Ester, MARCH. 

Tyto hry mohou zahrnovat testování dovednosti, ale pro smysl je zásadní projít celou hrou. 

Detailní přepracování klasifikace je však úkolem pro jiné badatele. My se klasifikace držíme 

pro její základnost, známost a dostatečnost vzhledem k našemu cíli: poukázat na šíři tohoto jevu. 

  

                                                 
53 Se Saussurem bychom mohli říci, že pozorujeme odlišné hodnoty slov. (Saussure (1996), 143.) Zatímco 
v angličtině mají dvě slova, game a play, a jejich hodnota je určena vzájemnou odlišností, francouzština má pro oba 
pojmy pouze jeux. Šíře jevu, ke které se vztahují, je ale stejná. Jedno francouzské slovo zahrnuje funkci dvou 
anglických. Není to lepší nebo horší pojetí. Jde pouze o odlišný jazykový obraz světa. 
54 Hru Story Cubes, v níž hráči pouze hodí kostkami a mají na základě znaků na kostkách přednést vyprávění, hráči 
sice nutně zpravidelní, ale výhru nelze poměřit. Dle Juula by zřejmě o hru jít nemohlo. 
55 Juul (2006), 10. 
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Vztah hry a vyjádření 

Být zabraný do hry znamená ocitnout se v jiném čase a prostoru. Je to prostor, do něhož jsem 

vstoupil dobrovolně, a pokud je to relevantní, měl bych mít rovné šance na výhru. Není mi jasné, 

jaký přesně bude výsledek hry, ale vím, že bude spravedlivý, protože je podřízený pravidlům, 

ať už skutečným nebo napodobovacím, a vím, že pokud prohraji, nic mi nehrozí. Můžu 

se uvolnit a bavit. Na konci hry je všechno smazáno. Hraním nevytvořím nic nového.56 Je to celé 

„jenom jako“. Díky těmto rysům můžeme o hře mluvit jako o ideálním prostoru, kde je všechno 

„správně“. Správně, protože spravedlivě nebo podle pravidel, se kterými jsem před hrou 

souhlasil.  

Jakmile některý rys porušíme, nebo nepanuje shoda na pravidlech, hra se znehodnocuje nebo 

rovnou končí. Děti, které si „jen tak“ hrají s vojáčky, se shodnou, že figurkami mohou „ťapat“ 

a tak s nimi pohybovat, že figurka střílí, a když zasáhne, protivník zemře. Také se shodnou, 

že kdo zemře, prohrál. Nepotřebují na to jasná pravidla, protože takhle to „zkrátka chodí“ a jsou 

v tom zajedno. Po chvíli ale můžeme zaslechnout řev a rvačku. Už se totiž neshodnou na tom, 

jestli figurka opravdu může dělat takhle velké kroky, zda střela letěla přesně, jestli vojáček uhnul, 

který voják je v boji na blízko silnější atd. Prostá napodobovací pravidla přestala ke hraní hry 

stačit. Je třeba domluvit se dopředu na tom, jak se věci spravedlivě rozhodnou. Figurka například 

chodí o stanovený počet palců, každý úkon se podřídí hodu kostkou atd.  

Podrobení se určitým pravidlům je nezbytnou podmínkou ke vstupu do světa hry. Znamená to 

omezení konání, bez kterého bychom si nezahráli. Jde jednak o omezení nás jako lidí, 

čímž se učíme disciplíně a tomu, jak jsou pravidla a omezení v životě důležitá,57 a jednak 

o omezení nás jako konatelů ve světě hry. Pravidla určují nejen, co je dovoleno, zakázáno a co je 

povinné, ale díky tomu, že se většinou vysvětlují s ohledem na herní kulisy, také např. co je 

možné, nemožné či nutné; co má hodnotu, co ne a kde je to jedno; co je známé, neznámé 

a čemu se věří. Udávají tedy způsob, jakým jsou v herním světě věci dány.58 Pravidla tak 

                                                 
56 Nic materiálně nového. Z kostek Lega jistě vznikne stavba. Ve hrách, které by generovaly náhodný příběh, je 
na konci příběh. Nevnikají však nové komponenty, pouze variace. 
57 Ve hře zakoušíme, že pravidla fungují jako nestranný soudce, který říká, kdy má kdo pravdu a co smí udělat; 

a že zajišťují spravedlivou hru. Právě kvůli tomu Huizinga tvrdí, že kultura se rodí jako hra a skrze hru, že herní 
hravost byla u základu práva, náboženství, vědy a umění (Huizinga (2010), 7 a 70.). Caillois o hrách s pravidly říká, 
že zahrnují kulturně stimulující moment a podporují kolektiv (Caillois (1998), 48–49, 55.). Vztah kultury a hry 
nicméně není předmětem této práce, jakkoliv je důležité na něj poukázat. Zásadní jsou pro nás významy, které hry 
představují skrze svá pravidla a v herní interakci. 
58 Přejímáme zde v podstatě Doleželovy modality fikčního světa – viz Doležel (2003) 121–122. Frasca (Frasca 
(1999), online.) by tvrdil, že hry s pravidly mohou být díky své struktuře propojené s příběhem vyprávění a že hry 
dovádivé naopak se zasazením vyprávění (prostředí, předměty postavy atp.). My s Cailloisem bereme rozlišení pouze 
jako různý stupeň strukturace hry. Příběhových možností a zasazení hry (makrostruktury jejího světa) se proto podle 
nás dotýkají oba „typy“ her. 
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představují výpověď o herním světě. Mohli bychom říci, že utvářejí jeho makrostrukturu 

a poskytují prostor jej zakusit a jednat v něm.  

Dokonce i hry, které zdánlivě žádný odlišný svět neustavují, jako například závod, vyjadřují určité 

pojetí spravedlivého hodnocení, které hráč musí přijmout. Závod vyhraje ten, kdo doběhl první. 

Pokud mě někdo předběhl na posledních dvou metrech, je jedno, zda jsem předtím běžel několik 

kilometrů první. Záleží až na konečném výsledku. Nic jiného se nepočítá. Různé hry vyjadřují 

podobné věci různě a v aktuálním světě bychom těžko hledali shodu v tom, co je spravedlivé. 

Ve hře to nicméně můžeme přijmout a vyzkoušet. Může to být napínavější, zábavnější atd. Jan 

Sokol k této věci říká, že „už na tom, čím se hra od „života“ liší, je pěkně vidět, jak svůj život 

jako lidé hodnotíme, na čem nám záleží a co bychom chtěli mít jinak.“59  

 

Názornější to bude na příkladech. V jednoduché hře Člověče, nezlob se! mají všechny figurky stejné 

vlastnosti a hráči jednoduše házejí kostkou, aby zjistili, kam se pohnuli. Vliv hráčů na náhodu je 

poměrně malý: pouze volí, jakou figurkou budou táhnout, a eventuálně, zda vyhodí figurku 

cizího hráče. Často přitom nemají zbytí. V dobrodružné deskové hře Talisman pak postavy sice 

také chodí o kostkou stanovený počet polí, také se musejí dostat na určené pole uprostřed plánu, 

ale každá figurka je jiná, má určité výhody a nevýhody, které může použít, někdy dokonce 

k pohybu, a nadto může volit směr pohybu. Figurky, které se na poli střetnou, ještě nemusejí 

bojovat (či na sebe jinak působit), je to volba hráče. Jsou to pouze drobné změny pravidel, ale 

implicitní vyznění obou her je zcela jiné: v první hře jsou všichni lidé stejní a pakliže se střetnou, 

vyhrají či prohrají, je to pouze dílem náhody; ve druhé hře pozorujeme spíše mezilidské rozdíly. 

Každý člověk je jiný, měl by zjistit, jaké jsou jeho talenty a využít je k co nejlepšímu životnímu 

postupu. Konflikt zde není věcí náhody, ale příležitosti (byť třeba náhodné) a vůle hráče.  

Samozřejmě zde ukazujeme interpretaci pravidel ve velmi silné verzi, aby jasně vynikly kontury 

a směr našeho uvažování. Interpretací bychom našli více a je velmi nepravděpodobné, že by 

běžný hráč docházel k podobným závěrům. Problém interpretace herních mechanismů blíže 

rozvedeme později. Pro teď podotkněme, že hráč jednoduše hraje a pakliže ze hry něco přijímá, 

pak se můžeme domnívat, že spíše nevědomě, podle toho, jak zakouší, co je mu příjemné a co 

ne. Co by která hra mohla vypovídat o životě lidí, kteří ji hrají, v této práci zkoumat nebudeme. 

 

Herní pravidla tedy vyjadřují vědomý či nevědomý pohled společnosti (či autora hry) na svět 

nebo jeho ideální, vytouženou podobu a děje se tak zejména předvedením obsahu abstraktních 

kategorií, například tím, že určitý výsledek hry označíme za spravedlivý, že o určitém pravidle 

                                                 
59 Sokol (2010), 75. 
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řekneme, že v dostatečné míře zachovává princip rovných možností atd. Jednoduše řečeno hra 

díky své povaze skrze pravidla ustavuje herní svět a podobně, jako má aktuální svět svá určení 

toho, co je dobré, špatné, výhodné, možné atd. a my jej nějak interpretujeme (co je výhodné 

pro nás atd.), tak je to v neúplné podobě také s herním světem.60 

 

Pokud si vztah mezi pravidly a významem uvědomíme, znamená to, že jej jako autoři můžeme 

ovlivnit, čili užít k tomu, abychom vyjádřili něco konkrétního. Jde o druh komunikace a jako 

každou komunikaci ji lze užít k manipulativním či ideologickým účelům atd.61 Víme, že hra musí 

být zábavná a hrát se zejména pro sebe samu. Jakmile by se pro hráče stala nástrojem ideologie 

či nutných znalostí, přestala by být hrou, neboť celý její smysl by směřoval mimo ni. Rozhodčím 

faktorem je zde právě přístup hráče ke hraní. Hra poskytuje jednoznačné zásady rozhodování 

a jednání, a je proto v takovém smyslu ideologická vždy. Problém nastává až v momentě, kdy 

nám to jako hráčům začíná vadit a stáváme se kritiky. Proto například táborová hra, kde jsou děti 

bojující za svobodu stíhány zlými komunisty, může být z hlediska organizátorů skvělým 

nápadem, jak přiblížit stíhání disidentů v minulém století, ale pro děti může jít pouze 

o zábavnější hru na honěnou v lese, ze které si k tématu neodnesou nic. Pro rodiče komunisty 

může jít o ideologickou agitaci. 

 

Na zvoleném příkladu pozorujeme rozkol mezi herními pravidly a zvolenými označujícími 

(disident, člen tajné policie atp.). Herní pravidla a označující lze rozlišit, ale ne izolovat, protože 

obojí se podílí na konstrukci fikčního světa hry a má vliv na vyprávění, jež jsou ve hře (a tedy 

i ve videohře) možná.62 O vztahu mezi vyprávěním a hrou budeme pojednávat v dalších 

kapitolách. Nyní pouze zdůrazníme, že nám zde nejde o vyjadřovací možnosti ve (video)hrách, 

tj. nechceme zde zkoumat přidaná verbální sdělení (dialogy, příběhová shrnutí atp.), 

videosekvence (přehrání části příběhu) atd. Hra, která chce něco cíleně nechávat vidět, musí 

zároveň zůstat hrou, tedy spíše než explicitně a nevyhýbavě popisovat, musí vytvořit svět, jehož 

pravidla odkazují k určitým ideám a tyto ideje představují. Chceme zkoumat především způsob, 

jak vyprávět přímo hrou a hraním. Formálním rysům hry jsme věnovali tolik prostoru proto, 

                                                 
60 „Nutným důsledkem toho, že fikční světy jsou lidské výtvory, je jejich neúplnost… Neúplnost je obecná 
existencionální vlastnost struktury fikčních světů.“ (Doležel (2003), 171.) Svět hry nikdy nebude úplný. Má prázdná 
místa. Některé věci zdůrazňuje více atd. 
61 Eco by mluvil o signifikaci (znak, který někdo interpretuje – viz Eco (2009), 17.). 
62 Vývod, že herní pravidla ustavují fikční svět, není samozřejmý. Juul by například tvrdil, že hry mají pravidla, 
ale nemusejí nutně ustavovat fikční svět. (Juul (2006), 121.) Podle nás nedává smysl tvrdit, že hra vymezuje 
časoprostor světa, kde platí jiná pravidla (co je povinné, co se smí, nesmí atd.) a zároveň tvrdit, že jde pouze 
o časoprostorové omezení. (Jak naznačuje Juul (2006), 164.) Řekli bychom, že jde o velmi nekompletní svět, kde se 
přejímá většina označujících z aktuálního světa (např. hráč fotbalu si ponechává jméno i vzhled, platí fysikální 
zákony), ale modální struktura světa, ve kterém se pohybuje, se částečně změnila. 
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abychom už na této základní rovině ukázali stopy určitých „vyjádření“. Vyjádření zde přitom 

chápeme v širokém smyslu slova a zejména jako význam sdělený předvedením. Stephano 

Gualeni například užívá pojem augmented ontology,63 kterým se snaží postihnout možnost zachytit 

filosofické problémy interaktivní formou.  

Například ve hře Road not taken máme možnost jednat s lidmi a toto jednání se děje v rovině 

„dávám, abych dostal“. Od lidí, kterým něco dám, také něco dostanu. Postupně se stávají mými 

přáteli. Mohli bychom říci, že jde o ryze účelová přátelství. Kdybychom chtěli, mohli bychom ale 

hru navrhnout tak, aby představila složitější pojetí přátelství, například Aristotelovo rozlišení 

na přátelství, která udržujeme kvůli potěšení, kvůli účelnosti a kvůli tomu, že jde o dobré lidi. 

Mluvil bych však spíše o experimentální ontologii v tom smyslu, že zkoušíme různé formy toho, jak 

věci jsou nebo mohou být. Fikční svět hry má svá určení, či přesněji: je určeno, jak je, a hráč 

v tomto světě může svobodně jednat a zakoušet následky, čímž se mu mohou představovat 

různé významy. Pojmem experimentální ontologie bychom tedy mohli vyjadřovací možnosti hry 

shrnout.  

 

Že hry abstraktně něco vyjadřují, ovšem není závěr. Nezajímají nás sice přímo verbalisovaná 

vyprávění nebo vyprávění vyjádřená ve střihových scénách, v nichž sledujeme, jak naše postava 

koná; ale zajímají nás vyprávění, která jsou ve hře možná přímo skrze ni samotnou: díky tomu, 

že se něco odehraje. Abychom mohli tvrdit, že hra sama vypráví příběh, musíme nalézt analogii 

mezi strukturou příběhu a strukturou herních mechanismů. Pokud bychom ji našli, pak by herní 

průběh mohl představovat odehrání jednoho příběhu. Podobně jako se odehrává představení 

v divadle. 

Ačkoliv nacházíme stopu určitých vyjádření a v abstrakci také skrytých vyprávění v každé hře, 

musíme připustit, že hry, které užívají abstraktních označujících (barevná kolečka - dáma; křížky 

a kolečka – piškvorky; člověk sám jako herní prvek bez dalších určení - závodník; atd.), vyjadřují 

svá vyprávění natolik zastřeně, až tam nakonec nejsou.64 V piškvorkách nemluvíme o souboji 

armád. Představit si to můžeme, ale není to zjevné. Tomuto problému se budeme věnovat 

v kapitolách věnovaných vyprávění a interpretaci hraní. Nyní se podíváme, co ze struktury hry 

odpovídá struktuře příběhu a k tomu nám pomohou právě abstraktní hry nezatížené 

nesouvisejícími, či dokonce hře odporujícími vyprávěními.65  

                                                 
63 Gualeni (2015) In Creativity in the Digital Age, 73. 
64 Chybí antropomorfní činitel a pokus o popis by byl v některých případech (např. Candy Crush Saga; Bejeweld, kde 
jde pouze o přesun herních kamenů či cukrlat v souvislé celky) pouze vršením volných asociací. 
65 Ve hře Road not taken se hráč například ujímá hrdiny, který vedle hlavní náplně hry jedná s lidmi v prostředí 
vesnice. Vztahy navazuje prostřednictvím darů. Někomu dá borůvky, jinému peníze, dalšímu králíky a někomu rýži. 
Nazpátek zpravidla dostane užitečný předmět. Dialogy jsou někdy vyloženě moralizujícího druhu: Je důležité myslet na 
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Struktura hry 

Herní pravidla, mechanismy nebo smyčky 

Dosud jsme se věnovali tomu, jak hru a hraní vymezit proti okolním činnostem. Nyní je třeba 

podívat se na prvky, které hru tvoří: na herní pravidla, mechanismy nebo herní smyčky.66 Pojmy 

jsou do určité míry záměnné. Všechny se týkají běhu hry, ale každý z našeho pohledu zdůrazňuje 

jiné aspekty.  

 

Herní pravidla si lze představit jednak jako sumu zásad, jež hráč musí dodržovat a která se 

nějakým způsobem udržuje v kodifikované podobě,67 jednak jako každou tuto zásadu 

samostatně. Herní pravidla vymezují prostor hraní:  

 

 o co půjde, tedy jaký je cíl (dostat se do cíle na konci klikaté cesty první)  

 jak cíle dojít (pohybem po cestě) 

 jaké jednání je dovoleno (utíkat po cestě) 

 jaké zakázáno (zkrátit si běh přes trávník) 

 atd. 

 

Pokud si pravidla představíme naráz, uvidíme, jak hra běží. To se vyjadřuje pojmem 

mechanismus. Jako mají hodiny mechanismus složený z řady koleček, která na sebe působí, tak je 

hra složená z řady pravidel, která na sebe působí a pohání celý systém. Závod si představíme 

snadno, jakmile se ale podíváme na složitější hry, například na moderní karetní hry, věc se začne 

komplikovat. Objevíme totiž poměrně samostatné celky pravidel, které je třeba v hlavě spustit 

dohromady, abychom průběh hry viděli.  

 

Například ve hře Bang! nalézáme pravidla, která řídí cíle jednotlivých hráčů. Šerif musí zneškodnit 

bandity a odpadlíka. Bandité šerifa. Pomocníci šerifa pomáhají šerifovi. Odpadlík chce být 

novým šerifem a musí zůstat posledním hráčem ve hře.  

Jiná suma pravidel řídí distribuci karet a informací na počátku hry. Víme, jaké postavy hráči mají, 

                                                 
druhé. Děláte nám skvělou službu. Kamarády si za peníze nekoupíš atp. Já však ve hře účelově rozdávám předměty, abych 
měl zisk. Když dám dívce z lesa dostatek králíků, nejenže se stane mou kamarádkou, ale dokonce manželkou. 
Vyprávění o nesobeckém hrdinovi je tak hrou narušeno (a obráceně). 
66 Z jiné perspektivy lze samozřejmě mluvit o programu a grafice; o herních komponentech; postavách a činech atd. 
Tyto perspektivy nevyvracíme, ale nechceme se jim věnovat. 
67 Např. tradicí; herní příručkou; nebo striktním programem.  
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jaké mají schopnosti, kolik mají životů atd., ale mimo šerifa neznáme jejich roli ve hře, tj. jejich 

cíle.  

Další pravidla určují průběh jednoho kola hry. Kolik karet se líže, kolik jich lze zahrát a odhodit. 

Například vystřelit lze pouze jednou. Mimo svůj tah lze zahrát kartu Vedle a vyhnout se střelbě.  

Vedle toho existují pravidla k počítání herní vzdálenosti mezi hráči. Minimální počet hráčů jsou 

čtyři a se základní zbraní lze střílet pouze na hráče po levici a po pravici. Takže ne každý může 

střílet na každého. S tím však souvisejí zbraně, které tuto vzdálenost upravují. 

Najdeme pravidla, která řídí situaci po smrti hráče. Zabít banditu je odměněno kartami. Zabije-li 

šerif pomocníka, karty ztrácí.  

Součástí pravidel jsou také herní karty, které nezbytný základ modifikují. Karty postav, speciální 

události atd. Karta Duel například upravuje pravidla vzdálenosti (hráči jsou u sebe) a střelby 

(mohou vystřelit tolikrát, kolik na to mají karet).  

Vedle těchto explicitních pravidel pak s herním průběhem souvisí také množství jednotlivých 

karet v herním balíčku.  

Hra začne fungovat až se zapadnutím všech pravidel a s rozběhnutím jednotlivých mechanismů. 

Vypnutí jednoho okruhu by hru buď proměnilo, nebo dokonce znemožnilo. Kdyby v lízacím 

balíčku byly pouze 2 karty střelby, ve hře by se prakticky nestřílelo. Kdyby tam naopak bylo příliš 

mnoho karet střelby, hráč by nemohl většinu času zahrát více než jednu kartu. Pokud by ve hře 

nebyly zbraně, ale současně by platila omezení vzdálenosti, musel by hráč v případě potřeby 

střílet na vzdálenějšího hráče nejprve zastřelit hráče bližšího. Pojem herní mechanismus se tedy 

snaží zachytit vzájemnou propojenost jednotlivých pravidel. Postihuje hratelnost, to jak se hra 

bude hrát, i když to není uvedené v pravidlech, ale implicitně to z nich vyplývá. Někdy je třeba si 

hru nejprve vyzkoušet a věc vidět v chodu. Ve hře Bang! jde například o dilema střelby. Střílet 

musím, ale nevím přesně na koho. Různé herní činy mají různé hodnoty a různé významy. Je 

třeba to „odkoukat“.  

 

Jak uvádí např. Daniel Cook, neexistuje obecně přijímaná definice herních mechanismů. Navrhl 

proto následující vymezení: „Herní mechanismy představují pravidly řízený systém / simulaci, 

který uživateli ve svém prostoru možností jednak umožňuje prozkoumávat a učit se vlastnosti 

toho prostoru, jednak v tom uživatele povzbuzuje skrze mechanismy zpětné vazby.“68 

Na definici je v této chvíli důležitá hlavně souvislost či totožnost s herní smyčkou (game loop), 

které se občas také říká smyčka zaujetí (compulsion loop) nebo hlavní smyčka (core loop).69 Tento 

                                                 
68 Cook (2006), online. 
69 Někteří autoři by mezi těmito pojmy hájili rozdíly. My pouze podotkněme, že compulsion loop se pojí 
k behavioristickému podmiňování a tvorbě slastných pocitů skrze zpětnou vazbu; core loop k nejzákladnější 
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pojem v užším významu označuje jádro hry -  rys hraní, který popíšeme známému, když mu 

budeme vyprávět, jak se hra hraje. „Snažíš se zjistit, kdo je kdo, a zastřelit nepřátele.“ „Skáčeš 

přes překážky.“ „Chodíš, plachtíš, objevuješ krajinu a to, kdo jsi, proč jsi, co se stalo a co se 

děje.“ Herní smyčka s uvedenou definicí souvisí zejména kvůli důrazu na zpětnou vazbu 

a na působení potěšení. Jde o mechanismus stimulování a odměňování hráče. Herní smyčky tak 

hru popisují spíše z hlediska cílů, které hráč v daný moment má, způsobů, jak je překonat či jak 

selhat a nakonec odměny, kterou mu to přinese. Samotná pravidla se v této rovině popisu 

částečně ztrácejí. Základ musí být jednoduchý. Ve hře Bang! například nesmím prozradit svou 

roli, musím zjistit roli ostatních, a přitom musím střílet, tj. ubírat hráčům životy. Střelba je tu 

základní herní úkon a zajímavá je právě proto, že (krom střelby do šerifa) střílíme na slepo 

a zároveň tím potenciálně odhalujeme, kdo jsme a kdo si myslíme, že jsou ostatní. Dokud se 

nezačne střílet, nikdo neví nic. Zábava tedy leží v otázce: „Koho postřelit, když chci někoho 

zastřelit, ale nebýt hned zastřelen?“ Proto pomocníci občas střelí do šerifa, aby ostatní zmátli, 

a pokud matou příliš, riskují, že je šerif zabije. K odhalení role jiných hráčů samozřejmě neslouží 

pouze střelba, ale také hraní jiných karet, jež mohou něco naznačit.  

 

Můžeme si to znázornit jako vztah mezi očekáváním (anticipation), činností (action) a odměnou 

(reward).70 Popřípadě také jako vztah mezi počátkem, vývojem a výsledkem.71 

 

 Zahraji „vyhraněnou“ kartu 
(Vystřelím na některého 

hráče.) 
 

 
Činnost 
(Vývoj) 

 

   
Budu moci střílet na 

nepřítele.  
(Zjistím, kdo je kdo. 

Co potřebuji.) 

 
Náznak role hráče 

(Herní reakce hráčů) 

Očekávání  
(Počátek) 

 
Odměna 

(Výsledek) 
 
 

                                                 
a nejčastěji opakované herní činnosti; game loop k opakujícím se provázaným činnostem. Core loop a compulsion loop 
se však často používají jako synonyma a u core loop se objevují i pojmy jako meta game, které stírají případné rozdíly 
s pojmem game loop. 
70 Členění přejímáme z Kim (2014), online. Zejména proto, že je odvozeno od podmiňování a jasně členěné, 
zatímco jiné zdroje (Momoda (2013), online. Evans (2016), online.) jsou vágní a v příkladech se zdá členění smyček 
nekonsistentní a nejasné.  
71 Frasca (1999), online. Jde ve vývojářské praxi o ojedinělý slovník, zřejmě ovlivněný naratologií, proto jej na tomto 
místě neužíváme jako primární. 
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S tímto pojmovým aparátem můžeme pravděpodobně popsat většinu herních úkonů. 

Ve videohrách lze uvést hru na hrdiny (RPG), kteří se snaží osvobodit zemi od zlých skřetů, 

které na svět přivedl temný mág. Základní herní náplň sestává z vylepšování postavy (například 

nákupem vybavení), z pobíjení skřetů a získávání dalších prostředků k vylepšování. Schéma je 

tedy: Očekávání (Nákup vybavení) > Činnost (Zabíjení nepřátel) > Odměna (Peníze k nákupu).72 

Dokonce i dovádivé hry, jako je houpání na houpačce, mají obdobné schéma: Očekávání (Budu se 

houpat) > Činnost (Pohyb tělem dopředu a dozadu) > Odměna (Uspokojení smyslů houpáním).  

 

Přes názornost si lze všimnout svévole v přiřazování jednotlivých prvků a obecně chybějící 

metodologie k jasné analýze. Problematické je stanovení základního očekávání: je to konečný cíl 

hry, cíl jednoho kola, cíl většiny interakcí? Jak se v podobných schématech vypořádat 

s problémem odlišných herních aktivit (například s úkoly, které nevyžadují zabití nějakého 

obyvatele herního světa)? Tyto otázky nás vracejí zpátky k pojmu mechanismus. Pravidla vytvářejí 

oblasti, které spolu souvisejí a skládají se v mechanismy, které se navzájem ovlivňují. Herní 

smyčky, zdá se nám, nedávají důraz na propojenost, ale na různě velké části mechanismu, které 

se opakují. Nenacházíme tedy pouze jednu základní smyčku, nýbrž i smyčky či okruhy širší.  

Například Jonathan Evans rozlišil herní smyčku termíny micro, macro, meta.73 Nespojuje je, dle 

svých slov, příliš s herními mechanismy, ani s herními pravidly. Mluví o zážitcích. Herní smyčky 

představují různé zážitkové okruhy.  

 

 Micro-smyčky jsou jednotlivé oddělené skutky: postřelení nepřítele; zabití skřeta; 

houpání houpačky jedním směrem.  

 Macro-smyčky jsou již větším kusem hry: zastřelení jednoho nepřítele; dokončení 

úrovně; jeden kmit. 

 Meta-smyčky jsou velké cíle: zastřel všechny nepřátele a vyhraj hru; zachraň svět 

před temným mágem; u houpání na houpačce by chyběla.  

 

Vyšší okruh zahrnuje ten nižší a postup ve vyšším je zprostředkovaný postupem v nižším. Jinak 

řečeno, pokud jsem hloupý Honza a mám zachránit svět před temnou hrozbou z dalekého 

království, musím se vydat do světa a získat zkušenosti (meta-smyčka), přejít přes sedmero zemí 

(jednotlivé herní úrovně; macro-smyčka), kde potkám různá zlá stvoření, všechna je pobiji, 

nakoupím předměty, poklábosím s obyvateli (jednotlivé skutky; micro-smyčky).  

                                                 
72 Příklad přejímáme z Kim (2014), online. 
73 Evans (2016), online. 
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Evans v souvislosti s meta-smyčkami uvažuje o spojitosti či totožnosti s vyprávěním, 

ale totožnost zavrhuje a tvrdí, že jde o jiný typ meta-zážitku. Mluví pak o meta-smyčkách 

horizontálních a vertikálních. Vertikální souvisejí s herními smyčkami (vylepšování postavy, 

aby byla schopná zachránit svět), horizontální s posunem vyprávění. Podotýká nicméně, 

že v současnosti se autoři pokoušejí obě linie propojovat, aby souvisely. 

  

My naproti tomu budeme tvrdit, že prvky vyprávění, přesněji příběhovou strukturu, nacházíme 

na všech úrovních a že rozlišení na micro, macro a meta smyčky je sice působivé a pro zjednodušení 

možná názorné, ale hranice dělení jsou stále vágní. Popis herních smyček či mechanismů proto 

zkusíme doplnit či nahradit strukturou příběhu. Trojčlenná struktura herní smyčky totiž 

odpovídá elementární příběhové sekvenci v díle Clauda Bremonda. Sekvence se do sebe mohou 

vnořovat a různě se napojovat, čímž vytvoří sekvence komplexní. Na rozdíl od zde uvedených 

pojetí je tato teorie důkladněji rozpracovaná a měli bychom v jejím rámci být schopní určit, jak 

hluboko který mechanismus či smyčka je.  

 

Vyprávění 

Vyprávění, narativ, může mít mnoho různých významů. Jak podotýká Juul,74 může to být 

představení množství událostí; neměnná a předem daná sekvence událostí; specifická sekvence 

událostí (chronologická, kauzální, atd.); specifické téma (většina narativů je o antropomorfních 

postavách); uspořádání či fikční svět; způsob, jakým dáváme světu smysl. Vybrané určení pak 

rozhodne o tom, zda hry samy mohou být vyprávěním nebo ne, popřípadě které ano a které ne. 

Zajímá nás vyprávění zejména v podobě předem dané sekvence událostí, neboť je pro hry 

vzhledem k jejich povaze problematická, a ve spojení s fikčními světy, neboť fikční svět hry 

pokládáme za zásadní pro její interpretaci. 

Co rozumíme fikčním světem 

V práci vycházíme z koncepce fikčních světů Lubomíra Doležela.75 Oblast vypovídání se podle 

něj neomezuje na aktuální svět.76 Vypovídat můžeme o nespočetných možných, 

                                                 
74 Juul (2006), 156. 
75 Doležel (2003). 
76 Doležel (2003), 27. 
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neaktualisovaných světech. „Možné světy nečekají na své objevení v nějakém vzdáleném 

nebo transcendentním depozitáři, nýbrž jsou vytvářeny tvůrčími činnostmi lidské mysli a lidských 

rukou.“77 Možné světy jsou lidské výtvory a fikční světy jsou zvláštním druhem možných světů. 

Od možných světů logiky se liší například tím, že jsou neúplné, mohou se řídit odlišnými 

„pravidly“, být nestejnorodé. Pokud fikční svět přejímá něco ze světa aktuálního, prochází tento 

prvek „zfikčněním“, neboť v jednom světě spolu mohou být v kontaktu pouze prvky stejného 

řádu. 

Ve vztahu k příběhu je fikční svět jeho makrostrukturou, určuje podmínky utváření příběhu.78 

Pro vyprávění je fikční svět v tomto smyslu základnějším jevem než příběh. Přesněji však až 

fikční svět, v němž je alespoň jedna osoba.79 Pokud v daném světě není osoba, není co vyprávět.  

Jak chápeme vyprávění 

V návaznosti na Schmida rozlišujeme ve vyprávění čtyři roviny: dění, příběh, komposici a presentaci.80 

Dění je neuspořádanou masou všech situací, osob a dějů, které můžeme v díle výslovně najít 

nebo je dovodit. Příběh je výběr z dění, který se již podílí na smyslu. Můžeme si jej představit jako 

vybraný soupis všeho, co se skutečně přihodilo (království sužoval drak, hrdina se vydal 

království zachránit, drak byl zabit a království zachráněno) - schéma událostí, o nichž dílo 

explicitně hovoří. Současně jde také o určení daného fikčního světa: jaký je, kdo v něm může 

jednat, co je v něm možné atd. – tyto charakteristiky (modality) „zpětně“ vymezují dění.81 

Komposice je naproti tomu způsob, jak prvky příběhu pořádáme za sebe, abychom jej mohli sdělit, 

způsob, jakým jsme s příběhem seznámeni – schéma díla (například seřazení paralelních dějů za 

sebe). Presentace označuje uložení předchozích rovin do média. V případě literatury jde 

o vyjádření slovy. Presentace je jediná rovina, se kterou reálně přicházíme do kontaktu. Všechny 

ostatní jsou pouze popisné. Může zahrnovat také složky, které jsou čistě výkladové a nesouvisejí 

s rozvojem děje, např. zobecnění, komentáře, úvahy, metanarativní poznámky atd.82 

Z dění fikčního světa tedy můžeme složit příběh, který uspořádáme (například tak, aby měl pointu 

a byl poutavý) a vyjádříme ho námi vybranými prostředky. Viz schéma. Jeden příběh tedy můžeme 

                                                 
77 Doležel (2003), 28. 
78 Doležel (2003), 45. 
79 Doležel (2003), 46. 
80 Schmid (2004), 19–21. Oproti Schmidovi nahrazujeme označení vyprávění za komposici – pojem vyprávění již 
používáme obecněji; diskurs je v tomto kontextu příliš široký.  
81 Schmid (2004), 28. Časový údaj je zde pouze popisný. Roviny jsou přítomny současně.  
Určení fikčního světa zde sice v návaznosti na Schmida popisně podřazujeme příběhu, jde nám zde ale pouze 
o zjednodušení výkladu a naplnění abstraktních kategorií. 
82 Schmid (2004), 41. 
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zachytit (odvyprávět) různými médii. Vyprávěním pak může být například kniha, film nebo 

hypoteticky hra. 

 

 

Presentace  Představení zvolenými vyjadřovacími prostředky 

Komposice  Uspořádání příběhu 

Příběh  Určení fikčního světa a výběr z dění 

Dění  Neuspořádané masa situací 

 

 

Abychom však mohli mluvit o vyprávění, „nestačí … najít … řetěz událostí a dát mu začátek 

a konec. Je třeba rozmístit události, sestavit je v určitém pořadí, presentovat je, udělat 

z fabulačního materiálu literární kombinaci.“83 Je třeba příběhový materiál zkomponovat 

a presentovat jej jako vyprávění. Podat hraní si ve formě, která by jeho klíčová místa uspořádala 

v jeden smysluplný proud informací. Podle Bremonda navíc dále „každé vyprávění spočívá 

ve výpovědi, která do jednoty téhož děje integruje časový sled událostí s lidskou implikací.“84 Tím 

se vyprávění liší například od popisu, dedukce nebo chronologie. Pozoruhodná je zejména lidská 

implikace. Událost má smysl až ve spojení s činností nějakého konatele; a toto jednání pak 

nabývá dalšího smyslu tím, že je odvyprávěno.85 Bez antropomorfního konatele či někoho, kdo 

konání snáší, tj. trpitele,86 nemůžeme dát věcem smysl: „Věci se staly. Co dál s tím?“  

 

Takový výměr je pro hry výzvou. Snad všechny hry mají určitý prvek fikčnosti, byť by mělo jít 

pouze o drobnou úpravu aktuálního světa ve smyslu toho, „o co běží“, například zamotat si 

hlavu na kolotoči či na houpačce. V abstraktních hrách nebo v nenapodobovacích dovádivých 

hrách bychom sice našli prvky fikce (prostoru, kde platí jistá pravidla), našli bychom počátek, 

průběh a konec (něco se přihodilo), přestože se však hra vždy vztahuje k člověku (hráči) 

a nacházíme tak nějakého konatele či trpitele, netvoří součást daného fikčního světa jako osoba. 

Je spíše hybatelem věcí, rozumem nadanou neviditelnou silou, která dává do pohybu neživé 

                                                 
83 Tomaševskij, 127.  
84 Bremond in Kyloušek (2002), 121. Osobu jako nutný předpoklad vyprávění postuluje také Doležel (2004), 46. 
„Světy bez osob … jsou pod prahem narativnosti.“ 
85 Parafrázujeme Barthes in Kyloušek (2002), 16. 
86 Pojmy konatel (agent) a trpitel (patient) užíváme v návaznosti na Doležela a jeho překlad těchto pojmů z anglického 
jazyka – viz Doležel (2003), 14. 
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statické prvky. V takovém případě může hru podat jako vyprávění hráč, když vypráví, jak si hrál. 

Jde však o vyprávění, které zachycuje aktuální svět, nikoliv svět hry, a nevyjadřuje jej hra. Při 

hraní tedy může nastat paradoxní situace, v níž v aktuálním světě nacházíme konající osobu, ale 

ve fikčním světě pro ni nenacházím protějšek. Transformace osoby hráče do fikčního světa hry 

proběhla „nestandardně“.87 I přes absenci fikční osoby ale při popisu hry zachycujeme logiku 

možných událostí s ohledem na konajícího člověka. Postulujeme-li nyní souvislost mezi hrou 

a vyprávěním, pak v prvé řadě v rovině příběhu. Smyčka očekávání > činnost > odměna se totiž 

podobá Bremondově elementární sekvenci vyprávění možnost > uskutečňování > završení,88 

s pomocí nichž se snažil zachytit logické možnosti ve vyprávění a příběh. S propracováním 

pojmového aparátu následně prozkoumáme, kdy se hráč stává fikční osobou a kdy hra presentuje 

své vyprávění sama ze sebe svým odehráním. 

Logika možností ve vyprávění 

Bremond se snaží zachytit logické možnosti vyprávění.89 V průběhu každého děje (processus) lze 

podle něj rozlišit tři časové momenty:90 možnost (virtualitu), uskutečňování (konání, aktualisaci) 

a završení skutku (dosažení cíle). Těmto třem momentům odpovídá elementární posloupnost (série), 

respektive sekvence (séquence): základ, z něhož se vyprávění skládá. Jednotlivé momenty sekvence 

Bremond pokládá za základní jednotky vyprávění a nazývá je funkcemi. Funkci přitom chápe 

jako „akci jednající osoby, vymezenou z hlediska jejího významu pro rozvíjení [zápletky].“91 

Pojmenování funkcí je názorné: 

 

1. Možnost či virtualita, otevírá možnost konat. (Princ může zachránit království 

před drakem, tj. je tu drak, který království sužuje.) 

2. Uskutečňování, konání či aktualisace, představuje uskutečňování potenciální 

možnosti. (Princ zachraňuje království před drakem.) 

3. Dosažení cíle či završení, uzavírá děj dosažením výsledku. (Princ zachránil 

království před drakem.) 

 

                                                 
87 Za standardní považujeme převod jedné osoby v jinou, například skutečnou historickou osobu v osobu fikční, jež 
obě sdílejí stejné osobní jméno.  
88 Bremond (1973), 131. 
89 Bremond (1966), 60. 
90 Bremond (1973), 131. Do závorky doplňujeme alternativní pojmy z Bremond (1966), 61. 
91 Bremond (1973), 131. Překlad pak Propp (1999), 27. 
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Pozdější funkce předpokládá tu dřívější: nebylo by završení skutku, kdyby nebylo konání a nikdo 

by nekonal, kdyby k úkonu nebyla otevřena možnost. Dřívější funkce však funkci následující 

neimplikuje.  

Každá funkce dovoluje dvě alternativy: možnost buď někdo začne uskutečňovat, nebo možností 

zůstane; uskutečňování buď dojde svého cíle, nebo skončí nezdarem. Viz schéma: 

 

 

    dosažení cíle 

  uskutečňování   

možnost    nezdar 

  nečinnost   

     

 

 

V souvislosti se záměrem konající osoby můžeme rozlišit dva základní typy událostí ve vyprávění 

dle toho, zda sekvence záměru osoby vyhovuje, či nikoliv.92 Tedy (bez znázornění negativních 

alternativ):  

 

1. Událost zlepšení (záměru vyhovuje):  

možné zlepšení > zlepšování > uskutečněné zlepšení  

2. Událost zhoršení (záměru nevyhovuje):  

možné zhoršení > zhoršování > uskutečněné zhoršení. 

 

Elementární sekvence na sebe mohou různě navazovat.93 Základními typy návaznosti jsou  

1. vazba napojenými konci  

 dvě sekvence po sobě následují a uzavření jedné je otevřením druhé 

❖ např. se ve městě toulá nebezpečný bandita, šerif jej chce zastřelit a v přestřelce jej 

zastřelí. Jenže bandita měl bratra, který má teď důvod k odplatě. Smrt bandity je 

konec jedné sekvence a počátek nové sekvence. 

 

 

 

                                                 
92 Bremond (1966), 62. 
93 V následujícím výkladu čerpáme a parafrázujeme zejména Bremond (1973), 132 a 133. Příklady však dovozujeme 
ze shrnujících popisů v Bremond (1966), 60–62. 
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Schéma: 

A1 →  A2 → A3 

║ 

B1 → B2 → B3 

2. vazba vložením 

 do jedné sekvence je vložena jiná sekvence, která prostředkuje 

uskutečňování první, nebo staví uskutečňování překážky. 

❖ např. bratr zastřeleného bandity se rozhodne pomstít a zosnuje plán, jak šerifovi 

zastřelí pomocníka, nastraží na pomocníka léčku a zastřelí ho. Odplata je dokonána. 

Do sekvence odplácení je vložena sekvence klamání a vraždy, což jsou 

prostředky k uskutečnění první sekvence. 

 

Schéma příkladu: 

A1  A2        A3 

  └ B1 → B2 → B3 ┘ 

 

Schéma pro jiné případy: 

A1          A2           A3 

  └ B1 → B2 → B3 ┘└ C1 → C2 → C3 ┘ 

 

3. vazba sdružením 

 dvě sekvence se rozvíjejí současně a popisují situaci, v níž stejné prvky 

děje – nahlížené z odlišných perspektiv – plní odlišnou funkci. 

❖ např. šerif chce zlepšit situaci ve městě a zastřelit banditu, ale pro banditu jde o 

zhoršení, respektive zlý skutek. Z výsledné vraždy pak vzniká pro bratra 

mrtvého bandity možnost odplaty („zlepšení stavu“) a pro šerifa je 

příchod nového bandity možnost zhoršení zlepšeného stavu.  

 

Schéma: 

A1 → A2 → A3 

║  ║  ║ 

B1 → B2 → B3 
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Pořádání událostí je podřízeno nutné logice dění a tuto logiku můžeme chápat jako universální 

jazyk vyprávění.94 Jak ale naznačuje vazba sdružením, události, přesněji funkce, jsou určeny až 

v perspektivě určité osoby, jejích zájmů či podnětů, čili tehdy, když je znám konatel nebo někdo, 

koho dění zasahuje, trpitel. Funkce a sekvence tedy nelze řetězit mimo příběh jedné a též osoby: 

nemůžeme mluvit o dosažení cíle, které by následovalo po konání, aniž bychom uvažovali jednu 

a tutéž osobu. Osoba na sebe bere postupně různé narativní role a struktura příběhu tedy 

nespočívá v posloupnosti skutků, nýbrž v uspořádání rolí (v uvedených příkladech bychom 

mohli mluvit o dlužníkovi a odplatiteli). Ačkoliv tedy žádná z perspektiv zúčastněných osob není 

přednější, nemůžeme mnohost perspektiv zachytit jednotným neutrálním schématem.95 Strukturu 

vyprávění musíme znázornit jako svazek narativních rolí, který – každý ve svém vlastním 

pořádku – tlumočí vývoj celkové situace, na niž působí nebo jíž je ovlivněný. Pojmem „narativní 

role“ přitom Bremond zachycuje,96 že role se objevuje skrze vyprávění a pro vyprávění. Skrze něj 

proto, že vypravěč (narátor) rozhoduje o tom, jak to s kterou rolí bude, zda se rozvine, nebo zda 

skončí. Pro vyprávění proto, že role má význam pro další rozvoj zápletky.  

V úplném základu lze role rozdělit na konatele (agent), tj. na iniciátory dění, a na trpitele (patient), 

tj. na zasažené či postižené děním (netrpí; je na ně působeno).97 Většina osob ve vyprávění 

na sebe bere postupně role konatele i trpitele.98 Trpitel je tak například možným konatelem 

v těch případech, kde podléhá vlivům, jež by jej vedly k činnosti, k vykonání nějakého skutku. 

Naopak konatel je možným trpitelem v těch případech, kde má děj, jež způsobil, za následek 

změnu situace: následkem je nový stav dané osoby konatele. Takže příběh se obyčejně rozvíjí 

podle schématu: Trpitel (= možný konatel) → Konatel (= možný trpitel) → Trpitel (= možný konatel) atd. 

Ze schématu je patrné, že konání vždy předpokládá nějaký trpný stav, v němž osobu něco 

ovlivňovalo, a podobně, že po konání následuje proměna stavu osoby do trpného stavu. 

Obráceně však lze najít trpitele, který se konatelem nestane. Role konatele jsou tedy určitým 

rozšířením rolí trpitele.  

 

Můžeme si to v souvislosti s výše uvedenou elementární sekvencí představit také názorněji: 

ve výchozím bodě vyprávění se má osoba buď dobře, nebo špatně. Tento její stav na ni nějak 

působí a ona se jej snaží buď zachovat, nebo změnit. Jakmile se snaží, stává se konatelem. 

                                                 
94 Bremond (1973), 134. 
95 Bremond zde (Bremond (1973), 133.) opouští dřívější teze o nalezení jednotného schématu (Bremond (1966), 64.) 
Nutnost perspektivisace potvrzuje také Schmid (2004), 24. 
96 Bremond (1973), 134. 
97 Bremond (1973), 134 a 139. 
98 Bremond (1973), 174. 



30 
 

Jakmile cíle dosáhne, je opět ovlivněna situací, tedy trpitelem. Osobě v jejím konání samozřejmě 

někdo může pomoci a samozřejmě jí také někdo může uškodit. 

 

Nejzákladnější trpitelské role jsou tedy ovlivněný, příjemce (beneficient) a oběť. Ovlivněný podléhá 

vlivům na své subjektivním vědomí a chápe je jako svůj úděl a může a nemusí být díky nim 

nadán např. informací, uspokojením, neuspokojením, nadějí či obavou. Tomu jsou samozřejmě 

doplňkem specificky pojmenované konatelské role. Příjemcem nebo obětí se pak osoba stává 

následkem objektivního skutku, který se podepisuje na jejím životním běhu s účelem jej proměnit 

(zlepšit či zhoršit) nebo zachovat (ochránit chtěný stav nebo uchovat nechtěný stav).  

Komplementárně k trpitelským rolím rozlišuje Bremond nejzákladnější konatelské role na měnitele 

(zlepšovatel a zhoršovatel) a zachovatele (ochránce a znemožňovatel). Doplňkem jsou pak ovlivňovatelé.99  

 

Přesná specifika a logické možnosti jednotlivých rolí a jejich návazností zde nebudeme rozvádět, 

jakkoliv by to v budoucnu mohlo být k užitku,100 neboť se snažíme prokázat souvislost struktur 

a k tomu je obecnější výklad vhodnější. 

 

Poslední otázkou zůstává, kdy příběh končí. Příběh může skončit až tehdy, když dokončíme 

sekvenci. Pokud bychom svým vyprávěním, byť libovolně seřazeným, sekvenci neukončili, 

vznikla by neúplná výpověď a netušili bychom, proč nám někdo něco takového říká. „Byl jednou 

jeden Honza.“ „Co s tím dál?“101 Po ukončení sekvence můžeme navázat jinou, opakovat je 

a řetězit donekonečna - viz například schéma vazby napojenými konci v podobě kontinuálního 

cyklu zlepšení a zhoršení:102 

 

Možné zlepšení  → Proces zlepšování → Dosažené zlepšení 

 ║        ║ 

Uskutečněné zhoršení ← Proces zhoršování ← Možné zhoršení 

                                                 
99 Bremond (1973), 175. Jako doplňkové pak označuje úkony ovlivňování subjektivního vědomí trpitele. Rozlišuje 
zde např. informátora a zastíratele, zjevitele a klamatele, svůdce a zastrašovatele, dlužníka a zakazovatele, rádce a zrazovatele. 
100 Minimálně jako přehledný průzkum interakčních možností. Bremondův pojmový aparát a členění se však zdají 
být místy příliš přebujelé a nekonsistentní (např. charakterizace volního konatele ve funkci uskutečňování jako 
podléhajícího nějakým vlivům, z něj nakonec dělá trpitele, ačkoliv samozřejmě chápeme smysl a záměr toho 
vyjádření), pomohla by revize a zohlednění novějších autorů, např. Doležela. Takový záměr však dalece přesahuje 
možnosti této práce. 
101 V uvedeném případě ani nejde o vyprávění (dle výměru). Zajímavým aspektem je navíc pointa vypravování. 
K tomu více např. viz Labov in Culler (2005), 49. „Narativ má jeden důležitý aspekt, který ještě nebyl zkoumán, 
a přitom je to možná vedle základní narativní věty ten nejdůležitější prvek. Užíváme pro něj termín vyhodnocení 
(evaluation) narativu, tzn. prostředky použité vypravěčem k naznačení pointy narativu, jeho raison ďêtre, proč byl 
příběh vypravován a k čemu vypravěč směřoval.“ 
102 Bremond (1966), 63. 
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Pokud bychom tedy chtěli, aby v příběhu Kráska a Zvíře na šťastný konec navazovalo další 

vypravování, museli bychom v příběhu navázat zhoršením ideálního stavu: „A žili šťastně až 

do smrti“ je lež. Kráska se sice zamilovala a zlomila kouzlo, ale Zvíře - Princ je stále domácí 

násilník. Novomanželé se hádají. Někdo z rodinného kruhu trpí těžkou nemocí. Atd. 

 

Na závěr je třeba říci, že Bremondova klasifikace rolí a první krok v analýze vyprávění je velmi 

abstraktní. Když například mluví o volním konateli ve funkci uskutečňování, dává za příklad La 

Fontainovu bajku o opilém kuchaři, který se chystá podříznout labuť, protože si ji spletl s husou. 

Nakonec si to však následkem labutího pláče uvědomí. Popisuje předkódování role kuchaře 

takto: „konatel odhodlaný vykonat pseudo-úkol zhoršení údělu druhého (podříznout husu); možný trpitel 

procesu vyvrácení ve skutku směřujícímu k přesvědčení, že mu okolnosti nenabízejí možnost v úkolu pokračovat 

(neboť za hrdlo nedrží husu, nýbrž labuť); skutečný trpitel završeného procesu vyvracení: upouštějící od 

pokračování výkonu svého pseudo-úkolu.“103  

Na předkódování rolí, tedy na prvním překódování původního textu podle vypracované metody, 

navazuje kódování vyprávění. Kódování každou událost zachycuje v šesti kategoriích: syntax, 

skutek, fáze skutku, dobrovolnost, jména osob konatele a trpitele.104 Výše uvedený příklad (jeho část) 

bychom mohli zakódovat následovně: 

 

Syntax Skutek Fáze Dobrovolnost Konatel Trpitel 

- Zhoršení (ne)Možnost Volní Kuchař Husa 

Aktualisace Zhoršení (ne)Uskutečňování Volní Kuchař Husa 

Přerušení 
Zhoršení 

Vyvracení Možnost - - Kuchař 

 

 

Nejde zde tedy o příběh ve smyslu shrnutí klíčových bodů daného díla ve zhuštěném vyprávění, 

nýbrž o způsob, jakým se budou střídat role osob v rámci jednotlivých skutků. Takto kódovaný 

zápis je neutrální a lze jej přečíst z perspektivy konatele nebo trpitele.105 V nejvyšší abstrakci 

můžeme dokonce uvažovat o struktuře oproštěné o označované z daného fikčního světa, tj. 

o strukturu, v níž je jedno, zda mluvíme o kuchaři, nebo o osobě 1. Bližší určení osoby jako např. 

                                                 
103 Bremond (1973), 214. 
104 Bremond (1973), 309 a 310. 
105 Bremond (1973), 321. 
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pohlaví, rasa, společenské postavení atd. schéma nezachycuje. Osoba je zde pouze svorníkem 

svých jednotlivých rolí. Schéma nezachycuje ani jiný tematický obsah: zeměpisná a historická 

určení; materiální podmínky situací a událostí atp.106 Nedozvíme se tedy, v jakém fikčním světě 

jsme se ocitli a o co běží. Výše popsané kódování kuchaře by stejně dobře mohlo odpovídat 

milostnému příběhu o muži, který blouzní a chystá se znásilnit mladou ženu, aby nakonec zjistil, 

že se jedná o mladíka. Příběh je u Bremonda vykreslen pouze jako proces zhoršení či zlepšení, tu 

specifikovaný jako obstrukce, klamání, trestání, tu jako sebeobětování, ochrana atd.  

Tato abstraktní struktura pro Bremonda tvoří universální referenční rámec k oceňování stupně 

originality různých vyprávění jednak z hlediska formy, tj. z hlediska konfigurace rolí, a jednak 

z hlediska obsahu, tj. z hlediska tematických prvků, které rolím vtiskneme.107 Roli svůdce může 

zastávat ženy svádějící prostopášník, obchodník s mobilními tarify, filosofii hájící filosof atd. 

Způsobů, jak některou z rolí zachytit, je nepočítaně.  

Chceme-li však mluvit o vyprávění, nestačí pouze řetěz kauzálně spojených událostí, skutků 

a zúčastněných osob. Musíme je také jasně určit, uspořádat, rozhodnout se, co řekneme kdy, 

a toto uspořádání svěřit určitému médiu, doplnit jej o podrobnosti, komentáře, úvahy atd. Až 

tehdy vzniká vyprávění.  

  

                                                 
106 Bremond (1973), 323. 
107 Bremond (1973), 324. 
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Vyprávění a hraní si 

Jak jsme viděli, Bremondův výklad struktury příběhu nepokrývá námi vymezenou kategorii 

příběhu v celé jeho šíři. S ohledem na Bremondovu teorii a přehlednost budoucího výkladu her, 

musíme výše uvedené schéma dále rozčlenit či doplnit.  

 

V rovině presentace musíme zdůraznit, že dochází k volbě označujících pro označované prvky 

dění: pro určitý pojem, například pro svůj pojem „nepořádku“, volíme označující, například 

nepořádek, binec nebo bordel.  

 

V rovině komposice doplnění nepotřebujeme.  

 

Příběh jsme původně popsali jako výběr z dění. Představíme-li si dění ve fikčním světě podobně 

jako dění aktuálního světa, musíme do něj vložit jednotnou linii, podle které děje ohraničíme:108 

nezajímá nás všechno, co se stalo, ale například pouze život jednoho rodu, dějiny jedné bitvy, 

války, vztahu atd. Nyní však spatřujeme celkem tři prvky:  

 

1. určení fikčního světa (co je možné, nemožné, nutné, dovolené, zakázané, známé, 

hodnotné atd.), které vymezuje prostor a možnosti dění;  

2. vybrané sekvence dění, jimiž postihujeme Bremondovy blíže neurčené sekvence – viz 

Logika možností ve vyprávění)  

3. volbu označovaného (přiřazení neurčitých osob, které pouze střídají dějové funkce, 

ke konkrétním pojmům fikčního světa) 

 

V rovině dění nově rozlišujeme:  

 

1. neuspořádanou masu dění (tj. dění, které se ve fikčním světě událo)  

2. neuspořádanou masu možného dění,109 tedy dění, které by bývalo bylo možné, ale 

nestalo se. 

 

Shrnujeme to ve schématu na následující straně. 

                                                 
108 Schmid (2004), 25. 
109 Uvědomujeme si, že u Schmida bychom v dění tuto abstraktní kategorii nenašli, její ustavení je 

však implikováno zavedením Bremondovy logiky narativních možností.  
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Presentace  Představení zvolenými vyjadřovacími prostředky 

  Volba označujících 

Komposice  Uspořádání příběhu 

Příběh  Volba označovaného 

  Vybraná sekvence dění 

  Určení fikčního světa 

Dění  Neuspořádané masa dění, které proběhlo 

  Neuspořádané masa dění, které mohlo proběhnout 

 

V tomto schématu leží shoda mezi vyprávěním a hrami v rovině dění a příběhu, zejména pak 

ve výběru z dění a neuspořádané mase dění, které mohlo proběhnout. Jde o ty kategorie, v nichž se nejvíce 

projevuje Bremondova logika narativních možností. 
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Děj, příběh a struktura hraní si 

Ve vyprávění se snažíme ve smysluplné podobě představit určité lidské konání. Hraní si možné 

lidské konání zpravidelňuje. Obé se děje v rámci nutné logiky dění, tedy v rozlišení na možnost 

(očekávání), uskutečňování (činnost) a dosažení cíle (odměna).110 V této perspektivě je analogie obou jevů 

až banální. Najdeme však také rozdíly. Vyprávění nám předkládá dění již hotové a ve formě 

příběhu. Hraní si naproti tomu utváří prostor, který různá dění generuje na základě pravidel.  

 

V rámci našeho schématu, bychom tedy řekli, že pravidla hry odpovídají určení fikčního světa, 

neboť rozhodují o tom, co je v prostoru hry nutné, možné, žádoucí atd. Jako taková spadají 

do roviny příběhu, a ačkoliv zakládají strukturu možností, masu možného dění, nemůžeme z nich 

učinit výběr z dění, tj. popsat v Bremondově duchu vývoj událostí hry od začátku až do konce 

ve vztahu k nějaké osobě. Toto dění totiž ještě není či nemusí být dáno a fikční svět nemusí 

osoby obsahovat. 

 

Dění, které proběhlo, nalezneme až s konkrétním odehráním hry.111 Do té doby čelíme pouze 

systému pravidel, který generuje možnosti, tu přísněji, tu méně přísně. Tím se hra liší 

od literárního díla, které je spíše vypravováním o tom, co ve fikčním světě proběhlo,112 a rovina 

dění, které mohlo proběhnout, je pouhá abstrakce, které čelí čtenář, když čte. Pokud fikční svět hry 

nezná osoby, skončíme s chronologií dění. Pokud však fikční svět hry osobu zahrnuje, dochází 

ihned s odehráním také k výběru z dění. Jednak v tom smyslu, že se z masy možného neuspořádaného 

dění část realizovala, jednak v tom smyslu, že se hra odehrává v perspektivě některých osob (mě - 

hráče ve fikční podobě) - nezachycuje tedy všechno dění, ale pouze relevantní výsek.  

 

Tím jsme však kategorii příběhu nevyčerpali, neboť jsme nepřiřadili označované. Hraní si 

v obecnosti končí právě u zde popsaného. Proto nehovoříme o ryze abstraktních hrách jako 

o hrách příběhových, vyprávěcích či narativních. Obsahují děj, sekvenci událostí, která 

v aktuálním světě zahrnuje lidskou implikaci (vzhledem k hráči), ale ve fikční rovině osoba chybí, 

protože označovaným není žádná fikční osoba. V rovině označování zacházejí například pouze 

                                                 
110 Zatímco pojmy teorie vyprávění zdůrazňují nutnou logiku dění, pojmy herního designu kladou důraz na osobu 
hráče. Zohledňují příjemnost a chtěnost celého procesu. Dosažení odměny je jistě dosažení cíle, ale zároveň evokuje 
další významy. Odměnění je žádoucí a abych odměny mohl dosáhnout, musím nejprve trpět určitým nedostatkem. 
Hra skrze svá pravidla nejenže dění člení, ona pro něj vytváří možnosti: chtěné a nechtěné stavy hry. 
111 Platilo by to i pro divadelní hru. Pokud přijímáme Schmidovo schéma, pak je součástí divadelní hry její 
presentace, tedy předvedení, nikoliv pouze záznam replik (ten by pro nás byl extrémní formou pravidel) – 
dovozujeme např. od baletu. Viz Schmid (2004), 42.  
112 Neuvažujeme zde nyní nekonsistentní vyprávění atp. 
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s herním kamenem, který není ničím víc než herním kamenem, se kterým lze hýbat podle 

stanovených pravidel. Jediný příběh a potenciální vyprávění je o mě jako o hráči a o tom, jak 

jsem si hrál. Je to však příběh aktuálního světa. 

Pokud však znaková činnost původní znak deformuje a z herních kamenů učiní prince, draky, 

princezny, poklady atd., např. pronesením věty: „Hrajete za prince a snažíte se zachránit princeznu,“ 

pak do fikčního světa vstoupila fikční konající osoba a odehrání hry se proměňuje v úplnou 

příběhovou sekvenci.113 Deformace tu pracuje s původním znakem: s herním kamenem, který 

zastupuje herní prvek, jež se řídí určitými pravidly (jde o to dostat tento kámen na pole uprostřed 

herní plochy; kamenem lze hýbat o kostkou stanovený počet polí atp.). Po deformaci už herní 

kámen ale není tak docela kamenem, je přizdobený a přizpůsobený určitému užití, určité 

komunikaci.114 Mohli bychom parafrázovat Bartha a říci, že máme například kámen „nadaný 

princovstím“.115 Původní znak se proměňuje a získává nový smysl, nové označované. Viz 

schéma.116 

 

     

herní kámen     
(označující)  znak1   

herní prvek  (označující)  znak2 

(označované)  princ   
  (označované)   

 

 

O zavedení fikčních osob do světa hry tedy na úrovni herních pravidel rozhoduje volba nového 

označovaného.  

 

Volba označovaného se navíc spolupodílí na určení fikčního světa hry. V souvislosti s hrami a jejich 

pravidly jsme doposud hovořili zejména o určení toho, co je dovoleno, zakázáno a co je povinné; 

co má hodnotu; co je možné; co je známé atd. Tato určení tvarují svět hry ve strukturu, která má 

                                                 
113 Juul k zachycení této proměny rozlišuje hry ve skutečném světě a hry ve fikčním světě. V jeho terminologii 
bychom mohli říct, že fikční svět zakládá až deformace původních znaků. Pojetí neužíváme, neboť např. v případě 
simulačních videoher (uvažuje fotbalový zápas) vede k paradoxům: skutečný fotbal nezakládá fikční svět, ale zápas 
ve videohře ano, protože je tam fikční hřiště v prostoru skutečné televize. Prostor hry se tak jednou nachází 
ve fikčním světě a jindy ne. Argumentační rozpor pro nás nastává v momentě, kdy Juul zahrnuje fysikální zákony 
(modalita fikčního světa) do pravidel videoherního fotbalu (Juul (2016), 58.). Zdá se nám proto, že v případě 
skutečného fotbalu ignoruje změnu modalit aktuálního světa v modality světa fikčního, kde jsou dovoleny 
a zakázány jiné skutky (například nemůžu popadnout míč a odnést jej do branky). 
114 Výklad deformace viz Barthes (2004), 108. 
115 Barthes (2004), 111. 
116 Schéma odvozujeme z Barthes (2004), 113. Ačkoliv mírně nekonsistentně, neboť v jiné znakové koncepci, mohli 
bychom jev popsat také jako postup neomezené sémiosy, v němž se jedna část znaku stává částí dalšího znaku – viz Eco 
(2009), 88.  
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schopnost tvořit (generovat) příběhy.117 V abstraktních hrách zůstává velká část těchto omezení 

neúplná nebo jsou převzaty z aktuálního světa (striktně vzato například v abstraktní hře herní 

kámen co do možností pohybu podléhá gravitaci,118 ale ve hře je to jedno, není to specifikováno). 

Jakmile začneme přeznačovat, vybíráme také kategorie, které vymezí typ světa: bude to v přírodě, 

budou tam princové, bude tam jedna osoba, bude to svět fysických událostí atd.119 Tyto kategorie 

se dále podílejí na dřívějších určeních: dokud „šoupeme“ kamenem po herní desce, rozhodně to 

není létání. Vpravdě jde pouze o posunutí kamene po herní desce. Proměníme-li ale kámen 

na vesmírnou loď, najednou jsme ve fikčním světě, kde létat můžeme.  

 

Schéma vyprávění pro dané roviny tedy můžeme znázornit následovně: 

 

Rovina 
vyprávění 

Ve hře rovinu naplňuje Náplň roviny 

Příběh Deformace Volba označovaného 

 
po deformaci: 
Odehraná hra 

Vybraná sekvence dění 

 
mimo jiné:  
Herní pravidla 

Určení fikčního světa 

Dění Odehraná hra Neuspořádané masa dění, které proběhlo 

 Herní pravidla Neuspořádané masa dění, které mohlo proběhnout 

 

 

„Čisté“ hraní si, které pouze zpravidelňuje konání člověka, v tabulce zůstává na posledních třech 

řádcích. Jedná se tedy o systém, který má potenciál generovat příběhy, ale pokud své prvky 

nepřeznačí (nedeformuje), tuto příběhovou možnost nemůže naplnit. Fikční je v takovém 

případě pouze do té míry, že se jedná o neaktualisovaný možný stav věcí.  

  

                                                 
117 Aplikujeme na případ her z Doležel (2003), 121, kde se věc uvažuje pro narativní světy.  
118 Nalezneme také deskové hry, které s fysikálními zákony pracují. V zásadě jde o všechny cvrnkací hry – kuličky, 
IceCool, atd. Spadá sem ale například také Dungeon Fighter – hra na hrdiny, kde jsou hodnoty hodů určeny hodem 
kostkou na terč uprostřed stolu.  
119 Doležel (2003), 121. Souvislost s přeznačováním dodáváme s ohledem na tuto práci my.  



38 
 

Další roviny vyprávění a hraní si 

Po určení herního dění a příběhu, tj. zejména se zavedením osob do fikčního světa hry, 

si můžeme položit otázky stran komposice a presentace vyprávění. Je ve hře vůbec možnost příběh 

uspořádat jinak než v jeho lineární posloupnosti? Jak rozumět presentaci hry?  

Komposice 

Komposiční rovina vyprávění uspořádává části příběhu a skládá je za sebe. V příběhu se určité věci 

staly v logicky nutném pořadí a v jistém čase. Některé části příběhu si přitom časově odpovídají, 

dějí se paralelně. Viz schéma.120 

 

A1 → A2 → A3 

        

B1 → B2 → B3 

        

C1 → C2 → C3 

     ║ 

    D1  →  D2  →  D3 

 

V jeden moment, v krátkých dvou minutách, se manželka v obývacím pokoji dívá na televizi, 

manžel si v kuchyni dělá kafe a syn si v předsíni bere rukavice a v obývacím pokoji vraždí svou 

matku. Událo se to najednou. Na vraždu navazuje vyšetřování a vraha dopadnou. V tomto 

pořadí se příběh odehrál.  

Při komponování díla však může dojít k přeskládání. Můžeme své vyprávění začít například až 

s nalezením mrtvého těla, případně až se samotným vyšetřováním atd. Zároveň musíme vyjádřit 

paralelní děje tak, aby je lidé mohli vnímat: nemůžeme si přečíst tři věty zároveň. V jazyce 

musíme děje vyjádřit za sebou, ačkoliv se dějí naráz. Možnosti řazení jsou podmíněny zvoleným 

vyjadřovacím prostředkem: jinak věc zachytí literatura, jinak film a jinak hra.  

Nesmíšená hra, která presentuje proměnlivý příběh 

Jestliže jsme o hrách řekli, že generují příběhy, má to oproti makrostruktuře fikčního světa ještě 

jednu dimenzi: ve hře, která je nesmíšená s jinými vyprávěcími prostředky, se často generují až 

                                                 
120 Horizontální dvojtečkou se snažíme zachytit paralelní děje, které si však neodpovídají v tom smyslu, že by šlo jen 

o dvě odlišné perspektivy na jednu věc (to jsme dříve vyjádřili znakem ║). 
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s odehráním, až s tím, co hráči učiní jednotlivé volby. Do té doby čelíme pouze herním 

mechanismům, jejichž prvky jsme přeznačili: kameny na herní desce jsme nechali označovat 

prince, princezny atd. 

Představme si, že ve hře nalezneme draka s pokladem, meč, princeznu s půlkou království, krále 

s půlkou království, a že dovolíme, aby osoba hráče například sbírala předměty, pohybovala se 

(podle určitých pravidel) a vstupovala do souboje nebo do vztahu se všemi herními osobami 

na základě toho, zda je potká s mečem nebo bez něj. Žetony umístíme náhodně. Cílem bude se 

v určitém čase (stanoveném počtu kol) co nejvíce obohatit.  

Herní interakce v takovém případě může klasický pohádkový příběh (drak unesl princeznu, král 

povolal prince, princ získal kouzelný meč, princ zachránil princeznu, získal půl království a dračí 

poklad) úplně rozvrátit. Nemusí dokonce ani využít všechny prvky. Můžeme hrát za prince 

a v dané situaci získáme půlku království jednoduše vraždou krále. Nebo si vezmeme za manžela 

draka, čímž získáme poklad. Dokonce si můžeme vzít princeznu, zabít krále, zabít princeznu 

a vzít si draka.  

 

Kvůli této povaze her s osobami, proto někdy zaznívá myšlenka,121 že většina her komponuje 

svůj příběh přesně v pořadí, v jakém se stal, protože jinak hrozí paradoxy příběhové (v minulosti 

jsem provedl změnu, která není v „současnosti“ děje) nebo herní (odehrál jsem sekvenci dobře, 

ale příběhově nenavazuje, proto ji musím opakovat).  

Důsledkem tohoto přístupu je ve hrách se složitějšími příběhy větvení možných dějů a jejich 

předdefinování autory hry. Pokud bychom ve výše uvedeném detektivním případu hráli za osobu 

syna, mohla by hra mít variantu, kde matku nezabijeme. V takovém případě je ve hře uloženo 

několik možných příběhů a hráč herní interakcí, která je pro něj stále smysluplná, protože má 

dopad na vývoj zápletky, skládá s různými variacemi jeden konkrétní příběh. Větvení příběhu 

a tvorba různě závažných variací je však pouze jedním z možných překlenutí problému. Pokud 

chceme sdělit právě jeden konkrétní příběh a zároveň zachovat herní povahu, můžeme toho 

docílit také jinými způsoby.  

Nesmíšená hra, která presentuje odhalování dřívějšího příběhu 

Ve hře můžeme hráči omezit kontrolu nad osobami, které by mohly příběh proměnit. Pouze jej 

odhaluje. Hrajeme například za detektiva, děláme rozhovory, odhalujeme stopy a postupně 

odkrýváme, co se stalo. O příběhových událostech se tedy dovídáme v jiném pořadí, než se 

udály, pomocí herních prvků, které odkazují k příběhovým sekvencím, jež se staly ještě před 

                                                 
121 Např. Juul (2006), 147. 
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zahájením hry. Někdo nám například může říct, co se stalo, nebo je to patrné z prostředí hry, 

najdeme videozáznam atd. 

Příkladem, ač nedetektivním, je hra Journey, v níž na základě herních kulis a hieroglyfických 

záznamů zjišťujeme, co se událo (pád velké civilisace) a kde se na časové ose příběhu nacházíme 

my a co to pro nás znamená (jsme „potomci“, kteří obnovují svět). 

Nesmíšená hra, která presentuje jeden příběh skrze konkrétní překážky 

Hráči můžeme nabídnout možnost předchozí děje doopravdy odehrát, a přitom děj nevětvit. 

Cílem hry je překonávat úkoly. Zavraždit matku v obývacím pokoji představuje úkol: může mě 

vidět, oslovit, přivolat otce; může se začít bránit; může se vrátit otec z kuchyně. Je to herní úkol, 

který nabízí dostatečné možnosti k tomu, aby jednání hráče mělo smysl. Na provedení úkolu 

záleží a řešení je třeba hledat. Není samozřejmé. Pokud hráč neuspěje, necháme jej úkol 

zopakovat. Formálně je to jako přeskočení překážky: spadl, musí skákat podruhé. Konstrukce 

herních mechanismů zde zakládá jednotlivé situace jako překážky a v každé situaci mírně mění 

pravidla: vraždu mohu provést jenom jednu, další setkání s postavami by mi tyto možnosti 

nenabídlo, protože by to měnilo příběh. Takové pojetí jednotlivých sekvencí nebrání uspořádat 

je libovolně.  

Příkladem může být hra March, kde jako muž zakoušíme vztah se ženou. I v situaci, kdy můžeme 

hru odehrát jinak (stihnout věci dříve, než budou nevratně pryč), jsme nuceni ji opakovat a zvolit 

jiný výsledek.  

Nesmíšená hra, která presentuje jeden příběh 

Z hlediska představené generativní charakteristiky hry je ideální navrhnout hře na míru taková 

pravidla, jež jí dovolí provádět stále stejné úkony, ale přesto vyprávění komponovat tak, aby se 

v průběhu (skrze dopředu dané herní mechanismy) zamýšlený příběh ukázal, jak chceme.  

V detektivním příkladu můžeme pracovat s tím, že všechny postavy v prostoru vraždy se mohou 

pohybovat, mohou brát předměty v místnosti, mohou spolu mluvit a od určitého momentu také 

zabíjet. Hráče můžeme v úvodu nechat věc odehrát ze všech perspektiv: nechat jej dvě minuty 

hrát za syna, dvě za manžela. Nikdo neumřel. Pak až můžeme presentovat mrtvolu a zhostit se 

jako detektiv vyšetřování: „Takže tvrdíte, že nikdo z vás to nespáchal, že to byla sebevražda.“ 

Začali bychom tedy výslechem, v němž odehrajeme jednotlivé výpovědi. Další herní interakce by 

mohla spočívat v dedukování pravdy. Na místě činu je takové rozložení předmětů, kterého je 

možné v daných dvou minutách vraždy docílit pouze s jednou z postav. S tím, jak bychom 

poukazovali na stopy umístěné ve scéně, by se proměňovaly možnosti výpovědí osob: jejich 

možné skutky v dané sekvenci. Prvně by přibylo zavraždění. Vyšetřováním bychom zjistili, 
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že syn nemůže jít k sobě do pokoje, protože z předsíně do obýváku přibyla zakrvácená lžíce 

na boty, kterou by v daném časovém okénku otec nestihl přinést, protože si zároveň stihl udělat 

kávu, kterou rozlil na místě činu atp. Možnost jít se synem do pokoje by se tím uzavřela. 

Postupným omezováním možností bychom nakonec došli k výslednému scénáři: matku musel 

zabít syn.  

Zmnožením dvou her do sebe („rekonstrukce“ událostí a vyšetřování) bychom ospravedlnili 

postupný úbytek možností v jedné části hry, respektive sám úbytek by byl výsledek druhé části 

hraní. Celou dobu bychom tedy hráli. Jedinou nerozřešenou záhadou by mohla být motivace 

postav podávat zvláštní výpovědi, to však můžeme nechat jako neúplné místo fikčního světa 

k domyšlení, které sice proměňuje interpretaci, ale příběh samotný (ve smyslu uspořádaných 

skutků přiřazených jednotlivým osobám) ne. V uvedeném příkladu by se tedy mírně měnilo 

vyprávění (jednotlivá odehrání), ale příběh by byl vždy stejný.122 

Videohra, která se svou formou blíží, je například Her Story.123 Skrze videozáznamy rozhovorů 

s jednou ženou zjišťujeme, co se jí stalo. Rozhovory nejsou seřazeny a nacházejí se někde 

v počítači. Hráč je musí najít na základě útržků informací, které se již dověděl z rozhovoru, který 

našel jako první.  

Další možnosti komposice a perspektivy 

Možnosti komponovat příběh však nejsou uvedenými případy vyčerpány. Ve videohře například 

můžeme sundat střechu domu a dívat se na dění uvnitř ve všech místnostech najednou. Můžeme 

ovládat více osob naráz atd. Určitá komposice a perspektiva však může vyžadovat proměnu 

mechanismů či ovládání, pokud chceme hru zachovat nesmíšenou s dalšími vyprávěcími 

prostředky (střihové sekvence, videosekvence, verbalisované části děje atd.). Komposiční rovina 

může mít tedy zpětně vliv na jiné herní aspekty. Připomínáme proto, že jde o dělení pouze 

popisné, protože přístup máme až k presentovanému materiálu.  

Presentace 

Uspořádaný příběh je však třeba ještě vyjádřit v určitém médiu. Převyprávěný Romeo a Julie se liší 

od zfilmovaného, obé od baletního vyjádření a všechno se to liší od původní divadelní hry. 

Divadelní hru si můžeme přečíst, ale podobá se spíše pravidlům. V úvodu najdeme seznam osob, 

které je třeba obsadit, a následně seznam scén, úkonů a promluv, jak je třeba je pronést po sobě, 

                                                 
122 Mohlo by docházet pouze k navýšení počtu cyklu „rekonstrukce > vyšetřování“. 
123 Jde pouze o naplnění formálních kritérií, rozhodně netvrdíme, že by všechny hry a všechno hraní mělo vypadat 
jako Her Story. 
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pakliže chceme postupovat dál. Divadelní hra je představena až s odehráním. Hrají ji herci. 

Divák se pouze dívá.  

Ačkoliv zde zaujímáme nestandardní perspektivu, protože pro řadu lidí divadelní hra není hra, 

poukazuje to na rozdíl mezi presentováním vyprávění, představením, a hraním si. Herci jsou 

profesionálové, nehrají si, ale formálně bychom mohli říci, že vykonávají původně herní činnost: 

jako děti, které si nejprve hrají na rytíře, vymyslí si za běhu role, aby pak přiběhly za rodiči a již 

silně zpravidelněný průběh předvedly. U dětí bychom pozorovali přechod od dovádivé hry 

ke hře s pravidly. U profesionálních herců hraní si absentuje, snad proto jim neříkáme hráči, 

ale herci. Zásadní je, že hrají, jakkoliv si tak docela nehrají, a odehráním presentují vyprávění. 

Diváci naproti tomu jdou pouze na představení hry. Pro diváka divadelní hra není hrou, on nic 

nehraje, přišel se podívat.  

Naše otázka však byla, zda lze mít herní typ, kde si bude hráč a divák (v jedné osobě) hrát a zároveň 

sám pro sebe (nebo pro své spoluhráče) představí vyprávění. Ptáme se tedy spíše na vypravování 

skrze hry, se kterými může zacházet „každý“ člověk, může si je koupit např. v obchodě jako hry 

deskové nebo jako počítačové či mobilní. Tyto možnosti jsme již popsali v rovině komposice. 

Volba označujících 

Pokud již máme hru „vymyšlenou“, tedy máme pravidla, herní komponenty a k nim vybraná 

označovaná (zacházíme s princem), musíme věc ještě uložit do dalšího média (komponenta 

prince bude plastová figurka prince). V tomto smyslu je hra transmediální podobně jako příběh. 

Komponenty jedné hry můžeme vyjádřit různými prostředky. Například jako herní kameny, jako 

kartičky s obrázkem, jako animovanou grafiku v počítači atd. Viz schéma.124 

Oproti příběhu nám jako hráčům ale navíc v jednotlivých částech stanovují možnosti konání. 

Můžeme o průběhu rozhodovat, výsledek by měl být nejistý atd. - viz vymezení hry.  

 

     

Plastová figurka 
zachycující prince 

 
 

 
 

(označující)  znak1   

herní prvek  (označující)  znak2 

(označované)  princ   
  (označované)   

Deformace označovaného může „zpětně“ proměnit prvotní 
označující. 

 

                                                 
124 K zachycení tohoto procesu by mohlo být vhodnější využít peircovské znázornění znaku. 
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Schéma vyprávění pro dané roviny tedy můžeme znázornit následovně: 

 

Rovina 
vyprávění 

Ve hře rovinu naplňuje Náplň roviny 

Presentace Odehrání Představení zvolenými vyjadřovacími prostředky 

 
Medialisované 
herní komponenty 

Volba označujících 

Komposice 
Uspořádání 
možných herních 
sekvencí 

Uspořádání příběhu 
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Shrnutí – Kdy hry presentují vyprávění? 

Hry se řídí pravidly, které generují možné děje. Jako takové hry omezují možnosti zacházení 

s jednotlivými herními prvky. Tvoří makrostrukturu fikčního světa. Taková pravidla si lze 

představit jako Bremondovu strukturu možných elementárních sekvencí, jako strom možných 

stavů. V této rovině je však konatelem pouze sám hráč a struktura zlepšení a zhoršení je dána 

v jeho perspektivě. Mohli bychom uvažovat i momenty zadlužování, ochrany atd. Sám ovšem 

nemusí mít ve fikčním světě svůj protějšek v podobě osoby a nemusí s osobami ani zacházet. 

V takovém případě nemůžeme hovořit o struktuře příběhu. Neboť chybí osoba, vůči které by 

dávalo smysl samotné herní děje uvnitř fikčního světa hry pořádat do příběhové sekvence. 

Taková hra zprostředkovává kulturní významy (viz Vztah hry a vyjádření), ale nevypravuje.  

Až s proměnou označujících jednotlivých herních prvků může dojít k zavedení osob do herního 

světa. Herní komponenty a jejich pravidla nejsou už pouze samy sebou, nýbrž ztvárňují navíc 

fikční osoby. Zavedení fikčních osob do struktury hry jednak proměňuje původní kulturní 

význam hry, jednak však hře dovoluje generovat příběhy, tj. uspořádané sekvence dění, které lze 

vybrat s ohledem na lidskou implikaci (fikční osoby).  

 

Příběh je však ve hře obyčejně dán až s odehráním, tj. může být proměnlivý. Pokud nechceme, 

aby byl proměnlivý, můžeme se pokusit herní mechanismy navrhnout způsobem, který 

generování příběhových sekvencí omezí, abychom vždy dostali tu stejnou a stále hráli hru.  

I ve hře jsme schopni příběh podat z různých perspektiv a komponovat jej různě, zdůrazňujeme 

však, že určitá komposice může zpětně ovlivnit herní mechanismy, protože v jiném případě by 

mohlo dojít k silné „kontaminaci“ herního vyprávění s vyprávěním jinými výrazovými prostředky 

(např. dlouhé popisné pasáže, které konstruují příběh mimo interakční rámec hry; kde se hráč 

stává pouhým divákem - viz Smíšené modely). 

 

Samo odehrání již předpokládá uložení hry, zejména jejích komponent, do jiného média: 

do herních kamenů, figurek, karet, obrázků, slov, gest atd. Volba označujícího zpravidla souvisí 

s volbou sekundárního označovaného.  
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Odehrání samo je při zachování „ideálního stavu“ presentací, představením, vyprávění 

obsaženého v uvedeném schématu. 

 

Rovina 
vyprávění 

Ve hře rovinu naplňuje Náplň roviny 

Presentace Odehrání Představení zvolenými vyjadřovacími prostředky 

 
Medialisované 
herní komponenty 

Volba označujících 

Komposice 
Uspořádání 
možných herních 
sekvencí 

Uspořádání příběhu 

Příběh Deformace Volba označovaného 

 
po deformaci: 
Odehraná hra 

Vybraná sekvence dění 

 
mimo jiné:  
Herní pravidla 

Určení fikčního světa 

Dění Odehraná hra Neuspořádané masa dění, které proběhlo 

 Herní pravidla Neuspořádané masa dění, které mohlo proběhnout 
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Smíšené modely 

Vedle her, které se snaží příběh odvyprávět ze sebe sama, nacházíme také hry, které vyprávění 

obsahují, ale nevyprávějí pouze ze sebe sama. Spojení hry a neherního vyprávění pak může 

nabývat různé podoby.  

 

1. Nemusejí souviset vůbec, popřípadě pouze v abstrakci. Hráč se z neherního vyprávění 

dovídá, co se děje, jak se jeho osoba rozhodla, co řekla, ale nemá na to žádný vliv. 

 

❖ Ve hře Xenofil se například hráč dovídá, že začali hrát s přáteli karetní hru, 

že začali pátrat po zvláštním kouzlu, které jednoho z přátel posedlo atd. 

To se odehraje bez hráčova přičinění.  

Samotné levely jsou pak abstraktním znázorněním sekvencí, ale příběh 

proměnit nemohou. 

 

2. Neherní dění může sloužit jako otevření nové příběhové sekvence, v níž hráč odehrává fázi 

uskutečňování. Typickým příkladem jsou hry na hrdiny, v nichž se náš hrdina bez našeho 

přičinění (bez toho, abychom mi hráli jeho roli) rozhodne něco vykonat. My to pak sice 

vykonáváme (odehrajeme příslušnou pouť, boje atp.), ale část vyprávění je neherní v tom 

smyslu, že se hráč stal pouze divákem (nikoliv činitelem rozhodnutí osoby). 

 

❖ Ve hře Diablo III například nemáme možnost příběhové úkoly vzít 

či nevzít, jakmile se o věcech dovíme, zkrátka je vykonat musíme. Takže 

naše osoba se něco doví, něco na to sama odpoví a my dostaneme úkol, 

jehož uskutečnění pak odehrajeme.  

 

3. Herní dění můžeme mít z velké části pod kontrolou, protože je omezené prostředím, 

současnými možnostmi (vybranými herními prvky), ale v určité momenty o kontrolu 

přijdeme a náš part hra odvypráví sama.  

 

❖ Ve hře Brothers: Tale of two sons se jako dva synové (přibližně šestnáctiletý 

a osmiletý) vydáváme najít lék pro svého otce. Prostředí hry limituje náš 

pohyb, takže volnost hraní je poměrně omezená, ale stále překonáváme 

překážky, tedy hrajeme. V jeden moment nás však starší syn přinutí 

následovat dívku, již jsme zachránili před rituálním obětováním a která 
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k němu projevuje silnou náklonost, do vpravdě podezřelé jeskyně. Hráč 

by tam sám nevlezl. Jistě ne, pokud by věděl, co následuje.  

 

Propojení je možné na základě shody označovaných ve hře a ve vyprávění. Osoba neherního 

vyprávění je zároveň herním prvkem, a přestože se mohou některé prvky hry (všechny herní 

kameny lidí) formálně řídit stejnými pravidly, jsou odlišné, protože je rozdíl, zda jde o Karla nebo 

o Pepičku.  

Neherní vyprávění tak slouží jako rámec protažení příběhové osy do mechanismů, které samy 

ze sebe jeden jasný příběh netvoří.125 Toto herní dění však můžeme rozložit do neherního 

vyprávění, v němž se odehraje celá řada důležitých příběhových sekvencí, které pouze sledujeme 

(přestáváme hrát, jsme divákem) a které dodají konání smysl.  

 

Na základě shody označovaných tedy dochází k propojení herního systému a neherního 

vyprávění. Oproti nesmíšené hře, která presentuje jeden příběh skrze konkrétní překážky, zde 

v určité momenty přestáváme hrát a sledujeme, jak se naše role pouze odehrává. Textové pasáže, 

videa či střihové scény tedy netvoří rozhodující kritérium k rozlišení mezi hrami, které jsou 

smíšené a nesmíšené. Rozhodující je, kdo odehrává part postav, jež nám byly v úvodu svěřeny. 

Dokud text, video atd. presentuje nějaké události nebo konání někoho jiného, podobá se to tahu 

jiného hráče: někdo jiný odehrál svůj tah. Jakmile „naše postava“ začne konat, aniž bychom se 

toho účastnili, máme co do činění s neherním vyprávěním. 

 

❖ Ve hře The Last of Us například v jeden moment sledujeme,126 jak naše 

dvojice postav (dívka Ellie a muž řidič Joel) jede autem a do cesty 

nám vstoupí kulhající muž. Auto prudce zastaví, dívka řekne: „Klid.“  

Záběr na kulhajícího: „Prosím… pomoc!“  

Dívka: „Do prdele… Pomůžeme mu?“  

Řidič: „Zapni si pás, Ellie.“  

Kulhající muž: „Pomozte mi…“  

Dívka: „Ale co s tím mužem?“  

Řidič: „Ten není ani zraněný.“  

Šlápne na plyn a vyráží přejet kulhající postavu. Ta se narovná, šahá si 

                                                 
125 Že někdo běhá po světě, plní úkoly a pobíjí skřety s různými jmény, můžeme sice nahlížet jako vygenerovaný 
příběh a vyprávění – viz Nesmíšená hra, která presentuje proměnlivý příběh – ale v této podobě rozhodně ne nějak 
zajímavé: postrádal by pointu. Je to spíše bezuzdné destruktivní hraní založené na opojení smyslů. 
126 Ke shlédnutí https://youtu.be/6LxLYasEaBo?t=9m34s [cit. 27. 6. 2017] 

https://youtu.be/6LxLYasEaBo?t=9m34s
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pro něco na záda, zvolá: „Kurva… Teď! Jdeme na to!“ Zpoza 

okolních popelnic a dalších překážek začnou vyskakovat nové 

postavy. Namíří na auto pistoli a vystřelí. Muže zajedeme 

a pokračujeme dál. 

Hry vyjevující se a hry posloupné, nebo hra označovaných? 

Z hlediska strukturace hry pravidly můžeme v návaznosti na Juula rozlišit hry vyjevující se (games of 

emergence) a hry posloupné (games of progression).127 Kritériem dělení je Juulovi způsob, jakým jsou před 

hráče postaveny vyzývavé překážky k překonání, cíle.128 

Ve vyjevujících se hrách nacházíme několik jednoduchých pravidel, která dohromady dají vzniknout 

zajímavým variacím a překážkám. Ve hrách posloupných čelíme postupně řadě oddělených 

překážek, které někdo připravil právě v této podobě.  

 

Příkladem vyjevující se hry by byl výše uvedený Bang!, může to být cvrnkání kuliček, pexeso, 

strategické hry atp.  

Příkladem posloupných her jsou podle Juula zejména adventury (hry, v nichž hráč ovládá fikční 

osobu a prochází příběh). My bychom dodali „opičí dráhy“ a na základě definice také logické 

či hlavolamové hry. 

 

V krajních případech bychom řekli, že hry posloupné si zahrajeme pouze jednou, protože jsou vždy 

stejné a můžeme pro ně najít návod, zatímco hry vyjevující se můžeme hrát stále dokola, neboť jsou 

vždy jiné a nacházíme pro ně spíše strategické poučky.129 Většina her podle Juula kombinuje oba 

typy strukturace a zdůrazňuje, že většina vyprávěcích her upřednostňuje větším či menším dílem 

hru posloupnou.  

 

Jako kombinovaný typ hry uvádí například Grand Theft Auto III,130 kde se hráč volně pohybuje po 

městě (zpravidla ukradeným autem) a přijímá úkoly pochybného druhu: někoho zabít, ukrást 

nějaké auto atd. Tato pravidla a možnosti se nemění, jde tedy o hru vyjevující se. Hra má však ještě 

lineární příběhovou sekvenci složenou z úkolů, které hráč vykonat musí (jakkoliv má většinou 

svobodu ve způsobu, jakým to učiní), a z příběhových střihů (části hry, kde hráč konání fikční 

                                                 
127 Juul (2006), 5. 
128 Juul (2006), 67. 
129 Juul (2006), 69 a 71. 
130 Juul (2006), 82. 
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osoby, která ho zastupuje, pouze sleduje). Na základě toho by Juul hru klasifikoval spíše jako 

posloupnou.  

 

Jakkoliv pojmy a jejich určení názorně vystihují dvě krajní situace, domníváme se, že v této 

podobě přehlíží, či dokonce směšují, popis čistě abstraktních pravidel s popisem fikčního 

příběhu, aniž by bylo zjevné, na jakém základě a v jakém smyslu.  

Ve hře Grand Theft Auto III jsou herní pravidla celou dobu stejná. Logika možných skutků osoby, 

která zastupuje hráče, je po celou dobu hry stejná. Příběhové části - sekvence úkolů, jež vykonat 

musíme - jsou co do herních mechanismů stále stejné. Mění se pouze označované, tj. osoby, 

o které jde. Příběhovou sekvenci ve hře přitom autoři otevřeli zavedením vyprávění, které nemá 

herní povahu, které pouze sledujeme. Jakmile do hry, která je ve svých pravidlech „vyjevující se“, 

vložíme neherní příběh, vytvoří nepřekvapivě neproměnlivou posloupnost (viz Smíšené modely - 

podoba 2).  

Posloupnost je však pouze věcí příběhu, neboť pro nepříběhové hry, například logické abstraktní 

hry (cílem je vyřešit jednu danou úlohu, pak další úlohu atd.) nedává popis, že jde o hru 

„posloupnou“ valný smysl. Znamená to pouze, že máme specifickou sérii úloh, kterou můžeme 

celou projít. Podotkněme dále, že hra má stále stejná pravidla a ač má každá úloha své řešení, 

stále jde o pravidla, jež tvoří variace, lhostejno, že tyto variace má pod kontrolou původní 

designér hry (také by se mohly generovat náhodně). Strukturně tedy rozlišení postrádá smysl. 

 

Mohli bychom také říci, že neherní příběh nám dává funkce, které vypustit nemůžeme (např. 

otevření možnosti něco vykonat), zatímco hra na tyto funkce navazuje (uskutečňování, dosažení 

cíle) nebo generuje funkce „volné“,131  které vypustit můžeme, aniž bychom tím narušili příčinný 

sled událostí hlavního příběhu.  

 

  

                                                 
131 Volně zde navazujeme na Tomaševského rozlišení na motivy vázané a volné. Tomaševskij (1970), 129. 
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Hra, vyprávění a „vyjádření“ 

Ukázali jsme různé možnosti spojení hry, příběhu a vyprávění. Literární vyprávění jsou 

myšlenkově velmi bohatá. Pokud obohatíme hru o neherní vyprávění literárního druhu, je snad 

nerozporné, že také hra může nést myšlenkově bohaté vyprávění. Sama hra se však v takovém 

případě nemusí podílet na této bohatosti, může být dokonce v ostrém rozporu.132 Herní 

mechanismy totiž samy o sobě prostředkují určitá vyjádření, kulturní obsahy – viz Vztah hry 

a vyjádření – a poselství neherního vyprávění si s nimi může protiřečit. 

 

Ve hře Mafia III se například ujímáme role Claye, válečného veterána, který je součástí černošské 

mafie, přibližně ve středu její hierarchie. Očima Claye máme zakusit jaké to je být černoch 

na americkém Jihu v době atentátu na Martina Luthera Kinga. Jak píše Chris Planete,133 ve hře 

zakusíme rasové předsudky a neoprávněnou agresi, např. policie ve hře reaguje pomaleji, když se 

zločin stane v chudé čtvrti; nebo když nás v bohaté čtvrti napadají kvůli barvě pleti. Hra však 

žánrově spadá mezi „střílečky“ a už z hlediska svých mechanismů zakládá problém: hlavní 

postava není muž z davu, ale nemilosrdný vrah, kterého pohání, spíše než snaha o společenskou 

spravedlnost, touha po moci a odplatě. Ve hře jde spíše o kontrolu nad lidmi a o zabíjení lidí. 

Náš první úkol spočívá v zásadě v povraždění několika policistů a vyobrazení je velmi konkrétní 

a názorné: přiložit pistoli spoutanému člověku k hlavě a vystřelit; přepadnout zezadu, strčit hlavu 

do spalovací komory a utlouci poklopem atd. Ač hra někdy zmiňuje nedůstojný a brutální dohled 

nad černošskými komunitami, neváhá nám dávat za úkol svědky škrtit, zajíždět nebo prostě 

střílet. Abychom to vyjádřili názorně: „Jak může hra představovat komentář k hodnotě lidského 

života [tj. bez ohledu na barvu pleti], když s každým člověkem zachází jako s cílem, který čeká 

na zastřelení?“134 

 

Herní pravidla se tedy na jedné straně mohou podílet na vyprávění, ale samy o sobě zároveň 

vyjadřují další významy, které ve vyprávění být nemusejí. Důvodem je povaha herních pravidel: 

konstruují pro nás fikční svět, jehož pravidla musíme přijmout, pokud si chceme zahrát. 

V pravidlech je pak uloženo, co je výhodné, nevýhodné, co je žádoucí atd. Snadno tak může dojít 

k situaci, v níž vyprávění explicitně či v narážkách odkazuje na velké myšlenky (např. na rasismus 

jako systémový problém, na potřebu brát každý lidský život jako hodnotný), ale hráč je svým 

hraním popírá (střílí všechno na potkání).  

                                                 
132 Občas se hovoří o ludonarativní disharmonii (ludonarrative Dissonance) – viz např. Hocking (2007), online. 
133 Plante (2016), online. 
134 Plante (2016), online. 
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Naše schéma vyprávění je pro videohry tudíž třeba rozšířit o linii tvorby významů.135 

Potenciálním jádrem konfliktu je rovina příběhu, neboť tam na jedné straně vrcholí herní dění 

generováním svých sekvencí a na druhé straně dochází k iniciaci možného vyprávění.136 

Pro případný významový nesoulad je přitom jedno, zda je vyprávění neherní nebo herní. Viz 

schéma. 

 

Interpretace hry Rovina 
vyprávění 

Ve hře rovinu 
naplňuje 

Náplň roviny 

 
 

Význam 
odvyprávěného 

příběhu 

Presentace Odehrání 
Představení zvolenými vyjadřovacími 
prostředky 

 
Medialisované 
herní 
komponenty 

Volba označujících 

Komposice 
Uspořádání 
možných herních 
sekvencí 

Uspořádání příběhu 

↓ Příběh Deformace Volba označovaného 

možný 
nesoulad 

 
po deformaci: 
Odehraná hra 

Vybraná sekvence dění 

↑  
mimo jiné:  
Herní pravidla 

Určení fikčního světa 

Význam 
herních 

mechanismů 

Dění Odehraná hra 
Neuspořádané masa dění, které 
proběhlo 

 Herní pravidla 
Neuspořádané masa dění, které mohlo 
proběhnout 

    

Z teorie vyplývá, že ideální je model, v němž jsou významy v souladu – jeden přechází v druhý 

a vzájemně se doplňují. Pro hry je takové tvrzení určitou výzvou, protože „standardně“ se 

význam uložený v herních mechanismech vůbec neuvažuje. Využije se osvědčený herní 

mechanismus a vyprávění se k němu jednoduše „přilepí“.  

Ve hře Adventure Time Puzzle Quest například v úvodu vyrážíme zachránit svého přítele. Způsob, 

jakým jej zachraňujeme, je souboj. Hodnotu úderu v souboji určujeme spojováním 

stejnobarevných tvarů dohromady. Každým pohybem musíme spojit alespoň tři stejné. Čím více 

                                                 
135 Význam zde přitom chápeme spíše jako možné interpretace či vyznění. Nikoliv jako jednu jasně danou ideu 
určenou autorem. 
136 Hry, kde je neherní vyprávění se hrou naprosto nepropojené z výkladu nyní vypouštíme, neboť na to není 

schéma vhodné: můžeme tam neproblematicky postulovat hra → význam1 x vyprávění → význam2. 
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stejných tvarů u sebe, tím větší hodnota úderu. Spojené tvary mizí a horní se posouvají dolů 

a doplňují se nové. Příběhové putování, souboje a samotné hraní spolu tedy nesouvisejí.  

Základní mechanismus vychází z populárních her jako jsou Bejeweld nebo Candy Crush Saga. První 

je cele bez příběhu a v druhé bychom sice nějaký našli, ale souvislost se základními herními 

pravidly je spíše volná (máme například naplnit stroj na bonbóny ingrediencemi, čehož 

dosáhneme spojováním potřebných tvarů a postupným propadáváním ingredience – souvislost 

spojování stejně barevných bonbónů a plnění stroje bonbóny absentuje). Aby v takové hře 

vyprávění odpovídalo základním herním mechanismům, muselo by vyjít z představ, které 

mechanismy vyvolávají.  

Ve hře Xenofil například pravidla naopak pracují s mícháním různých různobarevných tvarů 

dohromady a vyprávění se věnuje předsudkům a integraci vyloučených jedinců do homogenní 

společnosti.  

Aplikace se neomezuje na hry abstraktní. Ve hře Journey hráč s pomocí jiných bytostí nabývá 

schopnosti létat a herní úkoly jsou konstruovány jako osvobozování těchto bytostí. Vyprávění lze 

chápat jako putování prorokovaného vykupitele, který se obětuje za bytosti, které se znesvářily, 

zotročili a uvěznili jiné bytosti a nakonec zničili vše živé. 

 

Ve zjednodušené variantě si můžeme významové schéma znázornit také jako proudění mezi 

jednotlivými rovinami: 

Význam vyprávění     
 

Příběh 
Hra 

 
   

 

Význam herních mechanismů     
 

 

 

V případě, že jsou významy nesouvisející, či dokonce v rozporu, nenacházíme jeden proud, 

nýbrž dva. Často pak hru hrajeme kvůli příběhu („Hrát mě to moc nebaví, ale ten příběh za to 

stojí“), nebo kvůli hře („Příběh je o ničem, ale je to opravdu zábavná hra.“).  
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Význam vyprávění     
 

Příběh 
Hra 

    
 

Význam herních mechanismů     
 

 

 

Sjednocení obou významů se nemusí omezovat na fixní příběhy. Teoreticky můžeme uvažovat 

také hry, které samy ze sebe generují a presentují náhodné příběhy v relativně otevřeném světě, 

v němž hráč v různém pořádku odehrává různé sekvence, jež jsou ale v širším rámci hry vedeny 

k určitým ideám, čímž náhodnému příběhu dávají výslednou pointu. Mohli bychom tedy vystavět 

herní svět tak, aby svými pravidly generoval herní příběhy, které samy o sobě vedou k zamyšlení. 

Nemusel by to být jeden příběh, ale mnohost, která odhaluje. Takovou hru si dovedeme 

představit, nevybavíme si však nyní existující příklad. 

 

Například můžeme hru designovat s myšlenkou představit názor, že boží mlýny nemelou 

nadarmo, že špatné skutky budou potrestány, že sobectví se nevyplácí atd. Hráčské možnosti pak 

seskládáme z možností jednat mravně a nemravně, obětavě a sobecky atd. Širší herní smyčku 

navrhneme tak, aby postupně proměňovala herní situace (fikční svět hry se začne kazit, 

proměňovat se v peklo na zemi; nabídne jednání, které by vedlo k odpuštění) a aby v momentě 

jejího uzavření došlo k pomyslnému „soudu“, zúčtování. Odehrávání hry by tak mělo fáze 

postupné gradace a pointu.  

Nesoudržné světy, vyprávění a více pokusů 

Problém rozporu herních mechanismů bychom mohli vyjádřit také jako konstrukci 

nesoudržného fikčního světa. Juul se takto vyjadřuje právě o hrách,137 které si protiřečí nebo 

brání v představení si fikčního světa. Do té míry můžeme souhlasit, obzvlášť pokud si 

představíme příklady z předchozí kapitoly (hra žánru „spoj alespoň tři stejné tvary“ a fikční svět 

s neherním vyprávěním o bojovnících). 

                                                 
137 Juul (2006), 123. 
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Juul však dává problematicky za příklad některé hry, kde má hráč více životů. Skutečnost dalšího 

pokusu podle něj někdy musíme ve fikčním světě obhájit interpretací, která nesedí. Například 

teorií vzkříšení, přestože s ní vyjma životů nic nesouvisí. Případně se musíme uchýlit k popisu 

pravidel, tj. vystoupit (podle něj) z fikční roviny hry.  

Juulovo podání lze ale kritizovat například proto, že nedostatečně rozlišuje nekonsistentní 

a nekompletní světy, neuvažuje žánrové konvence atp. Ve filmu se také nikdo nediví, že hrdina 

už měl být desetkrát po smrti, a nikdo není zmatený, když nějakou scénu pustíme desetkrát 

atd.138 V souvislosti se životy bychom tak měli mluvit spíše o cele neproblematické neúplnosti 

fikčního světa.  

  

                                                 
138 Více viz např. Wesp (2014), online. 
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Interpretace hry 

Interpretace hry musí zohlednit, že jde o jev, který na jedné straně sám vyjadřuje určité ideje 

(skrze svá pravidla, co je spravedlivé) a na druhé straně je uložený v určitém vyjadřovacím 

prostředku (herní kameny, figurky, karty, obrazy, videa, texty, gesta atd.). Ačkoliv strůjcem 

fikčního světa je nepochybně autor,139 neznamená to pro nás, že by v něm uložené významy byly 

dány zcela jednoznačně. Jako je text souborem instrukcí pro čtenáře k rekonstrukci fikčního 

světa, tak je jím hra, její pravidla a presentované komponenty. Fikční svět je však vždy neúplný 

a „čtenář“ si prázdná místa doplňuje. Samo vyprávění v daném světě pak můžeme interpretovat 

nesčetnými způsoby. Text netvoří řadu slov, která by vyjadřovala jedinečný smysl, jež textu vtiskl 

bůh Autor, ale je spíše tkanivem citací z tisíců kulturních zdrojů.140 Stejné je to s hrami.  

Interpretace herních mechanismů 

Jakkoliv samy herní mechanismy prostředkují zprávu o tom, co v určitém ohledu je a není dobré 

a jak by věci mohly být (viz Vztah hry a vyjádření), nedovolují nám složitější interpretace, 

protože by byly přinejmenším zavádějící, zcela jistě sporné a v krajních případech zcestné.  

 

Uvážíme-li hry žánru „spoj alespoň tři“,141 nacházíme zprávu: čím více stejného pospolu, tím 

lépe. Hra ji prostředkuje svými pravidly. Je třeba získat určité skóre. V každém kole je třeba spojit 

alespoň tři stejné prvky dohromady. Čím více se jich najednou spojí, tím větší skóre.142 Možné 

interpretace jsou například:  

 

❖ „Hra je o tom, že stejné věci patří k sobě.“  

❖ „Ve hře jde o nastolení řádu do chaosu.“  

❖ „Hra vede ke kolektivistickému myšlení, tendencím k segregaci a xenofobii 

na základě povrchních rysů.“ 

❖ „Hra je rasistická agitace.“ 

 

                                                 
139 Doležel (2003), 35. 
140 Barthes (2006), 76. 
141 Žánr za příklad vybíráme zejména proto, že hru Candy Crush Saga, jednu z nejúspěšnějších v dané kategorii, 
v prosinci roku 2013 hrálo denně v průměru 93 milionů lidí a denně ji dohromady spustili více než miliardkrát – 
King (2014), online. 
142 Vynecháváme nyní pravidla pohybu a doplňování, protože nesouvisejí s oceňováním. 
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Jakkoliv o presentované zprávě „Čím více stejného pospolu, tím lépe,“ můžeme polemizovat, 

pravidla samotná nám nedávají půdu k zavedení dalších témat, např. rasismu, xenofobie, řádu 

atd. Rozhodnout, zda hraní hry (považme, že některé mají tisíce levelů a hrají je denně miliony 

hráčů – viz poznámka 141) může ovlivnit náš kognitivní aparát do té míry, že pravidla budeme 

aplikovat na dané společenské jevy mimo hru – a tedy si můžeme dovolit ji takto interpretovat – 

by vyžadovalo provést psychologický či sociologický výzkum. To není v kompetenci této práce. 

Musíme zůstat v rovině presentovaného materiálu a tam nacházíme další prvky k interpretačnímu 

dourčení: někdy samozřejmě zůstáváme pouze v rovině abstraktních barevných kamenů, tam se 

skutečně dále nedostaneme, ale jindy nacházíme „popisnější“ označující v podobě konkrétních 

předmětů, lidí, typů lidí atd. Interpretaci hry proto podle nás není možné dělat bez ohledu 

na označující. 

Interpretace se zavedením označujících 

Hru netvoří pouze pravidla, ale také herní komponenty, které je zastupují. Může jít o herní 

kameny, obrázky, videa, gesta atd. Přestože hra je pořád stejná, způsob, jakým přesně prvky 

znázorníme, může proměnit hru k nepoznání: z nezajímavé udělat zajímavou, provokativní atd.  

Pokud si představíme Angry Birds (hru, v níž z praku vystřelujeme ptáčky, abychom zničili zelená 

prasátka, která ukradla ptačí vajíčka a opevnila se v bunkru), oproštěné od jejich kulis, nacházíme 

prvky, které můžeme vystřelit (ptáčky), prvky, které chceme zasáhnout (prasátka) a prvky, které 

nám v tom brání (stěny bunkru). Různé prvky pak mají různou životnost, různé balistické 

vlastnosti atd. Počet výstřelů a typů projektilů je pro každou situaci jasně dán. Tvoří tak 

dohromady určité variace a dovolují rozmýšlet strategii pro každé rozložení. Čím více toho 

zničíme (vedle prasátek i jejich stavení), tím větší máme skóre a čím více projektilů nám zůstane, 

tím větší máme skóre. 

Nechceme se nyní pouštět do spekulací o významu samostatných herních mechanismů. 

Spokojíme se s tím, že žádoucí je najít co nejefektivnější způsob ničení, zásahu, působení. 

Zásadní je proměna významu se zavedením označujících. Pokud provedeme tematické přesazení, 

tj. pokud abstraktní entity vyjádříme nějakým označujícím, dostaneme v případě Angry Birds 

jednoduše ptáčky, kteří bourají prasátkům domy. Pokud bychom však za projektily zvolili muže, 

za cíle ženy a jako překážky ponechali pevnosti, možná interpretace hry se proměňuje. Najednou 

můžeme mluvit o roli muže, který je dobyvatel, a čím více žen dobude, tím lépe atd.  
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Abychom hry interpretovali věcně, musíme tedy na jedné straně prozkoumat jejich pravidla, 

na druhé straně jejich tématiku uloženou v označujících.143 Pokud jde o hry vyprávěcí, pak 

musíme zvážit také poselství obsažené ve vyprávění a případně upozornit na možné rozpory 

jednotlivých herních složek – viz Hra, vyprávění a „vyjádření“. 

  

                                                 
143 Že je dílo otevřené interpretacím tudíž neznamená, že si můžeme vymyslet cokoliv. Interpretovat jej musíme 
v určitých mezích, které jsou dány samotným dílem. Více viz např. Eco (2005). 
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Příklad hry Xenofil 

Videohra Xenofil vznikla z části za účelem vyzkoušení a rozšíření porozumění zde představované 

teorie. Autor práce navrhl základní pravidla, grafické materiály, spolupodílel se na tvorbě 

doplňujících pravidel, neherního příběhu a vyprávění, jednotlivých úrovní, na volbě hudby 

a na celkovém uspořádání všech materiálů do výsledného celku.  

 

Abstraktní pravidla 

Hra se odehrává na šachovnicovém poli variabilní velikosti. Na polích jsou různobarevné herní 

kameny odlišných tvarů. Cílem hry je v každé úrovni „sebrat“ alespoň jeden herní kámen, který 

je označený hvězdičkou. Aby hráč kámen sebral, nesmějí se v řádku, nebo sloupci, vedle sebe 

nacházet dva stejně barevné kameny.  

Kameny lze vzájemně ve sloupcích a řádcích prohodit vždy o jedno pole. Hráč však ve sloupci 

nebo řádku hýbe všemi kameny, které odpovídají barvě šachového pole: pokud hýbu kamenem 

na bílém poli směrem nahoru, pohnu také všemi dalšími kameny, které jsou v daném řádku 

na bílém poli.  

Každá úroveň má stanovený časový limit v počtu kol. 

 

Ač je výše uvedený základ z výukových důvodů ve hře představen samostatně, počítáme 

do základu, který po zbytek hry tvoří neměnná pravidla, také mechanismus „obklíčení“.144 

Jakmile se na herní ploše objeví konfigurace žetonů, při které je jeden kámen jedné barvy cele 

oddělený barvou jinou (nedotýká se ani rohem barvy své vlastní nebo barvy třetí), dochází 

k obklíčení.  

 

červená červená červená 

červená modrá červená 

červená červená červená 

 

 

                                                 
144 Další mechanismy zde pro stručnost pomíjíme. 
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Obklíčený kámen za tři kola mizí. Při zmizení však promění barvu všech kamenů v širokém okolí 

na barvu „obkličitelů“. Pokud měl na sobě kámen hvězdu, hvězda mizí. Pokud je však ještě 

před svým zmizením obklíčený kámen v řádku nebo sloupci, který splňuje pravidla pro sebrání, 

je sebrán a nic se neděje. 

 

Přiřazená označovaná 

Herní kameny zůstávají herními kameny, nabývají však tváře. Vyjadřují tak emoce a konotují 

lidem podobné bytosti.  

Mechanismus obklíčení je jednak označen jako obklíčení ve výukových textech, jednak je jeho 

výsledek spojený s agresivním výrazem obkličitelů a bublinou s nadávkou „@#$“, vyděšeným 

výrazem obklíčeného a se znázorněním odpočtu v podobě jizev, které obkličitelé obklíčenému 

způsobili. Samotný odpočet dále proměňuje výraz obklíčeného a výukový text tento proces 

popisuje jako frustraci, která vede ke vzteku.  

Herní dění lze proto již v tento moment interpretovat jako společenské jevy. Určení je však stále 

poměrně široké. 

 

Neherní vyprávění 

Vedle hry nacházíme také neherní vyprávění, které v první fázi pojednává o dítěti uměleckého 

založení, které bezprostřední okolí nepřijalo a které hledá přátele. Potkává různě určené uzavřené 

skupiny, které se vymezují proti někomu dalšímu, utlačují ho na základě nepodložených 

předsudků. Když k tomu dochází dlouho, utlačovaný jedinec se stává agresivním, čímž 

předsudky potvrdí. Jakmile hlavní protagonista najde své přátele, musejí ve své skupině sami 

překonat předsudky, pohádat se, poznat se jako individua atd.145 

 

Vyprávění se presentuje jednak ve formě stylizovaných obrazů doprovozených textem, jednak 

ve formě rozhovorů, kde jsou jednotlivým kamenům přiřazena jména protagonistů daného 

příběhu a znázorněné jsou jako chat.  

 

V této fázi již můžeme vztahovat příběhové prvky ke konfiguracím kamenů na herním poli, 

představit si konkrétní činitele a například upřednostnit interpretace, které kladou důraz 

na jednotlivce, potřebu jej poznat, nepaušalizovat atd., případně rozporovat souvislost 

s uprchlickou krizí, s čistě rasovými otázkami atd.  

                                                 
145 Příběhový oblouk je podstatně širší, pro stručnost uvádíme pouze úplný základ nutný k naší argumentaci. 
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Pozorujeme tedy nápadnou shodu mezi neherním vyprávěním, vybranými označovanými, 

významy v příběhu a významy v herních mechanismech. Jakmile bychom jednu část vynechali, 

zmizel by s tím také jeden rozměr interpretace.  
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Možnosti vyjadřování 

Hraní nemusí vyjadřovat pouze abstraktní myšlenky, může sloužit jako označující pro další jevy 

např. emoce. Prozkoumání těchto vazeb by pravděpodobně vydalo na samostatnou práci, 

pokusíme se však možnosti alespoň ve stručnosti načrtnout. Zde představené členění je pouze 

popisné, v žádném případě vyčerpávající. Řada her kombinuje různá vyjádření. 

Hraní, které vyjadřuje abstrakce 

Herní pravidla a jejich uvedení v chod odkazuje na určité pojmy, na to, co je spravedlivé, 

vhodné, žádoucí atd.  

 

❖ Příkladem může být hra Passage. Hráč se ujímá osoby mladého teenagera 

a v úvodu se rozhodně buď zůstat sám a prožít tak zbytek života, nebo zkusit 

štěstí s dívkou a prožít život s ní. Cesta životem je znázorněna jako pohyb 

v labyrintu, kde jsou některé cesty pouze pro jednu postavu, jiné i pro dvě. 

V labyrintu se nacházejí truhlice, které můžeme chápat jako zajímavé životní 

události, životní příležitosti, to co náš život naplnilo, kromě jeho běhu 

samotného. Zajímavý moment nastává v hodnocení hry. Zatímco osamělý život 

znamená častější příležitosti k radosti (+100 bodů), znamená pro autora hry také 

dvakrát menší štěstí života samotného (+1 bod za každý krok v životě směrem 

„vpřed“). Pokud se v úvodu rozhodneme pro párový život, každý společný krok 

je hodnotnější (+2 body). V konečném úhrnu vyjdou obě životní strategie 

nastejno. Jediný rozdíl je, co si vybereme a zda jsme s tím spokojení a dokážeme 

z toho vytěžit maximum. Hra tak předkládá své naplnění pojmu život.  

 

❖ Jako další můžeme uvést hru Yours Truly, kterou autoři představují jako metaforu 

války, v níž se setkávají dva stíny, které jsou příliš odlišné, než aby spolu mohli žít 

bok po boku, jakkoliv by tak rádi učinili. Ve hře ovládáme zvláštní černé stvoření, 

které se vydává za bílým stvořením, jež se v úvodu vrhlo z útesu. Po cestě 

nacházíme velmi mnoho rudých růží. Pokud se jich dotkneme, uvadnou 

a potřísní nás krví. Když nalezneme bílé stvoření, nohy má zraněné ostnatým 

drátem, my jsme již celí od krve, a druhé stvoření s naším příchodem umírá.  
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Hraní, které vyjadřuje emoce 

Vybudovaný herní svět a možnosti interakce mohou odkazovat k emocím, jež se vážou 

k příběhu. Cílem může být snaha přiblížit nám skrze audiovisuální zážitek vnitřní pocit, který má 

osoba zakoušet v daný moment příběhu.  

 

❖ Ve hře March se ocitáme v roli muže a procházíme ve zvláštním abstraktním 

prostředí vztahem se ženou. Aby hra vyjádřila, že žena byla osobě muže světlem, 

napíše jednak na obrazovku větu „Byla mi světlem“ a jednak nechá hráče ženu 

dovést do středu jinak temné místnosti. Jakmile je žena ve středu, vidíme, 

že prozařuje náš životní prostor a že cesta vede nahoru. Je nám podporou, která 

umožňuje růst (cestu vzhůru), ale stejnou měrou na ni zapomínáme. Skrze tuto 

nekonkrétní abstrakci se hra pokouší přiblížit spíše než to, co se konkrétně stalo, 

jaké bylo to pocítit. 

 

❖ Dalším příkladem je hra Brothers: Tale of two sons, kde je celá hra konstruována tak, 

aby nám v závěru představila emoci ztráty takřka na fysické rovině. Ve hře 

přibližně šest hodin ovládáte dva bratry. Ruce jsou vpravdě ztělesněním jejich 

života. Když po šesti hodinách jeden z bratrů zemře, zemře také jedna vaše ruka. 

Je k ničemu. Není.  

Hraní, které vyjadřuje děj 

Odehráním hry presentujeme děj, který však ještě nemá příběhovou strukturu. Příkladem mohou 

být simulační hry. Hra například napodobuje střelbu z luku, souboj atd. 

Hraní, které vyjadřuje příběh 

Odehrání hry presentuje vyprávění příběhu. Tomuto problému jsme se již věnovali vícekrát.  

 

❖ Příkladem může být hra Journey. Probouzíme se jako látkové, člověku podobné 

stvoření uprostřed pouště poblíž něčeho, co připomíná pohřebiště, a musíme se 

vydat k posvátné hoře. Cestou odhalujeme, kdo jsme, kde jsme se to ocitli, 

co děláme. Zjišťujeme tak, že na jednu stranu odehráváme svůj příběh poutě 

na horu, a na druhé straně příběh „spasení světa“, který je součástí většího 
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kosmického celku. Náš příběh začal mnohem dříve s příchodem bytostí, které 

po čase začaly zápasit o moc, zotročily příbuzné tvory a zničily svět.  
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Závěr 

Záměrem práce bylo představit hru (úžeji videohru) jako prostředek vyjádření a prozkoumat, 

v jakém smyslu a jakým způsobem ji takto lze chápat.  

 

Zjistili jsme, že hry utvářejí ideální prostor, v němž můžeme jednat svobodně a bez skutečných 

následků, avšak v mezích pravidel; v němž však platí, že herní následky jednání jsou určitým 

způsobem spravedlivé. Tato povaha her umožňuje prostředkování (mediaci) významů. 

V pravidlech je uloženo, jaké chování je v daném herním světě žádoucí, na jakých hodnotách, 

na jaké ideologii je svět hry vystavěný. Ukázalo se, že vyjadřovací vlastnosti hry jsou 

transmediální a mají je všechny hry. Původní záměr prozkoumat zejména videohry byl tedy 

zbytečně úzký. 

 

Pozorovali jsme dále, že tato určení herního světa (co je dovoleno, zakázáno, žádoucí atd.) 

odpovídají modalitám fikčních světů a konstatovali jsme, že každá hra zakládá fikční svět, 

nehledě na to, zda v ní vystupují nějaké osoby nebo ne. Dovodili jsme, že hry mají potenciál 

generovat dění (neuspořádané události), a pokud toto dění můžeme vztáhnout k fikční osobě, 

můžeme také hovořit o potenciálu generovat příběhy (výběr z dění vztažený k perspektivě jedné 

osoby), popřípadě pokud je příběh dán neherním vyprávěním, o potenciálu se na příběhu 

alespoň podílet. Závěrem jsme usoudili, že odehrání hry znamená presentaci vyprávění, podobně 

jako v divadle.  

 

Tím jsme rozvrhli dvě možné vyjadřovací linie herní činnosti: jednu uloženou v herních 

mechanismech, druhou v potenciálu prolnout se s příběhovou strukturou a presentovat příběh. 

Pozorovali jsme však, že oba významy mohou směřovat k odlišným významům, týkat se jiných 

hodnotových orientací, či si dokonce protiřečit (vyprávění je o hodnotě lidského života; herní 

činnost spočívá pouze ve vraždění) a dovodili jsme možné interpretační meze a strategie: 

interpretace hry není kompletní, pokud se omezí pouze na jednu rovinu, a naopak přehnanou, 

pokud se dostatečně neomezí možnostmi stanovenými presentovaným materiálem.  

V úplném závěru jsme se pokusili načrtnout přehled vyjadřovacích možností her a usoudili jsme, 

že v základu nacházíme potenciál vyjádřit abstraktní pojmy, emoce, dění a příběh.  

 

Závěrem tedy můžeme říci, že hra, ač občas opovrhovaná pro svou banalitu, nabízí jako 

vyjadřovací prostředek široké možnosti, které jsou ukryty především v herních pravidlech, 
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v hratelnosti a v odehraném ději. Podařilo se nám tak konstituovat hru jako prostředek, který 

dokáže vyjádřit jak dění či příběhy, tak kulturní obsahy a hodnoty.  

  



66 
 

Bibliografie 

Baron, Sean (2012): Cognitive Flow: The Psychology of Great Game Design. [online. cit. 2016-06-27].  

Dostupné z WWW: 

<http://www.gamasutra.com/view/feature/166972/cognitive_flow_the_psychology_of_.

php> 

Barthes, Roland (2004): Mytologiw. Praha: Dokořán. 

Barthes, Roland (2006): Smrt autora, in: Aluze. 

Bittnerová, Dana (2001): Dětská hra a etnologie, in Pedagogika. Praha: Pedagogický ústav Jana 

Amose Komenského, AV ČR, s. 514-524. 

Bremond, Claude (1973): Logique du récit. Paris: Éditions du Seuil. 
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