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Abstrakt 

 Práce se zabývá herní žurnalistikou a zejména náhledem herních recenzentů na 

hry. Stěžejním tématem je otázka, zda herní recenzenti ve své práci nakládají s hrami 

jako s technickými či kulturními produkty. Práce v teoretické části představuje roli a 

postavení herní žurnalistiky, hry jako umění a estetické aspekty her. Na tato témata 

navazuje praktický výzkum, kdy je skrze obsahovou analýzu zkoumáno, jakým 

způsobem recenzenti hry chápou a jak je popisují v daných teoreticky zakotvených 

kategoriích. 

Abstract 

The main topic is centered around videogame journalism and the way in which 

game reviewers look at videogames. The defining question is whether videogame 

journalists treat videogames as cultural or technical products thorough their work. The 

role and position of videogame journalism, games as art and aesthetics aspects of 

videogames are first studied in the theoretical section. These topics are further examined 

in practice using content analysis of chosen reviews which aims to investigate the 

means through which reviewers describe videogames in previously theoretically defined 

categories. 
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Úvod 

Počítačové hry1 jsou mladým, přesto široce rozšířeným médiem. Jak jejich 

publikum roste, získávají hry v oblasti zábavního průmyslu výsadní postavení a již delší 

dobu představují jednu z jeho ekonomicky nejhodnotnějších oblastí.2 V roce 2009 svým 

celkovým obratem ve Spojených státech poprvé předčily Hollywood.3 Termín 

počítačové hry navíc už dávno nestojí pouze pro hraní na osobních počítačích. Dnes se 

hraje na mobilních telefonech, tabletech, webových stránkách, speciálních herních 

konzolích… Hraje se pro zábavu, ale i v rámci vzdělávání či reklamy. Hry už nejsou 

záležitostí hrstky nadšenců, ale masovou formou kulturní produkce. Dnešní 

mainstreamové (tzv. AAA) hry jsou komplexními technickými a uměleckými díly 

desítek či stovek lidí, kteří na nich pracují po několik let a tvoří tak základ mohutného 

vysoko-ziskového a vysoko-rizikového průmyslu. Ale stejně tak mohou být hry úplně 

malé, jedinečné a osobní. Mohou být čistým projevem jedince – nejen zábavným, ale i 

uměleckým či třeba politickým. Na jedné straně máme hry typu Destiny4, kde se hráč 

dostává do role bojovníka za kolabující lidskou společnost, cestuje po galaxii a za 

pomoci ostatních hráčů zachraňuje světy se zbraní v ruce. Na druhé straně pak najdeme 

hry nepracující s pocitem dobrodružství a umocňováním hráče. Osobní hry jako That 

Dragon, Cancer5, kterou stvořil manželský pár poté, co jejich syn zemřel na rakovinu. 

Hra sloužící jako zpověď a pro hráče jako zcela jiný estetický a emocionální zážitek. 

Hry dokáží unikátním způsobem poukazovat také na společenské fenomény. Například 

v With Those We Love Alive6, se autorka formou těžce metaforické textové adventury 

                                                 

1 Vzhledem k rozšířenému užití termínu jej budu v práci užívat pro elektronické hry obecně. Čili nejen 

pro hry hrané prostřednictvím počítače, ale také herních konzolí, mobilních telefonů, tabletů apod. 

2 Statistics and facts about the Video Game Industry. Statista[online]. 2015 [cit. 2015-12-16]. Dostupné z: 

http://www.statista.com/topics/868/video-games/ 

3 Viz CHATFIELD, Tom. Videogames now outperform Hollywood movies. The Guardian [online]. 2009 

[cit. 2015-12-16]. Dostupné z: 

http://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2009/sep/27/videogames-hollywood 

4 Bungie (2014), Destiny (PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One) 

5 Numinous Games (2016), That Dragon, Cancer (Microsoft Windows, OS X, Ouya) 

6 Porcupine (2014), With Those We Love Alive (v prohlížeči). Dostupné z: 

http://aliendovecote.com/uploads/twine/empress/empress.html 
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potýká s problémy transsexuální identity, sebepoškozování a deprese a zároveň pracuje 

s uživatelským zapojením podobně jako mnohá díla participativního umění. 

Hry však získávají odezvu nejen z oblasti společenské, pop-kulturní a umělecké, 

ale také z akademické. Existuje celá multidisciplinární oblast herních studií, která hry 

zkoumá z hlediska psychologie, sociologie a studia médií, ale také z řady dalších 

oblastí. Hry už nejsou analyzovány jen z hlediska vlivu zobrazovaného násilí na hráče, 

jako tomu bylo do určité míry dříve.  

Tato práce se však nezaměřuje na přímé studium her, ale spíše na prozkoumání 

oblasti blízko příbuzné – herní žurnalistiky. Ta své počátky hledá v 80. letech minulého 

století a dodnes hraje velmi důležitou roli v utváření herní kultury a společensky 

chápané identity hráče.7 Jejím nevyřčeným hlavním posláním je především podávat 

ucelené názory o kvalitě her.8 Z tohoto hlediska jsou nejvýraznějším hodnotícím typem 

obsahu recenze. Přesto se herní recenze dosud setkaly s poměrně malým zájmem v 

oblasti herních studií či studia médií. Přitom nám studium kritiky dokáže říct mnohé o 

postavení daného média ve společnosti, o jeho vlastnostech a celkovém náhledu 

veřejnosti (či aspoň její části reprezentované recenzenty) na něj. 

Ačkoli odborných knih je na toto téma poskrovnu, na internetových fórech a 

blozích probíhá živá diskuze o kvalitě a postavení herní žurnalistiky. Stěžejním 

problémem se zdá býti, že herní kritika není na úrovni kritiky jiných médií – filmové, 

hudební a podobně. Jakoby recenzenti sami nevěděli, jak mají hry uchopit. Někteří 

autoři tvrdí, že „na hry by se mělo nahlížet jako na umění a stejně tak by měly být 

                                                 

7 viz NIEBORG, Dabid B. a Maxwell FOXMAN. Between a rock and a hard place: Games coverage and 

its network of ambivalences. Journal of Games Criticism [online]. 2016, 3(1) [cit. 2016-05-03]. Dostupné 

z: http://gamescriticism.org/ 

8 NIEBORG, David B. a Tanja SIHVONEN. The new gatekeepers: The occupational ideology of game 

journalism. In: Proceedings of DiGRA 2009: Breaking New Ground: Innovation in Games, Play, Practice 

and Theory. 2009. Dostupné také z: 

http://www.gamespace.nl/content/NieborgSihvonen09_TheNewGatekeepers.pdf 
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recenzovány. Herní žurnalistika by neměla pouze radit, kterou hru koupit.“9 Jiný náhled 

naopak říká, že by se mělo provést striktní rozdělení herní recenze a herní kritiky, neboť 

kombinování obou vede k protichůdným výsledkům, jako je kupříkladu udělení nízkého 

hodnocení na základě linearity konkrétní hry, nebo kritizování her obecně za jejich 

linearitu, což může být chápáno jako nenaplnění potenciálu, který hry jako médium 

nabízejí.10 Henry Jenkins v oblasti herní žurnalistiky poukazuje na to, že „recenze jsou 

většinově vystavěné okolo technických elementů a neberou v potaz citové dopady a 

estetický záměr dané hry.“11 Právě tyto argumenty tvoří základní oblast problémů pro 

tuto práci. 

V prvních kapitolách se pokusím shrnout dosavadní poznatky ohledně postavení 

a role herní kritiky a o konkrétní podobě herní recenze. Následně bude třeba probrat 

pohled na hry jako na umění. Ve výzkumné části se zaměřím na analýzu konkrétních 

recenzí, ve které se budu zabývat významy, jež recenzenti přiřazují hrám. Dosahují 

herní recenze takové úrovně kritického posouzení jako kritické práce v jiných 

kulturních oblastech? Svým způsobem můžeme odpovědí na tuto otázku zjistit, zda jsou 

počítačové hry stavěny na úroveň jiných kulturních produktů a přispět taktéž do 

probíhající diskuze ohledně zařazení videoher mezi umění. Nakonec pokud kritici se 

hrami jako s uměním nezacházejí ve svých výstupech, podkopává to jejich další snahu 

zařadit hry mezi produkty s uměleckou hodnotou.  

Práce se bude snažit skrze obsahovou analýzu vybraných recenzí odhalit 

hodnotící a nehodnotící prvky v recenzích. Vidí recenzenti hry spíš jako technické 

produkty, nebo jako díla s estetickými hodnotami? Abych mohl dojít k odpovědi, je 

třeba rozlišit dále specifikované technické a estetické části recenzí a zjistit, do jaké míry 

se recenzenti jednotlivým aspektům věnují. Sdělují herní recenzenti svému publiku 

                                                 

9 TROWER, Matt. The Function of Criticism. No High Scores [online]. 2012 [cit. 2015-12-27]. Dostupné 

z: http://www.nohighscores.com/2012/04/05/the-function-of-criticism/ 

10 Viz KLEPEK, Patrick. On Games, Reviews, And Criticism -- Part 3. Giant Bomb [online]. 2012 [cit. 

2015-12-27]. Dostupné z: http://www.giantbomb.com/articles/on-games-reviews-and-criticism-part-

3/1100-3918/ 

11 Str. 190 JENKINS, Henry. Games: The New Lively Art. In: GOLDSTEIN, Jeffrey a Joost 

RAESSENS. Handbook for Video Game Studies. Cambridge: MIT Press, 2005, s. 176-191. 
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pouze, jak hra vypadá, jak se ovládá, co se v ní dá dělat a kolik stojí? Nebo mluví o 

pocitech, které hraní vyvolává? Formulují své názory na dané hry a posilují je 

podloženými argumenty? Je herní recenze na úrovni například recenze filmové, která 

většinou zohledňuje jak technické aspekty zpracování díla, tak se zároveň soustředí na 

motivy, myšlenky a poselství filmu? 

Dnes již z velké míry panuje shoda, že jsou počítačové hry podstatnou součástí 

kultury, jak napovídají rozsáhlé komunity hráčů, zařazení her ve Spojených státech 

mezi prvním dodatkem ústavy chráněná umělecká díla či částečný odklon v trendech 

vývoje her od primárně ekonomických cílů k jiným, například uměleckým.12 Sám na 

videohry nahlížím jako na umělecké produkty a otázkou je, zda jsou tak vnímány i v 

očích recenzentů, nebo zda herní žurnalistika, zejména žánr recenze, představuje odlišné 

pole, které nějakým způsobem zůstává oddělené od širšího herního diskurzu a 

celkového pojetí her ve společnosti. 

Téma mě zajímá i z osobního hlediska. Počítačové hry byly vždy součástí mého 

života a dnes mimo jiné působím jako redaktor herního magazínu Score, kde právě 

psaní recenzí představuje podstatnou část mé pracovní náplně. Vzhledem k tomu, že 

magazín Score bude jedním z analyzovaných médií, v pasáži věnující se výběru vzorku 

budou zdůrazněny také kroky, které jsem zvolil, aby při výzkumu recenzí nedocházelo 

ke střetu zájmů. 

                                                 

12 Viz např. SUTTER, John D. Supreme Court sees video games as art. In: CNN [online]. 2011 [cit. 2016-

02-23]. Dostupné z: 

http://edition.cnn.com/2011/TECH/gaming.gadgets/06/27/supreme.court.video.game.art/ 
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1. Teoretická východiska 

Účelem této práce není přímo přispět do diskuze ohledně zařazení videoher mezi 

umění, ale spíše popsat, zda jsou jako umělecké produkty chápány v širším, zejména 

novinářském, diskurzu. Specifika herní žurnalistiky, zejména žánru recenze, budou 

popsána v podkapitole 1.1 Role a postavení herní žurnalistiky. 

Zásadní předpoklad pro další rozvoj této práce je nicméně i přijetí možnosti, že 

počítačové hry mohou být uměním a mohou mít estetické hodnoty. Pojetí her jako 

umění bude stručně probráno v kapitole 1.2 Hry jako umění. 

Abychom mohli recenze zkoumat z hlediska technických, jaksi spotřebních 

popisů, a estetických charakteristik, v poslední teoretické části 1.3 Estetické a technické 

aspekty počítačových her si stručně definujeme estetické prvky her a jak se liší od těch, 

které budeme považovat za technické. Probereme také estetickou zkušenost obecně a 

v rámci her. 

1.1 Role a postavení herní žurnalistiky 

Jak bylo řečeno v úvodu, herní žurnalistika jako taková vznikla v 80. letech 20. 

století.13 Jednu z jejích nejpodstatnějších součástí tvoří recenze, ačkoli v herních 

časopisech a webech netvoří obsah jediný. Články se často zabývají jinými produkty, 

nejen hrami, ale například také počítačovým hardwarem či jinými kulturními oblastmi. 

Každopádně jsou to právě recenze, co dodnes tvoří jednu z nejpopulárnějších součástí 

herní žurnalistiky a ve většině médií jsou odděleny vlastním grafickým zpracováním, 

štítkem či podobně.  

Herní recenze můžeme zařadit do oblasti kulturní kritiky. Ta v žurnalistice spadá 

pod publicistické či analyticko-kritické žánry a je stručně definována jako diskuze, která 

prostřednictvím recenzí či jiných textů interpretuje, hodnotí a třídí umělecká díla. 

                                                 

13 KIRKPATRICK, Graeme. Constitutive Tensions of Gaming’s Field: UK gaming magazines and the 

formation of gaming culture 1981-1995. Game Studies 12 [online]. Dostupné z: 

http://gamestudies.org/1201/articles/kirkpatrick 
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V teorii se občas rozdělují pojmy kritika a recenze. Osvaldová a Halada definují recenzi 

jako žánr menšího rozsahu, kde se recenzent soustředí na stěžejní aspekty díla, kdežto 

kritiku jako rozsáhlejší práci, kde je na dílo nahlíženo z více úhlů pohledu a je nabídnuta 

také interpretace.14 Jiní autoři, jako třeba Blažejovský, však recenzi a kritiku 

nediferencují a poukazují na to, že jsou tyto žánry v praxi odlišovány spíše jen jako 

kratší a delší texty.15 V anglosaském světě se taktéž rozlišuje mezi review a criticism, 

ale kritika má v tomto pojetí až akademický základ a do novinářské tvorby většinou 

nepatří.16 

Všichni autoři se ovšem shodnou, že jak kritika, tak recenze představují 

zhodnocení kulturního díla. A stejně tak by měla fungovat herní recenze, ačkoli jak se 

zdá, tento požadavek ne vždy splňuje, jak píše například Joseph Hilgard v Medium 

Difficulty: 

„Herní recenzenti se nezdají schopni argumentace. Neumí udělat dobrý úsudek a 

projevit svůj vhled. Často přemýšlím, jak mohou minout tolik problémů s tolika hrami. Je to 

určitě jeden z důvodů, proč veřejnost podezírá herní novináře z toho, že jsou podpláceni 

vydavateli her. (…) Rutinní vysoká hodnocení jen podtrhují tento problém. Devadesát a více 

procent je tak běžným hodnocením, že se stává bezvýznamným. Mnoho špatných či 

nezajímavých her zcela běžně získává hodnocení nad osmdesát.“17 

Herní novináři jsou často kritizování za nedostatek integrity, nekonzistentní 

psaní a neschopnost zařadit recenzovaná díla do kontextu, jak dále rozvádí Nieborg a 

Shihvonen.18 Nedostatek esteticky-kritických pohledů na hry jim jako médiu ubírá na 

vážnosti a zároveň otevírá dveře takovým znehodnocujícím záležitostem, jako je třeba 

                                                 

14 Str. 95 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7. 

15 Str. 63 BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Oko, srdce, mozek, pero a pěst: Empirické poznámky před deštivou 

komnatou. Cinepur. 2015, (100), 62-64. 

16 Viz tamtéž 

17 HILGARD, Joseph. What’s Wrong With Game Reviews? Medium Difficulty [online]. [cit. 2015-12-

27]. Dostupné z: http://www.mediumdifficulty.com/2012/04/26/whats-wrong-with-game-reviews/ 

18 Str. 2 NIEBORG, David B. a Tanja SIHVONEN. The new gatekeepers: The occupational ideology of 

game journalism. Proceedings of DiGRA. 2009. 
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Hilgardem zmíněná „inflace hodnocení“, kdy se jediným akceptovatelným bodovým či 

procentuálním hodnocením pro hráče a recenzenty stává 8 až 10 bodů, 80-100 % či 

podobně.  

Mezi kritiky existuje hluboký konsenzus, který je dle Debenettiho způsobený 

sdílením podobných přesvědčení a legitimizací daných vývojářských firem, jejichž 

odkaz se promítá do závěrečného hodnocení.19 Například recenze na hry od studia 

Blizzard Entertainment, které je známo inovativními a masově populárními hrami jako 

třeba World of Warcraft20, by se často daly s notnou dávkou sarkasmu shrnout jako „je 

to dobré, protože je to od Blizzardu“. Malá variabilita v hodnocení napříč médii není ku 

prospěchu věci. V českém herním magazínu Score dokonce existuje rubrika s názvem 

„Sekli jsme se?“, kde se vedle sebe řadí procentuální hodnocení z recenzí časopisu 

Score a ze zahraničních médií, jako kdyby příklon k převažující číselné rovině 

znamenal dobře odvedenou práci a správný odhad.  

Výpovědní hodnotu číselného bodování ale podkopává celková nekonzistence 

hodnocení napříč herními médii. Redaktor serveru Polygon například dle etického 

kodexu strhne body za subjektivně vnímané společenské vady (třeba objektivizované 

zobrazování žen, násilí a podobně)21, redaktor serverů jako Giant Bomb nebo 

Destructoid to naopak udělat nesmí. Jakoby si herní recenzenti ještě nebyli jistí 

zasazením her do širšího kontextu. Ve vysvětlování hodnocení se čtenáři dozvídají více 

o daném médiu a jejich pojetí „objektivní recenze“, než o analyzované hře. Bodové 

hodnocení a herní kritika obecně postrádá také jakoukoli formu standardizace. Herní 

server Polygon například dává 10 bodů hrám, které si „musíte zahrát“ (takzvané must 

plays). Konkurenční GameSpot dává 10 bodů hrám, které považuje za „zásadní“. Nikde 

není řečeno, v čem mají takové hry zásadní být. V časopise Score se 100 % nerozdává 

prakticky vůbec. Na serveru GamingTrends znamená maximální počet bodů „úžasné, 

                                                 

19 Str. 34 DEBENEDETTI, Stéphane. The Role of Media Critics in the Cultural Industries. International 

journal of arts management. 2006, s. 30-42. ISBN 1480-8986 

20 Blizzard Enteratinment (2004), World of Warcraft (Windows, Linux, Mac OS X) 

21 Viz Ethics Statement. Polygon [online]. Vox Media, 2014 [cit. 2016-04-04]. Dostupné z: 

http://www.polygon.com/pages/ethics-statement 
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redefinující žánr“… A ačkoli kulturní kritika obecně má k jakékoli formě standardizace 

také daleko, řada kritiků při hodnocení uměleckých děl užívá podložených a 

konzistentních metod. Podle Foreta se kulturní kritika nespoléhá na sílu číselných 

hodnocení a naopak legitimizuje pohledy kritika skrze argumentaci, která může být dále 

interpretována čtenářem.22 Herní kritika se však zdá číselným hodnocením přímo 

posedlá. Číselné hodnocení by však nemělo představovat celkové zhodnocení daného 

díla. Základem by měla být argumentace, jak uvádí Bendová v případě filmové recenze: 

„Kvalita té které recenze či kritiky se odvíjí od toho, nakolik je argumentována a 

myšlenkově zajímavá, přičemž nikdy by neměla být brána jako definitivní ortel nad filmem, 

který musí přijmout všichni – takový přistup, popírající principální významovou mnohoznačnost 

uměleckého díla, svědčí o tom, že dotyčný kritik si plete hodnocení uměleckého díla 

s hodnocením výrobků typu televizoru či bot a vlastně vůbec nechápe, co je to umění…“23 

Kulturní kritika by tudíž měla ve všech oblastech zacházet dál a uvědomit si, že 

svým způsobem referování o daném médiu může v očích společnosti toto médium 

definovat. Jak říkají Nieborg a Sihvonen: „Je to zejména herní žurnalistika, která vytváří 

zájem širší veřejnosti a podílí se na formování celkového diskurzu v oblasti 

počítačových her.“24 Vědecké studium kulturně kritických výstupů tak má hodnotu i 

v rámci studia samotného kulturního odvětví. Přesto se zkoumání her častěji soustředí 

na samotné hry, než na herní kritiku. Výjimek je pouze několik. 

Zmíněnou dovednost recenzí a jiných výstupů definovat podobu kulturního 

průmyslu a náhledu na něj demonstruje v oblasti her James D. Ivory. V analýze recenzí 

                                                 

22 Viz FORET, Martin. O interpretaci vizuálního textu. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická 

fakulta, 2007. 

23 Str. 34 BENDOVÁ, Helena. Omyly kritiky. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2004, (31), 32-

34. 

24 Str. 1 NIEBORG, David B. a Tanja SIHVONEN. The new gatekeepers: The occupational ideology of 

game journalism. In: Proceedings of DiGRA 2009: Breaking New Ground: Innovation in Games, Play, 

Practice and Theory. 2009. Dostupné také z: 

http://www.gamespace.nl/content/NieborgSihvonen09_TheNewGatekeepers.pdf 
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se zabýval tím, jak recenzenti referují o zobrazování ženských postav ve hrách. 25 

Zaprvé zjistil, že je většina herních novinářů mužského pohlaví, navzdory tomu, že 

celková hráčská obec je genderově mnohem vyváženější, jak ukazuje například výzkum 

Helen Thornham.26 Druhým stěžejním závěrem pak je, že se mužští recenzenti ve svých 

článcích většinou nevěnují objektivizovanému zobrazování ženských postav ve hrách. O 

to kriticky silnější jsou ale výjimečné případy, kdy se recenzenti k tématu vyjadřují. 

Podle Ivoryho by takové případy mohly tvůrce her vést k tomu, aby v další tvorbě 

přistoupili k odlišnému zobrazování ženských postav.27 A tento argument se již 

několikrát ukázal jako pravdivý. Například poté, co skrze herní média proběhly zprávy 

o sexualizovaných záběrech na bojovnice ve hře Street Fighter V 28 nebo nemístně 

vyzývavé vítězné pózy jedné z hrdinek hry Overwatch 29. Ze strany vývojářů nakonec 

opravdu došlo ke změnám kritizovaného herního obsahu.30 Z toho vyplývá, že herní 

recenzenti mohou mít vliv na budoucí designová rozhodnutí vývojářů her a mohou 

upozorňovat na kulturní problémy. Dopad recenze tak sahá dál, než by se zprvu mohlo 

zdát. 

Významný dopad mají recenze také v ekonomické oblasti. Příznivé recenze 

mohou mít vliv na tržní úspěšnost díla, čímž recenzenti zastávají důležitou roli 

                                                 

25 IVORY, James D. Still a Man's Game: Gender Representation in Online Reviews of Video 

Games. Mass Communication and Society. 2006, 9(1), 103-114. DOI: 10.1207/s15327825mcs0901_6. 

ISSN 1520-5436. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327825mcs0901_6 

26 THORNHAM, Helen. It's A Boy Thing. Feminist Media Studies. 2008, 8(2), 127-142. DOI: 

10.1080/14680770801980505. ISSN 1468-0777. Dostupné také z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14680770801980505 

27 IVORY, James D. Still a Man's Game: Gender Representation in Online Reviews of Video 

Games. Mass Communication and Society. 2006, 9(1), 103-114. DOI: 10.1207/s15327825mcs0901_6. 

ISSN 1520-5436. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327825mcs0901_6 

28 Capcom (2016). Street Fighter V (PlayStation 4, Microsoft Windows, Linux) 

29 Blizzard Entertainment (2016). Overwatch (Microsoft Windows, Xbox One, PlayStation 4) 

30 Viz např. MCWHERTOR, Michael. Blizzard is removing a sexualized pose from Overwatch, citing 

player feedback (update). In: Polygon [online]. 2016 [cit. 2016-03-29]. Dostupné z: 

http://www.polygon.com/2016/3/28/11321138/overwatch-tracer-pose-removal nebo PLUNKETT, Luke. 

Why A Street Fighter 'Butt Slap' Was Removed. In: Kotaku [online]. 2015 [cit. 2016-03-29]. Dostupné z: 

http://www.kotaku.com.au/2015/12/why-a-street-fighter-butt-slap-was-removed/ 
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v kulturním průmyslu.31 Do této oblasti však zasahuje v herním světě sporné postavení 

novinářů a vydavatelských firem či vývojářů. Jak herní časopisy, tak weby jsou díky své 

náplni do značné míry závislé na informacích ze samotného herního průmyslu. 

Vzhledem k tomu, že z herního průmyslu pochází také většina inzerentů, jsou tato 

média poněkud kontroverzně závislá na oblasti svého referování také finančně. V herní 

žurnalistice jsou zcela běžné záležitosti jako inzerce konkrétní hry přímo na straně 

s recenzí, zasílání recenzních kopií před oficiálním datem vydání a také poskytování 

promočních materiálů, jako třeba časté sběratelské edice her, trička, figurky či jiné 

doprovodné předměty a dokumenty z vývoje. Obvyklou praxí je v herním průmyslu 

také pořádání novinářských událostí, kdy je vybraným novinářům z celého světa 

zaplacena cesta do vývojářského studia, kde si mohou zahrát nejnovější vyvíjené hry za 

podmínky, že o nich pak napíší. Herní vydavatelé a vývojáři jakoby se snažili herní 

kritiky ovládnout skrze jejich lásku ke hrám, ať už poskytováním limitovaných edicí 

her, předběžnými přístupy či jinak. Podobné chování však vedlo ze strany veřejnosti 

k nařčením z ovlivňování objektivity novinářů a dnes se například zmíněné „Press 

tripy“, kdy jsou novináři pozváni do studií, objevují velmi zřídka. Dodnes však existuje 

celá řada exkluzivních a masivně propagovaných novinářských veletrhů, jako je 

americké E3, kam mají přístup opět pouze novináři a další členové herního průmyslu 

z celého světa. Některá herní média nelibost veřejnosti v otázkách exkluzivity a 

financování ze strany herních vydavatelství dovedla dokonce k zavedení etických 

kodexů, jejichž součástí bývá většinou i prohlášení, že na veškeré novinářské události 

redaktoři putují z redakčních financí. Paradoxně tak například etický kodex 

zahraničního herního média Polygon v sekci zřízení a hodnot popisuje cestovní náklady 

namísto tradičnějších položek, jako je objektivita a vyváženost zpravodajství.32 

V recenzích se také na konci textu v poslední době objevuje prohlášení, jak byla hra 

recenzována (na události pořádané vydavatelem, z kopie poskytnuté vydavatelem, 

z kopie pořízené za redakční prostředky apod.). Recenzenti se tak snaží své publikum 

                                                 

31 Viz Str. 32 DEBENEDETTI, Stéphane. The Role of Media Critics in the Cultural Industries. 

International journal of arts management. 2006, s. 30-42. ISBN 1480-8986 

32 Viz Ethics Statement. Polygon [online]. Vox Media, 2014 [cit. 2016-04-04]. Dostupné z: 

http://www.polygon.com/pages/ethics-statement 
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přesvědčit o vlastní nestrannosti a funkci jako novinářů, ne jako PR agentů 

vydavatelských firem. 

Přítomnost střetu zájmů mezi herními médii a herními vydavateli je každopádně 

nepopiratelná. Herní novináři disponují určitým společenským kapitálem, který Nieborg 

a Sihvonen nazývají herní kapitál. Ten využívají při poskytování nejnovější informací 

„zpoza opony“ a při doporučení, jaké hry si zahrát. Tento kapitál však není tak úplně 

jejich. Nieborg a Sihvonen vidí herní novináře jako gatekeepery mezi veřejností a 

vydavateli her, ale stejně tak poukazují na moc, kterou v tomto vztahu mají vydavatelé 

nad médii: „Herní média jsou zcela závislá na vydavatelích v rámci přístupu k hernímu 

kapitálu a informacím, což volá po opatrné kritice ze strany novinářů, aby nebyl tento 

pro jejich existenci esenciální vztah v budoucnu narušen.“33 Sdílení obrázků 

z připravovaných her, psaní takzvaných preview a prvních dojmů, které nakonec vedou 

k samotné recenzi, představují pro vydavatele reklamu zdarma a pro dané médium 

jakousi pojistku, že jim vydavatel bude informace a kapitál nadále poskytovat. 

Debenetti k tématu hovoří následovně: „Podstata kulturní recenze a kritiky se stává stále 

více tržně orientovanou a to způsobuje, že jsou recenze méně hodnotící a více 

informační, což je ještě více umocněno faktem, že pozitivní evaluace a vysoká 

hodnocení jsou užívána pro propagační aktivity.“34 Zde Debenetti zcela konkrétně 

hovoří o poměru estetických a čistě informačních sdělení, která budeme nazývat jako 

technická. Poměr a specifika těchto sdělení budou analyzovány ve výzkumné části 

práce. 

Složité pojetí vztahu mezi novináři a vydavateli vede také k těžké definici 

identity herních novinářů. Problematické sebepojetí herních kritiků zkoumá Nieborg s 

Foxmanem: „Herní recenzenti jistě pomohli v utváření totožnosti hráče a herní kultury, 

zatímco jí a kulturou byli utváření sami, ale přesto nerozumí vlastní identitě stejně jako 

sdíleným profesním praktikám. (…) Herním recenzentům chybí pochopení role 

                                                 

33 Str. 5 NIEBORG, David B. a Tanja SIHVONEN. The new gatekeepers: The occupational ideology of 

game journalism. Proceedings of DiGRA. 2009. 

34 Str. 32 DEBENEDETTI, Stéphane. The Role of Media Critics in the Cultural Industries. International 

journal of arts management. 2006, s. 30-42. ISBN 1480-8986 
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kritiky.“35 Nieborg a Sihvonen dále dokládají, že herní novináři si častěji říkají herní 

kritici či recenzenti, jako by se sami snažili ujistit veřejnost o své roli, ale zároveň se 

vymezit vůči obecnému pojetí žurnalistiky a konceptů s ní spojených, protože si sami 

nejsou jistí vlastní rolí jako kritiků.36 V českém prostředí bych z vlastní zkušenosti 

naopak řekl, že se více uchycuje termín herní novinář, ačkoli zatím na toto téma nebyly 

provedeny žádné výzkumy. Což by mohlo napovídat o tom, že recenzenti o hrách spíše 

„poskytují novinky“ než je kritizují, ale opět je to čistou spekulací, kterou může do jisté 

míry potvrdit až výzkumná část. 

Stéphane Debenedetti společenskou identitu kritiků a rozdíl mezi jejich 

chápanými rolemi zkoumá také. Podle něj existují estetikové, mediální kritici a kritici-

novináři.37 Běžní herní recenzenti by dle tohoto členění spadali pod kritiky-novináře. 

Podle Debenedettiho tito kritici operují v přítomnosti a pracují pod tlakem uzávěrek, 

aby svému publiku poskytli aktuální zhodnocení kulturních děl. Musí si zároveň 

zachovat hodnotu nezávislosti, aby byli pro své čtenáře důvěryhodní. V posledních 

letech se však objevují i jiné hodnotící platformy fungující na jiném základě. Zahraniční 

web No High Scores se například zaměřuje na čistě osobní dojmy svých autorů. Český 

časopis o počítačových hrách Level se oproti konkurenci vždy vyčleňoval místy 

odbornějším pojetím článků a soustředěním se i na společenská témata okolo her a 

jejich vývoje. Nicméně stále se setkáváme s velmi malým množstvím kritických prací 

vypracovaných lidmi, které by Debenedetti nazval estetiky. Kontextu zbavené pohledy s 

sebou nesou problémy, jako je třeba zmíněná inflace hodnocení. 

Na základě výzkumu Zagala, Laddové a Johnsona však vyšlo najevo, že kontext 

se v herních recenzích do určité míry objevuje. Pomocí obsahové analýzy recenzí přišli 

tito autoři s tematickým rozdělením devíti převažujících prvků, ze kterých se herní 

                                                 

35 NIEBORG, Dabid B. a Maxwell FOXMAN. Between a rock and a hard place: Games coverage and its 

network of ambivalences. Journal of Games Criticism [online]. 2016, 3(1) [cit. 2016-05-03]. Dostupné z: 

http://gamescriticism.org/ 

36 Str. 2 NIEBORG, David B. a Tanja SIHVONEN. The new gatekeepers: The occupational ideology of 

game journalism. Proceedings of DiGRA. 2009. 

37 Str. 32 DEBENEDETTI, Stéphane. The Role of Media Critics in the Cultural Industries. International 

journal of arts management. 2006, s. 30-42. ISBN 1480-8986 
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recenze skládají. Jsou jimi popis, autorova osobní zkušenost, rady čtenářům, návrhy pro 

zlepšení, mediální kontext, herní kontext, technologie, designové hypotézy a herní 

průmysl.38 Autoři tak zjistili, že v recenzích existují obsahové části, které zasazují hru 

do kontextu jiných her a také do kontextu jiných médií. Do jisté míry došli k závěru, že 

recenze nejsou pouhými nákupními seznamy, což jde proti nejčastější kritice herních 

recenzí.39 Rozdělení prvků herní recenze navíc poskytuje užitečnou rámcovou nápovědu 

ohledně jejích zájmů a poskytuje solidní výchozí bod pro další zkoumání, včetně 

výzkumu v této práci. Zjištění přítomnost a podoby prvků zasazujících hry do širšího 

kontextu v recenzích nám pomůže pochopit, jak recenzenti na hry nahlížejí.  

Celkově vzato je herní žurnalistika zásadní platformou kritiky her díky 

výsadnímu postavení a možným dopadům recenzí. Zatímco se herní novináři snaží 

sloužit svému publiku, podporovat hráčskou kulturu, komunity a inovace, faktem 

zůstává, že jsou ve svém působení odkázáni na informace a finanční prostředky 

plynoucí z herního průmyslu, což vytváří komplikovaný vztah mezi médii, průmyslem a 

publikem. Herní žurnalistika jako taková se do značné míry zatím vyhnula hlubšímu 

zkoumání. Existují však výjimky, které dokládají mimo jiné moc recenzí formovat 

podobu herního průmyslu. Na herní žurnalistiku je přesto nahlíženo jako na průvodce 

v nákupu videoher nebo návod pro spotřebitele, než na formu kulturní kritiky. Na herní 

průmysl je na druhou stranu nahlíženo jako na kulturní průmysl, jak píše Kerr.40 Zda 

herní recenze slouží jako forma kulturní kritiky, bude prozkoumáno ve výzkumné části. 

Kulturní kritika se však pojí také s uměním. Jestli můžeme hry považovat za umění, 

bude probráno dále.  

                                                 

38 ZAGAL, José P., Amanda LADD a Terris Johnson. Characterizing and understanding game reviews. 

New York, ACM Press. FDG '09 Proceedings of the 4th International Conference on Foundations of 

Digital Games. ISBN 978-160-5584-379. 

39 Str. 221 ZAGAL, José P., Amanda LADD a Terris Johnson. Characterizing and understanding game 

reviews. New York, ACM Press. FDG '09 Proceedings of the 4th International Conference on 

Foundations of Digital Games. ISBN 978-160-5584-379. 

40 Viz str. 44-47 KERR, Aphra. The business and culture of digital games: gamework/gameplay. London: 

SAGE Publications, 2006. ISBN 14-129-0047-6. 
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1.2 Hry jako umění 

Stanovit, co je a není umění, je problematické. Jak říká Becker: „Většina 

estetických teoretiků nemůže formovat všezahrnující soubor hodnot v obavě, aby umění 

neztratilo svůj prestižní význam. Všechno nemůžeme nazývat uměním.“41 Na každé 

z níže představených cest, po kterých by hry mohly ke statutu umění přijít, se tento 

Beckerův poznatek zohledňuje. Většina autorů se skutečně shodne na tom, že ne 

všechny hry můžeme za umění považovat. Zdá se, že zde velmi silně působí Beckerova 

institucionální teorie umění, která stanovuje, že „uměním se daný artefakt stává jen 

tehdy, až jej širší svět umění za něj začne považovat.“42 Tento přístup je praktickým 

vyústěním potřeby neustále adaptovat definici umění na donekonečna se měnící a 

rozšiřující spektrum kulturních produktů. A právě rámcování her jako umění 

v recenzích jim může poskytnout legitimitu. 

Kirkpatrick k pojetí her přistupuje z hlediska teorie pole Pierra Bourdieua. 

Koncept pole je Kikrpatrickem využit ke zkoumání herní kultury, hráčské identity a 

podstaty her jako umění. Herní žurnalistika je také významným aktérem herního pole a 

koncept pole je tak tím, co ji pojí s uměním. Hry a jejich hodnocení jsou podle 

Kirkpatricka sociálním konstruktem fungujícím analogickým způsobem vůči 

Bourdieuovu tvrzení, že umění (a jeho kritika) je pole strukturované okolo historicky 

zakotveného illusia. Podle Bourdieua má každá forma umění ve svém středu illusio, 

aktivitu hodnocení a oceňování daného díla, zvyk, způsob, kterým umění a jeho 

důsledky získávají společenskou podstatu a „reálnou“ podobu. „Rozeznáváme umění a 

jeho hodnotu, protože jsme tomu byli naučeni, ale dáváme umění společenský statut a 

přiřazujeme mu hodnoty, protože jsme prožili, co jsme se naučili. Hraní počítačových 

her je sociální praktikou organizovanou prostřednictvím pole, v jehož středu je 

illusio.“43 Hraní her můžeme tudíž chápat také jako zkušenost, která může získat 

                                                 

41 Str. 137 BECKER, Howard Saul. Art worlds. Berkeley: University of California Press, 1982. ISBN 05-

200-4386-3. 

42 Viz str. 146-149 tamtéž 

43 KIRKPATRICK, Graeme. Aesthetic theory and the video game. New York: Manchaster University 

Press, 2011, ISBN 07-190-7717-6. 
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estetických kvalit. A jejich hodnocení jim pomáhá zakotvit v širším společenském 

diskurzu. 

K označení her jako zcela nové formy umění dochází Grant Tavinor na základě 

Wittgensteinovy klastrové teorie umění. Tu Jícha stručně vysvětluje jako koncept, jež 

zkoumá vlastnosti uměleckých děl:  

„Aby objekt spadal do kategorie umění, nemusí dle Wittgensteina vykazovat jednu 

individuální vlastnost. Stačí, aby objekty dodržovaly smysluplnost v rámci klasového rejstříku, 

kam patří, že se objekt vyznačuje pozitivními estetickými vlastnostmi, je výrazem emocí, má 

intelektuální vyzývavost, je formálně komplexní a koherentní, je uplatněním kreativní 

imaginace, je artefaktem či performancí, které jsou výsledkem vysokého stupně dovednosti, patří 

k ustanoveným uměleckým formám nebo je produktem intence vytvořit umění.“44  

Grant Tavinor ke klastrové teorii říká: 

„Videohry – přinejmenším některé – splňují významný podíl podmínek, které klastrové 

teorie umění využívají k rozpoznání uměleckých děl. (…) Videohrám je vlastní estetický 

požitek, stylová bohatost, emocionální sytost, zapojení imaginace, tvůrčí virtuosita, reprezentace 

i všechny ostatní podmínky. Způsob, jakým videohry splňují daná kritéria, je významně odlišný 

od předchozích forem umění. Přesto mohou být videohry počítány jako nový a svérázný druh 

umění.“45 

Záleží však na zařazení her mezi umění samotným hráčům a recenzentům? Na 

hraní her je často nahlíženo jako na únikovou formu neproduktivní zábavy. Potřeba, aby 

byly počítačové hry považovány za umění, tak nepramení z povrchní touhy o větší 

prestiž. V diskuzi ohledně her a umění jde také o zobrazování a chápání her (a také 

jejich hráčů) ve společnosti. Jde o zastavení předsudků a stereotypů spojených s hráči 

her jako s neproduktivními, asociálními a mnohdy i agresivními členy společnosti. 

Jednou z nejdůležitějších kvalit her pociťovaných hráči, je jejich schopnost 

předat hluboký emoční prožitek. A možná právě tato kvalita vyvolává potřebu zařadit 

hry mezi umění. Ukazuje se to například na online diskuzi, která vypukla pod portrétem 

                                                 

44 JÍCHA, Dominik. Digitální hra jako umělecké dílo? In: Game Studies [online]. 2013 [cit. 2016-04-18]. 

Dostupné z: http://gamestudies.cz/odborne/digitalni-hra-jako-umelecke-dilo/ 

45 tamtéž. 
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herního designéra Jonathana Blowa, který pro společenský magazín The Atlantic napsal 

Taylor Clark. Jonathan Blow je autor nezávislých her Braid 46 a The Witness 47, děl 

vnímaných veřejností jako velmi chytré. Jonathan Blow je zároveň zastáncem názoru, 

že mainstreamové hry jsou na intelektuální úrovni hollywoodských akčních filmů.48 

Novinář Taylor Clark se s jeho pohledem ztotožnil a v portrétu píše, že jsou videohry, 

s velmi malým množstvím výjimek zcela pitomé. Nebojí se sáhnout ani do povrchních 

stereotypů pojících hry s okrajovými formami zábavy a dodává, že „počítačové hry jsou 

ekvivalentem dospělého muže v plastových špičatých uších recitujícího báseň o 

Gandalfovi, kterou napsal“49. Dále pokračuje s tvrzením, že „je velmi obtížné obhajovat 

hry a získat pro ně respekt, když člověk za posledních 30 let těžce najde cokoli, co by 

mohl označit za příklad uměleckého, či intelektuálně sofistikovaného díla.“50 Pod 

článkem se rozpoutala vášnivá diskuze. Herní novinář Michael Abbott ze serveru 

Brainy Gamer oponoval Clarkovi kritikou, že se zaměřuje čistě na mainstream a zcela 

ignoruje celé herní žánry. Ve vlastním článku navrhl, aby lidé reagovali svými 

oblíbenými hrami, které považují za umělecké a intelektuální. Odezva byla velká a 

stovky respondentů představily široký záběr her, které je nějakým způsobem zasáhly či 

je považovaly za chytré z rozličných důvodů. Veškeré odpovědi redakce Brainy Gamer 

nakonec zkompilovala a vydala na samostatném webu zvaném Smart Game Catalog. 

Dnes katalog funguje jako veřejně přístupný Google dokument a v době psaní práce měl 

                                                 

46 Number None Inc. (2008), Braid (Microsft Windows, Xbox 360, OS X, Linux, PlayStation 3) 

47 Thekla, Inc. (2016), The Witness (Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One) 

48 COX, Kate. Braid's Jonathan Blow on Art, High Standards, and Games as "Shitty Action Movies". 

In: Kotaku [online]. Gawker Media Group, 2012 [cit. 2016-03-22]. Dostupné z: 

http://kotaku.com/5901363/braids-jonathan-blow-on-art-high-standards-and-games-as-shitty-action-

movies 

49 TAYLOR, Clark. The Most Dangerous Gamer. In: The Atlantic [online]. The Atlantic Monthly Group, 

2012 [cit. 2016-03-21]. Dostupné z: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/05/the-most-

dangerous-gamer/308928/ 

50 TAYLOR, Clark. The Most Dangerous Gamer. In: The Atlantic [online]. The Atlantic Monthly Group, 

2012 [cit. 2016-03-21]. Dostupné z: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/05/the-most-

dangerous-gamer/308928/ 
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366 položek vždy se stručným popisem, proč je daná hra „chytrá“.51 Jak nám tato aféra 

napovídá, hráčům zcela určitě záleží na tom, jak na jejich koníček nahlížejí ostatní a 

jsou schopni svůj postoj bránit a to i vůči názorům kritiků. A pokud recenzenti užívají 

své veřejné moci k tomu, aby hry jako rámcovali jako umělecké produkty, může to 

pozitivnímu vyznění her a hráčů ve společnosti rozhodně pomoci. 

S náhledem na hry jako na součást světa umění a také populární kultury přichází 

i Henry Jenkins, který je popisuje jako nové živoucí umění a přejímá tak někdejší 

koncept živoucího umění Gilberta Seldese určený pro oblast filmu.52 Tuto definici 

předkládá, protože „hry jdou proti proudu toho, co je obecně chápáno jako kvalitní 

umění.“53 Stejným způsobem jako tomu dělal kdysi podle Seldese film. Jenkins 

zmiňuje, že Seldes ve svém výkladu umění neustále upřednostňuje afekt nad intelektem, 

okamžitý dopad nad dlouhodobým účinkem a spontánní impulz nad kalkulovaným 

dojmem. To podle Jenkinse zcela vystihuje pojetí her.54 Umění tak nemusí mít hluboký 

intelektuální dopad, pokud má na svého příjemce jiný, třeba okamžitý a prchavý citový 

dopad. 

Roli však hraje také síla masového trhu a populární kultury. Jak Jenkins uvádí 

dále, zařazení her mezi umění má značné důsledky na samotný design her, ale také na 

posun v chápání a snad i destigmatizaci populární kultury obecně. Stejně důležité je 

vymanění se z omezujících tendencí neflexibilně určujících rozsah toho, co může být 

chápáno jako umělecká produkce. Hlavní argument přednesený Jenkinsem se týká 

zejména toho, co hry dokážou nabídnout samy o sobě a jak posunují definici a pravidla 

umění. 

                                                 

51 Dokument je dostupný na adrese: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10NPBoS1aPoDv-vXbtmHc-

I1wjC5TMbnx4mr7i9K8zBM/edit#gid=0 

52 Viz str. 175-176 JENKINS, Henry. Games: The New Lively Art. In: GOLDSTEIN, Jeffrey a Joost 

RAESSENS. Handbook for Video Game Studies. Cambridge: MIT Press, 2005. Dostupné z: 

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

53 tamtéž 

54 Str. 180-181 JENKINS, Henry. Games: The New Lively Art. In: GOLDSTEIN, Jeffrey a Joost 

RAESSENS. Handbook for Video Game Studies. Cambridge: MIT Press, 2005. 
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Otázkou pro dnešní dobu zůstává, jaký typ umění hry reprezentují, jaký skýtají 

umělecký potenciál a z jakých uměleckých aspektů se skládají. Grant Tavinor píše, že 

„díky znamenitým technologickým posunům hry dokázaly dosáhnout takové úrovně 

věrnosti, že již nadále neexistují limity pro to, co zvládnou zobrazit.“55 Zobrazovací 

dovednost a vizuální stránka her je na první pohled jejich nejzjevnější uměleckou 

kvalitou. Herní designéři, grafici, ilustrátoři, ale třeba také spisovatelé mají velmi 

podstatnou roli v procesu tvorby her. Co je však důležitější než vizuální zpracování, je 

takzvaná hratelnost56.  

Jak píše Kirkpatrick, termín „hratelnost“ se objevil někdy v průběhu 

osmdesátých let společně s odstupem od vnímání her z čistě softwarově technického 

hlediska.57 Hunick, Zubek a LeBlanc hratelnost popisují jako „mechaniky vyjadřující 

konkrétní komponenty her na výpočetní a datové úrovni. (…) Jsou to všechny akce, 

způsoby chování a ovládání poskytnuté hráči v kontextu hry.“58 Sicart definuje 

hratelnost také skrze mechaniky jako „metody vyvolané agenty a určené k interakci 

se stavem hry.“59 Agenty se v tomto případě rozumí jak hráči, tak například ve hře 

přítomná naprogramovaná umělá inteligence. Hratelnost by se tedy dala vysvětlit jako 

soubor mechanik, systémů a naprogramovaných pravidel, na jejichž základě hra funguje 

a jejichž prostřednictvím s ní hráč interaguje. Hratelnost ale nemůžeme chápat jen jako 

souhrn technických elementů. Může být vnímána také jako zkušenost nebo pocit, který 

hráč získává při interakci s hrou. Salen a Zimmerman definují hratelnost spíš jako 

                                                 

55 TAVINOR, Grant. The art of videogames. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-1-4051-

8788-6. 

56 Anglicky gameplay. Pro účely práce si vypůjčuji český ekvivalent termínu užívaný v české herní 

žurnalistice. 

57 KIRKPATRICK, Graeme. Constitutive Tensions of Gaming’s Field: UK gaming magazines and the 

formation of gaming culture 1981-1995. Game Studies 12 [online]. Dostupné z: 

http://gamestudies.org/1201/articles/kirkpatrick 
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samotný akt hraní, než jako souhrn výpočetních systémů.60 Podle Tavinora je právě 

hratelnost tím, z čeho vychází nejdůležitější estetické a expresivní požitky z hraní.61 

Hilgard z hlediska recenzí říká, že by hratelnost měla být nejprobíranějším prvkem, i 

když to tak podle něj není.62 Hratelnost má v sobě každopádně obsaženu jistou míru 

dichotomie mezi technickým a estetickým a to stejné bychom mohli říct i o hrách jako 

takových. Shodná dichotomie se pak projevuje i v recenzích.  

Vysoká míra interaktivity plynoucí z hratelnosti však často představuje největší 

potíž při snahách zařadit hry mezi uměleckou tvorbu. Jedním z nejznámějších odpůrců 

her jako umění, zejména kvůli jejich interaktivitě, byl filmový kritik Roger Ebert, který 

prohlásil, že „videohry nikdy nebudou uměním, protože se dají vyhrát, mají pravidla a 

nepřiblíží se tudíž k umění nikterak více, než třeba šachy nebo dáma.“63 Hráči a herní 

kritici s Ebertem na jeho blogu polemizovali, ale nikdy se jim nepodařilo přijít 

s argumentem, který by Eberta přesvědčil. Možná to bylo jejich přílišným 

zdůrazňováním všech aspektů, kterými se hry podobají jiným formám umění, zejména 

filmu. 

Takovým způsobem zčásti pracuje například Smuts se svou trojicí důvodů, proč 

hry uměním jsou:  

„Zaprvé, hry umožňují svému publiku prožít umělcovu práci, navzdory tomu, že se 

jedná o masovou formu umění. Zadruhé, hry užívají celou řadu nástrojů z filmového řemesla při 

                                                 

60 str. 316 ZIMMERMAN, Eric a Katie SALEN. Rules of play: game design fundamentals. Cambridge, 

Mass.: MIT Press, 2003. ISBN 02-622-4045-9. 
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tvorbě narativu, dialogů a předělových scén. Zatřetí, hry se začínají objevovat v současných 

muzeích moderního umění a herní designéři jsou bráni jako respektovaní umělci.“64  

Tímto přístupem odkazujícím mimo jiné k filmovým technikám však Smuts 

odvádí pozornost od zmíněné hratelnosti a samotného aktu hraní a v důsledku pouze 

srovnává hry s jinými formami umění, což nestačí, stejně jako to nestačilo diskutérům 

na Ebertových stránkách. Pokud by hry měly získat statut umění, měly by toho 

dosáhnout na vlastním poli. Nakonec jeden z nejsilnějších argumentů proti hrám jakožto 

umění je právě jejich závislost na filmu a jeho přílišná imitace. Měla by to být právě 

interaktivita a hraní, co si zaslouží větší důraz. A největší zájem o tyto aspekty snad 

mají i recenzenti. Podíváme-li se na nejlépe hodnocené hry, nebývají to ty vizuálně 

nejhezčí či ty označované, že vypadají „úplně jako film“. Jsou to většinou takové, které 

dokážou skloubit jak zajímavý vizuální styl a srozumitelně prezentovaný narativ se 

zajímavou hratelností a interaktivitou. 

Celkově se zdá, že se náhled na uměleckou hodnotu her v akademické a veřejné 

oblasti přiklání spíše k všeobecnému uznání. Nakonec nedlouho poté, co Roger Ebert 

prohlásil, že hry nebudou nikdy považovány za umění, získaly hry ve Spojených státech 

postavení prvním dodatkem chráněného kulturního produktu. Ačkoli se tomu stalo až po 

řadě sporů a překonání ustanovujícího se precedentu, který počítačové hry usazoval na 

stejnou expresivní úroveň jako třeba šachy, výherní automaty a deskové a karetní hry. 

Změna přišla až v roce 2011 v případě Brown v. Enterainment Merchants Association,65 

kdy došlo k oficiálnímu postavení her na úroveň autorského umění, čímž se hry ve 

Spojených státech posunuly pod ochranu prvního dodatku ústavy stejně jako například 

literatura a film. Soudce Antonin Scalia tehdy pronesl: „Stejně jako již chráněné knihy, 

divadelní hry a filmy, i počítačové hry předávají myšlenky a nápady, ba dokonce i 

společenské komentáře, skrze celou řadu známých vypravěčských technik, jako jsou 

                                                 

64 SMUTS, Aaron. Are Video Games Art? In: Contemporary Aesthetics [online]. Madison: University of 
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postavy, dialog, zápletka a hudba. To postačuje k jejich zařazení pod právní ochranu 

prvního dodatku.“66 

1.3 Estetické aspekty her 

Abychom se mohli zabývat náhledem recenzentů na hry a jejich estetické a 

technické hodnoty, musíme si takové prvky představit. 

Nejprve je třeba se zeptat, jaké estetické prvky vůbec hry mohou mít a o jakých 

mohou tudíž recenzenti mluvit. Podle Simona Egenfeldt-Nielsena můžeme estetické 

prvky her zkoumat například z hlediska pravidel, z hlediska geografie a reprezentace 

světa a také podle počtu hráčů.67 Pravidly se rozumí obsahová omezení a možnosti, 

které jsou hráči předloženy. Většinou jsou to právě systémy pravidel, co odlišuje hry od 

ostatních médií. V hraní obecně velká část prožitku pramení z interakce s pravidly a 

hledání jejich hranic a možností. Jak bylo řečeno výše, pravidla jsou podstatnou částí 

hratelnosti. Egenfeldt-Nielsen, Smith a Pajares je definují jako „hranice a rámce 

interaktivity v určitém systému reprezentace, ať už hráč hraje podle nich, proti nim 

anebo v jejich rámci soupeří či kooperuje s ostatními.“68 Geografie a reprezentace světa 

stručně představuje grafiku a zvuk hry. Do grafiky spadá kamera a perspektiva náhledu, 

počet dimenzí a specifický umělecký styl.69 „Zvuková stránka zahrnuje dabing, zvukové 

efekty, zvukový doprovod a hudbu – prvky, které dohromady zastávají rozdílné role 

v představování událostí, narativu a zasazení.“70 Počet hráčů značným způsobem 

ovlivňuje dynamiku hry, pravidla a účel hraní, ale nakonec bychom mohli namítat, že 

                                                 

66 SUTTER, John D. Supreme Court sees video games as art. In: CNN [online]. 2011 [cit. 2016-02-23]. 
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počet hráčů jako takový spadá spíše pod definiční obor hratelnosti a není třeba jej 

zkoumat zvlášť. 

S obecným náhledem na herní estetiku přichází také Niendethal. Představuje tři 

základní kameny herní estetiky. Prvním jsou smyslové vjemy, jako je způsob ovládání, 

zvuková odezva, specifika grafického zpracování a uživatelské rozhraní. Druhým 

popsaným termínem jsou všechny věci, které můžeme nalézt v jiných formách umění. 

Zde Niendethal bere konkrétní vizuální stylizaci, hudbu a skladbu narativu a porovnává 

je s obsahem a smyslem jiných forem umění. Vezmeme-li třeba grafiku, ta může být 

fotorealistická nebo může nabrat zcela jiného uměleckého rozměru například za užití 

techniky cel-shadingu, příkladem budiž Borderlands 71 či The Wolf Among Us 72, a 

namísto fotografie najednou dílo jiným zpracováním textur připomíná komiks nebo 

malbu. Třetí oblastí v Niendethalově definici je herní estetika na emocionální úrovni. 

Všechny elementy popsané v předchozích dvou odstavcích bývají v recenzích 

probírány, někdy výrazněji, jinde méně. Záleží pak, zda o nich recenzenti mluví 

z hlediska jejich estetiky, či pouze konstatují přítomnost konkrétních elementů či 

technologií užitých pro jejich tvorbu. 

Pro zkoumání takových tvrzení je pak třeba také prozkoumat, z čeho se vůbec 

skládá estetická zkušenost. Z řady dostupných vymezení estetického prožitku se 

v případě her zdá nejvhodnější přihlédnout k definici Sung-Bong Parka, který se zabývá 

estetikou populárního umění. Na jeho přístupu je pro nás důležité rozlišení a zkoumání 

vztahu mezi objektem a subjektem. Hráč má jako příjemce – subjekt velmi výjimečnou 

roli, protože veškerý herní obsah závisí na jeho interakci s hrou – objektem. Dalo by se 

říct, že pro hry je vztah mezi subjektem a objektem mnohem důležitější než u jiných 

médií, jako je třeba film či hudba, kde může subjekt fungovat jen jako pasivní příjemce. 

Sung-Bong Park třídí estetickou zkušenost do tří fází. První je jedincova přímá 

zkušenost s objektem. Druhou fází je přání a snaha jedince, aby prožil celkový potenciál 

nabízený objektem. Třetí a poslední fází je, když jedinec uvažuje nad jednotlivými 
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prvky, ze kterých se skládá jeho celková zkušenost a kriticky nad nimi přemýšlí.73 

Vezmeme-li Parkův koncept vnímání estetické zkušenosti a aplikujeme ho například na 

tradiční malbu, bude se nám možná zdát příliš hloubavý, kognitivní. I v případě filmu či 

hudby, zkušeností pro příjemce obyčejně delších, se často nesetkáváme s estetickou 

zkušeností přesahující okamžitý emocionální dopad. Jinak ovšem Parkova definice 

funguje v oblasti her. Díky interaktivitě jsou kognitivní procesy při vnímání herní 

zkušenosti nezbytné. Hráč se snaží dosáhnout hranic omezení a odkrýt pravidla svojí 

zkušenosti. Například v žánru sand-box či hrách s otevřeným světem dostává hráč toliko 

svobody, že podstatná část jeho zkušenosti přímo plyne z objevování systémů a 

možností hry. Důležitým prvkem Parkovy definice je kritické hodnocení děl ve třetí 

fázi. Sem bychom zařadili právě herní recenze, diskuze nad tím, jak se hra hraje, jaké 

vyvolává pocity a podobně. Z tohoto konceptu do určité míry vychází také téma 

výzkumu, kdy budeme analyzovat, zda se v oblasti herně novinářského diskurzu kritici 

zabývají prožitými zkušenostmi a estetickými prožitky, nebo technickým popisem. 

Samotná myšlenka estetického prožitku se pojí se všemi formami umění. 

Nakonec můžeme také tvrdit, že není pro objekt nutností být striktně označen za umění, 

aby estetický prožitek obsahoval. Z toho také často vychází zařazení her mezi umění. 

Kritikou, se kterou se hry v oblasti estetiky setkávají, je jejich zařazení mezi populární 

umění, zábavu a volnočasovou aktivitu. Jak píše Tavinor: „Někteří hry díky jejich 

způsobu produkce vidí jako hrubé, neinteligentní a určené masám. A ačkoli jsou to 

povrchní argumenty, přesto ponechávají místo pro pochybnosti.“74 Důležité je tudíž vzít 

v potaz také estetiku populárního umění plnícího převážně zábavnou funkci. Obzvlášť 

když se jeho pojetí dá snadno rozšířit do oblasti každodenního života. Když John 

Dewey mluví o umění, varuje před tím, jak se stalo izolovaným od lidského života a 

existuje jen v muzeích a jiných institucích. Obraz není uměním, dokud jej nezasklíme a 
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nedáme do rámu. Dewey volá po odklonu od institucionalizace a posunu estetických 

teorií ke skutečným lidským prožitkům.75  

„Status, který umění získá s přechodem do „uznávaného stavu“, proměňuje jeho 

původní význam a užitek, jako se tomu ukazuje na příkladu Parthenónu – pro staré Athéňany 

místo občanského sdružování a náboženské hodnoty, dnes architektonické dílo, velké a chráněné, 

bez spojitosti s bohy a vírou.“76  

Dewey dále říká, že „aby byla estetika díla skutečně pochopena, musíme s ní 

začít v syrovém prvotním stavu, v událostech a scénách, které drží smysly člověka, 

vzbuzují jeho zájem a baví ho, zatímco se dívá a poslouchá.“77 Estetickou zkušeností 

zohledňovanou recenzenty tak může být i v akademickém zkoumání her často 

opomíjená zábava. Podle Deweyho, jehož definice umění často nachází uplatnění 

v oblasti nových médií a tudíž i počítačových her, je zábava naopak výjimečně hodna 

dalšího studia z hlediska estetiky. 

Zábavu vnímanou jako estetickou součást her zkoumá i Hunick, LeBlanc a 

Zubek podle takzvaného rámce MDA (Mechanics – Dynamics – Aesthetics). Ten říká, 

že hry můžeme zkoumat z hlediska mechanik, dynamiky a estetiky. Mechaniky popisují 

konkrétní součásti hry na úrovni dat a algoritmů zobrazení. Dynamika reflektuje, co se 

se hrou děje na základě mechanik a hráčových vstupů. Estetika pak je hráčem 

pociťovanou emoční odezvou vyvolanou hraním.78 Podobně chápané pojetí estetiky je 

zohledněno i v nadcházejícím výzkumu. Čistě popisným způsobem bychom v recenzích 

první dva komponenty konceptu MDA považovali za technické a nehodnotící popisy, 

kdežto popsání emocí pociťovaných v důsledku hraní by spadalo do oblasti estetických 

zkušeností a vnímání her na hlubší rovině. Nicméně recenzenti se mohou z estetického 
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hlediska vyjadřovat i k funkcím jednotlivých mechanik či k dynamice hry. Otázkou do 

výzkumu zůstává, zda to tak skutečně činí.  

Jiní autoři vidí estetické prvky her v motivacích a důvodech, proč lidé hry vůbec 

hrají. Teoretické práce zabývající se hrou popisují nejen lidskou motivaci ke hraní, ale 

mohou také napovědět, z jakých estetických a „prožívajících“ prvků se hry skládají. 

Klíčových důvodů, proč se lidé hrám věnují, může být několik. Vorderer a Bryant jako 

zásadní u her vidí interaktivitu poskytující hlubší a živější zážitek oproti ostatním 

druhům únikové zábavy.79 Jedinec často vyhledává možnost hrát role a „na vlastní kůži“ 

tak prožít rozličné situace, se kterými by se jinak nesetkal. Příkladem můžou být hry 

původně stolního žánru RPG80, ale kupříkladu také hry sportovní, kde je hráčům 

umožněno stvořit si fiktivní utkání na reálném základě, vlastní snahou změnit výsledek 

a podobně. Dokonce si v mnoha případech hráči mohou ve sportovních hrách vytvořit 

vizuálně realistické zpracování sebe sama, jako je tomu například v UFC 2 81 nebo 

FIFA 16 82, které využívají přidruženého softwaru umožňujícího tvorbu 3D modelů 

z nahraných fotografií. Hráč tak může do hry vložit krom svého jména a národnosti také 

vlastní podobu. S tou může následně manipulovat, změnit si barvu vlasů či účes, přidat 

tetování a následně se vložit do svého oblíbeného fotbalového týmu, kde bude působit 

po boku známých sportovců. Hráč je tak motivován hraním atraktivních rolí a 

přetvářením skutečnosti, což se pojí také s pocitem realističnosti a imerzí, kterou Calleja 

popisuje jako „hráčovo reálné vcítění do simulovaného prostoru“83. Jednoduše to 

znamená, že se hráč „vnoří“ do hry a cítí se být součástí jejího světa. Pocit imerze je 

určitě jedním ze zásadních v oblasti her jako estetické zkušenosti a měl by jako takový 

být přítomen i v recenzích snažících se vystihnout hru jako zkušenost. Podle Calleja 
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probíhá imerze hráče na mikro a makro úrovni a skrze několik dílčích zkušeností. 

Z hlediska estetických zkušeností vidí Calleja hry jako „mocné nástroje k ovlivňování 

hráčovy nálady a emocí“84 a afektivní zapojení do hry přesahující pouhý pocit 

uspokojení vidí jako jednu ze základních složek imerze.85 Důvodem pro hraní může být 

také prostá touha po objevování neznámých věcí či kreativní tvorbě virtuálních 

předmětů a prostředí, jako tomu je například u Minecraftu 86, globálně nejprodávanější 

hry.87 Dalším podstatným faktorem je podle Vorderera a Bryanta také soutěživost, 

kterou počítačové hry umožňují vyjádřit bezpečným a systematizovaným způsobem 

například v podobě porovnávání nejlepších výsledků s ostatními.88 Pocit imerze, 

realismus a motivace pro hraní tak můžou být dalšími recenzenty popisovanými prvky 

her. 

Abychom mohli zkoumat, jak recenzenti nahlížejí na estetické a technické 

hodnoty her, je vhodné podívat se také na spojení herního průmyslu se společenskými 

světy umění, jak je popisuje Howard S. Becker: „Z našeho úhlu pohledu umělecké 

artefakty nejsou dílem jednotlivých tvůrců, „umělců“ se vzácnými a speciálními vlohy a 

talentem. Jsou spíše výsledkem společné tvorby všech osob, které prostřednictvím 

pravidel světa umění spolupracují na vytváření existence daných děl.“89 Umělecká 

hodnota díla je podle Beckera tvořena a legitimizována institucemi a sociálními aktéry 

majícími možnost formulovat relevantní estetické soudy, určovat estetické hodnoty a 

distribuovat je dál ve světě umění a ve společnosti. Těmito aktéry jsou renomované 

                                                 

84 Str. 86 CALLEJA, Gordon. Revising immersion: A conceptual model for the analysis of digital game 

involvement. Situated Play. 2007, 83-90. 

85 viz tamtéž 

86 Mojang (2011). Minecraft (Microsft Windows, OS X, Linux, Android, iOS, Windows Phone, Xbox 

360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Raspberry Pi, Universal Windows 

Platform, Wii U) 

87 V době psaní měl Minecraft dle oficiálních statistik 22 950 854 prodaných kopií. Viz 

minecraft.net/stats 

88 Viz str. 94-97 VORDERER, Peter a Jennings BRYANT. Playing video games: motives, responses, and 

consequences. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 2006. ISBN 978-080-5853-216. 

89 BECKER, Howard Saul. Art worlds. Berkeley: University of California Press, 1982. ISBN 05-200-

4386-3. 
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galerie, vysoké školy, specializované časopisy a v neposlední řadě také kritici umění. A 

překleneme-li to do světa her, těmito aktéry jsou mimo jiné také herní novináři a 

recenzenti. Dodatečně přihlédněme také k roli a významu kritiky, jak ji popisuje Pierre 

Bourdieu v souvislosti s jejím dopadem na různé části umělecké (ačkoli hlavně literární) 

produkce. Konkrétně by se pro herní průmysl zdálo nejvhodnější přihlédnout 

k popsanému tržně orientovanému způsobu produkce umění či symbolických 

produktů.90 Obě tyto práce vypovídají o vztahu mezi kritikou a produkcí umění, a i když 

se přímo nezabývají herním průmyslem, popsaný vztah má zajisté úlohu i v tomto světě. 

O úzkém vztahu her a herní žurnalistiky a o existenci prokazatelného vztahu mezi 

kritikou a kulturními produkty vypovídají také výzkumy, které prokazují, že kritika 

v médiích, zejména recenze, má prokazatelnou roli na tržní úspěch kulturních 

produktů.91 

Podíváme-li se na představené teoretické definice estetických prvků her obecně, 

mohou se zdát v představených pasážích poměrně široké. Přesto poskytují dostačující 

výchozí bod, z něhož se můžeme vydat hledat popisy estetické zkušenosti v recenzích. 

Díky výše uvedeným teoriím víme, že hry estetické prvky mají, zejména v oblasti 

hratelnosti, vizuálního zpracování, zvuku, narativu a dalších. Podstatnou roli v estetické 

zkušenosti může hrát také zábava. Výše vypsané náhledy na herní estetiku či pojetí her 

jako estetické zkušenosti nám pomůžou pochopit hlediska, ze kterých recenzenti mohou 

na hry nahlížet. Recenzenti budou zcela určitě v textech zkoumat hry nejen ze smyslové 

stránky, ale také z hlediska její zábavnosti, intelektuální podbízivosti a podobně. A 

takové prvky mohou zcela určitě tvořit součást estetické zkušenosti. Otázkou je, zda je 

recenzenti jako estetické reflektují, nebo zda se omezují na vyjmenovávání jednotlivých 

herních elementů, popisy grafiky, mechanik a podobně, což pro účely této práce 

budeme chápat jako popisy technického typu – tudíž takové, které se zaměřující 

převážně na technickou stránku hry a tím je de facto rámcují jako technické produkty. 

                                                 

90 BOURDIEU, Pierre, (ed.). The Market of Symbolic Goods. In: BOURDIEU, Pierre a Randal 

JOHNSON. The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature. Columbia University Press, 

1984. ISBN 9780231082860. 

91 Str. 32 DEBENEDETTI, Stéphane. The Role of Media Critics in the Cultural Industries. International 

journal of arts management. 2006, s. 30-42. ISBN 1480-8986 



29 

 

Výše popsané estetické prvky her se tak pojí spíše s vnitřními a pocitovými hodnotami 

vyvolanými v rámci her. Termín estetický je v rámci výzkumu chápán podobně, jako jej 

užíval Hunick, LeBlanc a Zubek v konceptu MDA.92 Zda budou recenzenti o prvcích 

her mluvit z hlediska takto chápané estetiky, jejich práce by se pak dala vnímat jako 

forma kritiky, jejíž funkce není něco technicky popsat, jako bychom čekali třeba 

v recenzi na nové auto, ale spíše vykreslit estetické zkušenosti s dílem spojené, což je 

dle Foreta součástí kulturní kritiky.93 

                                                 

92 HUNICKE, Robin, Marc LEBLANC a Robert ZUBEK. MDA: A formal approach to game design and 

game research. Proceedings of the Challenges in Games AI Workshop. 2004, 19. Dostupné také z: 

http://www.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf 

93 Viz FORET, Martin. O interpretaci vizuálního textu. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická 

fakulta, 2007. 
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2. Výzkumná část 

Výzkumná část této práce se snaží zjistit, zda herní recenze slouží jako forma 

kulturní kritiky a zejména, zda recenzenti na hry nahlížejí jako na produkty 

s estetickými či převážně technickými hodnotami. 

Abychom se něco dozvěděli o roli kritiků v herním průmyslu, zvolil jsem takový 

postup, který umožňuje obsáhnout zásadní elementy tohoto typu kritiky. Herní recenze 

jsou odrazem recenzentových názorů na obsah dané hry. Recenze tudíž mohou být užity 

i k analýze obsahu her, ale v tomto výzkumu nás bude zajímat skutečně samotné psaní. 

Jak bylo řečeno výše, recenze nepředstavují jediný žánr, který herní novináři píší, avšak 

představují shromaždiště pro hodnocení a diskuze nad kvalitou her. Je tudíž mnohem 

konzistentnější zkoumat recenze, než řadu blogových příspěvků, úvah a jiných článků, 

které sice mohou potenciálně obsahovat hlubší kritické komentáře, ale zároveň se často 

vztahují k fungování herního průmyslu či k jiným tématům. Recenze jsou rozpoznatelné 

na první pohled, sdílejí mnoho stylistických prvků a přitahují velkou část návštěvnosti 

herních webů. I v nedávném dotazníku publikovaném v časopise Score, kde měli čtenáři 

hodnotit své nejoblíbenější a nejméně oblíbené rubriky, se recenze umístily na prvním 

místě. Recenze tak představují prominentní sekci herní žurnalistiky a ve všech herních 

médiích mají většinou svojí samostatnou sekci. V jejich pojetí je však také několik 

problémů. Recenze se stále vyvíjí, což dokazuje například změna jejich celkového 

pojetí na webu Kotaku, jednom z nejčtenějších zahraničních webů o hrách. S původní 

snahou oprostit se od číselných hodnocení, která často těžko postihují celkový dojem z 

dané hry, a donutit čtenáře skutečně číst publikované recenze, přešel Kotaku na jiný 

systém závěrečného hodnocení.94 Jeho závěrečná tabulka tak jen odpovídá na otázku, 

zda si má čtenář hru zahrát. „Ano, ne, ještě ne.“ Tak zní celá škála závěrečných 

hodnocení. Otázkou zůstává, zda toto zjednodušení nevede k ještě menší hodnotící 

rovině, než koncept procentuálního hodnocení a skutečně nedevalvuje vydávané recenze 

                                                 

94 Viz TOTILO, Stephen. How we will review games. In: Kotaku [online]. 2010 [cit. 2016-04-06]. 

Dostupné z: http://kotaku.com/5880486/how-we-will-review-games 
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na pouhé průvodce pro spotřebitele ve stylu „kup to, nekup to“. V případě českých 

médií se však stále drží číselná hodnocení. 

V následujících podkapitolách si představíme analyzovaná média, vzorek, 

výzkumnou metodu a užité kódování. 

2.1 Analyzovaná média 

Před výběrem vzorku a popisem metody bylo nejprve nutné stanovit konkrétní 

média, jejichž recenze budou analyzovány. Zvolena byla tři s přihlédnutím k tomu, že 

chceme zkoumat herní žurnalistiku jak tištěnou, tak online. 

Jako první byl vybrán měsíčně vycházející časopis Score vydávaný společností 

Omega publishing group s.r.o. Podle statistik ABC ČR činí za prvních šest měsíců roku 

2015 průměrný celkový prodaný náklad časopisu Score 7 860.95 V současnosti je Score 

pravděpodobně nejprodávanějším časopisem o počítačových hrách v Čechách. Jeho 

jedinou konkurencí je časopis Level, který od roku 2013 vychází vlastním nákladem 

pod společností Naked Dog, s.r.o. Statistiky o jeho prodejích však nejsou k dispozici.  

Oproti Score ale Level do jisté míry funguje i v oblasti internetu, a to na 

spřízněném webovém portálu Games.cz. Ten však není chápán jako pokračovatel či 

doplněk časopisu Level a obě média spojuje spíše stejný personál a osazenstvo 

organizační struktury. A právě Games.cz jsou druhým pro analýzu zvoleným médiem. 

Dle hrubých statistik SimilarWeb přiláká Games.cz kolem 200 000 uživatelů měsíčně.96 

Za svou dobu existence registruje přes 2 200 000 unikátních návštěv. Krom 

zpravodajství a recenzí poskytuje také dodatečný pro web jedinečný obsah, jako jsou 

třeba komentované záznamy z hraní. Možná i díky tomu je komunita na serveru 

Games.cz velmi živá. Počet uživatelských příspěvků pod recenzemi či novinkami se 

mnohdy pohybuje ve stovkách. 

                                                 

95 Periodický tisk. ABC ČR - Kancelář ověřování nákladu tisku [online]. 2015 [cit. 2016-04-14]. 

Dostupné z: http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk/ 

96 Traffic Overview for Games.tiscali.cz. SimilarWeb [online]. 2016 [cit. 2016-04-14]. Dostupné z: 

https://www.similarweb.com/website/games.tiscali.cz.cz 
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Posledním zvoleným médiem je Bonusweb, nejstarší český čistě online herní 

portál věnující se hrám. Od roku 2011 byl Bonusweb zařazen do portfolia mediální 

skupiny Mafra a můžeme ho nalézt pod záložkou Hry na zpravodajském webu iDnes.cz. 

Jeho měsíční návštěvnost činí zhruba 400 000 a krom toho, že je na českém trhu 

nejstarším, je také nejnavštěvovanějším webem o počítačových hrách.97 

2.2 Vzorek 

Jako výběr vzorku chápeme systematickou volbu jednotlivých recenzí, 

respektive her. Pro účely výzkumu bylo nutné přistoupit k určitým úvahám v oblasti 

výběru her, abychom získali zvládnutelný rozsah, ale stále měli vypovídající vzorek. 

Prvním kritériem, které bylo zohledněno, je obsažení majoritních herních žánrů, jak je 

popsal dle „kritérií popularity“ Richard van Eck.98 „Tyto kategorie odráží zejména 

žánrové nálepky, které hrám dávají vydavatelé, herní média a hráči sami. Těmito žánry 

jsou FPS, RPG, Third-person adventure, strategie, adventury, plošinovky, sportovní 

hry/simulátory a survival horror.“99 A ačkoli tento výsek nepostihuje celou žánrovou 

škálu počítačových her, pro naše účely a rozsah výzkumu bude stačit. Nutno dodat, že 

ne všechny žánry jsou v herním světě stejně zastoupeny a stejně tak nejsou všechny 

rovnoměrně zastoupeny ve výzkumu. 

Dalším faktorem při výběru her je zvolení takových, které mají jak nepříznivá, 

tak příznivá hodnocení, abychom mohli prozkoumat, zda kritiky pociťovaná kvalita 

hraje roli při užívání nahlížení na hry. Průměrná hodnocení byla zjištěna na serveru 

Metacritic100, který shromažďuje výsledky velkého množství profesionálních i 

uživatelských recenzí a na základě toho prezentuje průměrné skóre. 

                                                 

97 Traffic Overview for Bonusweb.idnes.cz. SimilarWeb [online]. 2016 [cit. 2016-04-14]. Dostupné z: 

https://www.similarweb.com/website/bonusweb.idnes.cz 

98 Str. 56 ECK, Richard Van. Interdisciplinary models and tools for serious games: emerging concepts 

and future directions. Hershey, PA: Information Science Reference, c2010. ISBN 16-152-0720-1. 

99 tamtéž 

100 Games. Metacritic [online]. CBS Interactive Inc., 2016 [cit. 2016-04-21]. Dostupné z: 

http://www.metacritic.com/game 
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V rámci zachování konzistentnosti nebylo přihlíženo k recenzím her na mobilní 

zařízení, která se ve zkoumaných médiích objevují velmi sporadicky. Jinak jsou hry 

vybírány napříč dostupnými platformami. 

Posledním kritériem je datum vydání hry, abychom mohli sledovat také jistý 

vývoj v čase. Zvolené roky jsou 2015, 2011, 2007, 2003, 1999 a 1995. S přihlédnutím 

k výše uvedeným podmínkám bylo z každého roku zvoleno pět her. Dodatečným 

kritériem u výběru bylo pochopitelně také to, že se recenze na daný titul nacházela 

v námi vybraných médiích. Výjimka je v tomto případě učiněna jen u roků 1995 a 1999, 

kdy ještě neexistovala všechna analyzovaná média. 

Přiřazením zvolených her k recenzím v daných médiích získáme celkem 79 

článků, které tvoří plný rozsah vzorku. Vzhledem k etice výzkumu byl v případě 

vybírání recenzí z časopisu Score zohledněn také fakt, že jsem v časopise 

zaměstnancem, a tudíž, aby nedocházelo ke střetu zájmů, byly z výběru vynechány 

všechny články, na jejichž tvorbě jsem se jakkoli podílel. Takové omezení bylo nicméně 

třeba uplatnit jen u výběru pěti recenzí z roku 2015, v dřívějších zkoumaných letech 

jsem v redakci ještě nepůsobil. Výsledky výzkumu navíc nejsou hodnotící vůči 

jednotlivým médiím, pouze popisují fenomény v nich obsažené. Snaha interpretovat si 

recenze z časopisu Score „v lepším světle“, by tak neměla žádný význam.  

Celkový výčet všech vybraných her a korespondujících recenzí se vzhledem 

k rozsahu tabulky nachází v příloze. 

2.3 Metoda 

Postup při analyzování herních recenzí je celkem přímočarý, ačkoli bude 

probíhat v relativně nezmapované oblasti. Pro výzkum byl zvolen kvalitativní přístup. 

Konkrétně analýza recenzí probíhá skrze řízenou obsahovou analýzu, jak ji představuje 

Hsieh.101 „V běžné obsahové analýze jsou kategorie kódů objeveny až v textu. 

                                                 

101 Viz HSIEH, H.-F. Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research. 

2005, 15(9), 1277-1288. DOI: 10.1177/1049732305276687. ISSN 1049-7323. Dostupné také z: 

http://qhr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1049732305276687 
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V případě řízeného přístupu vycházíme z relevantních teoretických poznatků, které 

slouží jako základ pro prvotní rozdělení kódů.“102 Abychom tento typ obsahové analýzy 

blíže specifikovali, řekneme si, jakým způsobem je řízena. Řízení v tomto případě 

znamená, že vycházíme ze zjištěných teoretických poznatků, které jsou následně 

rozebírány a rozšiřovány v textu. Výhodou takového postupu je, že jednotlivé nálezy 

mohou být představeny v kontextu teorie, ale držení se kvalitativního postupu umožňuje 

zachovat všechny odstíny a postihnout dostatečnou šíři zkoumaných jevů. Teorií řízený 

postup se nakonec pojí spíše s kvantitativními postupy, ale v tomto případě a 

s přihlédnutím k tomu, jak je dostupná teorie na dané téma chudá, považuji omezenou 

míru řízenosti a užití kvalitativní metody za vhodnou jak u určení výchozích bodů 

nutných pro řízenou analýzu, tak k neomezenému a relevantnímu prozkoumání dat. 

Hsieh však varuje, že nevýhodou řízené analýzy může být podvědomý příklon 

k vybraným kódům a teoriím.103 Ve výzkumu se tudíž objevuje maximální snaha 

zachovat objektivitu při kódování vzorků a nesnažit se za každou cenu s daty zakotvit v 

předem určených oblastech. Reliabilita však zůstává těžko ověřitelná a výsledky budou 

spíše subjektivní, ačkoli stále v mezích toho, co je pro kvalitativní výzkum přijatelné. 

Zvolený vzorek je poměrně malý a jakýkoli pokus o statistickou analýzu by zřejmě 

nepřinesl validní výsledky, pro ilustraci však budou výsledky představeny i v grafické 

reprezentaci, když to pomůže k větší jasnosti. Zobecněným cílem tohoto výzkumu je 

objevit ve zkoumaných oblastech vzorce a význačné prvky a zjistit, do jaké míry se 

konkrétní motivy objevují a jakým způsobem. 

Ke konkrétnímu provedení analýzy byly recenze přeneseny v plném znění do 

programu Microsoft Word. V případě webového obsahu jednoduchým kopírováním, 

v případě tištěných článků časopisu Score jsem u novějších využil vlastního přístupu 

k úložišti digitálních předtiskových verzí článků, ze kterých jsem recenze opět 

zkopíroval do Wordu. U starších již nearchivovaných vydání jsem získal naskenované 

kopie daných stránek a následně je převedl do textové editovatelné podoby za pomoci 

                                                 

102 Str. 1277 HSIEH, H.-F. Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health 

Research. 2005, 15(9), 1277-1288. DOI: 10.1177/1049732305276687. ISSN 1049-7323. Dostupné také z: 

http://qhr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1049732305276687 

103 Str. 1281-1283 tamtéž 
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programu ABBYY Fine Reader. Veškeré automaticky převedené texty byly pečlivě 

zkontrolovány a případné chyby opraveny podle originálu. Recenze ve formátu 

programu Word byly následně přečtené programem pro kvalitativní analýzu ATLAS.ti. 

V něm byly recenze dále kategorizovány na základě média, hry, žánru hry, data vydání 

a hodnocení hry. V programu byly následně definovány kódy, kterými budou při 

analýze označeny jednotlivé pasáže textu. 

Ty vycházejí z výzkumu Zagala, Ladd a Johnsona (mediální kontext, herní 

kontext a průmysl – pro naše účely shrnuto pod jeden kód nazvaný kontext) a také ze 

základních prvků her, jak je definoval Niendethal a ostatní (shrnuto pod narativ, 

vizuální stránka, zvuk, hratelnost a hodnota). Samotné kódy budou blíže představeny ve 

výsledcích. Díky prvotnímu kódovému rozdělení vhodnému pro řízenou obsahovou 

analýzu můžeme následná zjištění zkoumat v koncentrovanějších částech a porovnat je 

mezi sebou. 

Hlavním jevem sledovaným v rámci jednotlivých kódů a v recenzích celkově je 

míra a způsob provedení estetiku zohledňujících pasáží a na druhé straně technických, 

čistě popisných pasáží. Nadále budou označovány už jen jako estetické a technické 

prvky recenzí, kde slovo estetické nabyde podobného významu jako v případě v teorii 

představeného konceptu MDA104. 

Za estetické tvrzení budu v rámci výzkumu považovat taková, která obsahují 

emocionální prožitky, osobní zkušenosti, zábavu či jiné pocity vnímané při hraní hry. 

Spadají sem také hodnocení a analýza designových rozhodnutí vývojářů. Obecně 

estetická tvrzení obsahují názor na popisovaný element a přiklánějí se k jeho 

uměleckému zhodnocení. Jsou také evaluací smyslových vjemů, jako to popsal 

Niendethal. Stejně tak jsou vysvětlením kognitivních procesů užitých na cestě 

k hodnotícímu tvrzení o kvalitě hry způsobem, který popsal Park v procesu fází 

                                                 

104 Viz podkapitola 1.3 Estetické aspekty her nebo HUNICKE, Robin, Marc LEBLANC 

a Robert ZUBEK. MDA: A formal approach to game design and game 

research. Proceedings of the Challenges in Games AI Workshop. 2004, 19. Dostupné 

také z: http://www.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf 
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estetické zkušenosti. Je nutno zdůraznit, že pro účely výzkumu nehraje roli, zda jsou 

daná tvrzení pozitivní či negativní, záleží čistě na tom, zda recenzent vyjadřuje svoje 

pocity a zkušenosti. 

Protipólem jsou technické pasáže, na které může být nahlíženo dvojím 

způsobem. Zaprvé je za ně považováno jakékoli prohlášení spojené s tím, jak hra 

funguje na výpočetní úrovni. Jde například o popis technických problémů, hrou užitých 

technologií, poznámky k hardwaru potřebnému ke hraní, popis ovládání a podobně. 

Druhým typem technického tvrzení je čistě deskriptivní neestetizující výrok, jehož 

jediným účelem je něco nehodnotícím způsobem popsat, například jak fungují herní 

mechaniky, kolik hra stojí, co se v ní dá dělat a podobně.  

Zmíněný kód kontextu vychází z výzkumu Zagala a kol. Kontext je zohledněn 

zaprvé kvůli předpokladům, že se herní recenze neskládají pouze z hodnotících a 

nehodnotících tvrzení. Kód kontextu bude zahrnovat jak Zagalův mediální a herní 

kontext, tak poznámky ohledně herního průmyslu. Účelem těchto tvrzení je většinou 

demonstrace propojení se zbytkem herního průmyslu či jiných oblastí kultury či 

společnosti obecně. Tudíž čím více se takového textu objeví, tím více se ukazuje, že 

jsou hry probírány a zasazeny v širším společenském či jiném kontextu.  

Samotné kódování proběhlo v programu ATLAS.ti manuálním zvýrazňováním 

daných textových pasáží s nimi souvisejících. Může se jednat o celé odstavce, věty či 

klidně jednotlivá slovní spojení. V případě objevení význačných kódy nepostižitelných 

prvků byly tyto pasáže také zaznamenány pro pozdější analýzu. Jednou z výhod tohoto 

postupu je, že nám následně umožňuje zjistit množství a poměry textu (s přihlédnutím 

k celkové délce textu) věnující se danému kódu v jednotlivých kategoriích či celkově. 

Výsledkem výzkumu je tak krom textové výkladové části také kvantifikované zobrazení 

zastoupení jednotlivých kódů v recenzích, které nám umožňuje lépe ilustrovat, jak se 

recenzenti v textech projevují. Zde je však třeba zdůraznit, že vzhledem k užité metodě 

jsou výsledné grafy skutečně pouze ilustračního charakteru. 

Kódování proběhlo na základě představných kritérií a vlastního úsudku. 

Výhodou je, že se dá využít na většinu textu, neboť irelevantní text je v recenzích velmi 

vzácným úkazem. Recenzent neužívá stejná vyjádření pro estetická a technická sdělení, 
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a tudíž nedochází k překrývání kódů. Také díky tomu má pak vizualizace výsledků 

pomocí procentuálního zastoupení jednotlivých kódů smysl. Jedinou výjimku tvoří 

kontext, který je zkoumán odděleně a s ostatními kódy se překrývat může. 

Abychom lépe porozuměli představené metodě, porovnáme ji ještě jednou 

s výzkumem Zagala a kol. Jak již bylo řečeno, cílem jejich výzkumu bylo kategorizovat 

prvky herní recenze a zjistit, jaký typ obsahu se v nich objevuje.105 Výzkum prováděný 

v této práci se snaží jít trochu jiným směrem tak, že zkoumá, zda se herní recenze 

projevuje jako jakýsi technický průvodce spotřebitele, nebo zda se chová více jako 

kritika označující hry jakožto kulturní produkty. Celkové postup výzkumu je také mírně 

odlišný, než užil Zagal a kol., když k menšímu množství témat dospěli otevřeným 

kódováním. Tento výzkum do jisté míry vychází z předem známých obecných kódů a 

následně se je snaží identifikovat a rozšířit v recenzích. Zagal tudíž užil zcela induktivní 

přístup, kdežto tato práce vychází z kombinovaného rámce, kde užívá také deduktivního 

postupu, aby zjistila smysl již známých obsahových prvků recenzí. Stále zde však 

zůstává velký důraz na nutnou osobní interpretaci, takže zůstáváme v oblasti kvalitativní 

obsahové analýzy.106 

                                                 

105 Str. 215 ZAGAL, José P., Amanda LADD a Terris Johnson. Characterizing and understanding game 

reviews. In: FDG '09 Proceedings of the 4th International Conference on Foundations of Digital Games. 

New York, ACM Press. ISBN 978-160-5584-379. 

106 Viz HSIEH, H.-F. Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research. 

2005, 15(9), 1277-1288. DOI: 10.1177/1049732305276687. ISSN 1049-7323. Dostupné také z: 

http://qhr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1049732305276687 
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3. Výsledky 

V následujících podkapitolách budou představeny výsledky výzkumu. Nejprve 

celkový náhled složený z analýzy všech recenzí. Dále se budou výsledky probírat 

podrobněji z hlediska různých kódových skupin s důrazem na představení zjištěných 

výrazných vlastností zkoumaných dat v daných oblastech. Průběžně budou výsledky 

porovnány také v oblasti zvolených kategorií, jako je médium, žánr recenzované hry, 

původ hry, rok vydání recenze a celkové hodnocení. 

Zkoumané recenze byly v rámci obsahové analýzy rozkódovány do obsahových 

kategorií, kterými jsou narativ, hratelnost, vizuální stránka, zvuk, hodnota a kontext. 

Tyto kódy nám poslouží právě v oblasti výsledků. Kategorie kódů říkají, o čem 

recenzenti v článcích zrovna mluví a umožňují nám zjištěné výsledky probrat v oblasti 

jednotlivých herních elementů. V těchto kódech a v recenzích celkově byla zkoumána 

přítomnost estetických prvků a technických prvků, jejichž smyslem je daný jev pouze 

popsat, a ne zhodnotit jeho kvalitu či dopad na hráče. Pro každý z kódů budou 

poskytnuty konkrétní příklady, aby došlo k většímu porozumění výstavby herních 

recenzí a jejich náhledu na hry jako na technické a umělecké produkty. 

V případech, kdy to přináší větší jasnost, budou výsledky prezentovány i 

v grafické podobě pro lepší zakotvení zjištěných výsledků. 
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3.1 Estetická a technická tvrzení v recenzích 

Než si ukážeme jednotlivá zjištění konkrétněji, podívejme se na výsledky z širší 

roviny. Celkové výsledky ukazují výraznou přítomnost estetických elementů zejména 

v několika oblastech referování, o kterých bude řeč dále. Technické pasáže jsou však 

také velmi silně přítomné, a dokonce mají nad estetickými převahu. Kdybychom 

porovnali rozsah zjištěných nálezů estetických a technických tvrzení pomocí zvolené 

kvantifikační metody, čili porovnáním délky textu věnujících se napříč jednotlivými 

recenzemi estetickým a technickým tvrzením, zjistíme, že estetické pasáže tvořily 42 

procent z celkového rozsahu textu všech 79 recenzí a technické 50 procent. Detailněji 

budou estetické a technické prvky probrány v rámci konkrétních kategorií kódů. 

Nejprve se však podívejme na výsledky v jednotlivých částech recenzí. Na další straně 

je pro znázornění umístěn graf kvantifikovaných výsledků. 

K němu je nutno znovu připomenout, že zde není zohledněn kód kontextu, který 

se mohl překrývat s jinými kódy. Šlo tak třeba o kontextualizaci herních mechanik či 

narativu ať už estetickým či technickým způsobem. Takové pasáže byly tudíž označeny 

jak za například narativ – estetický, tak za kontext. Proto zobrazení kontextu po boku 

ostatních kódů není pro zvolenou metodu reprezentace výsledků možné. Kontext bude 

probrán zvlášť později. 
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Graf 3.1.1 - Procentuální zastoupení slov pro jednotlivé kódy, všechny recenze 
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K procentuální hodnotě se došlo prostřednictvím celkového počtu slov 

v recenzích (uvedeny v příloze, celkový počet slov v recenzích je 153 747). Kvůli tomu 

by jednotlivé sloupce neměly být přímo porovnávány napříč jednotlivými grafy, protože 

mohou vycházet z jiných základních hodnot. Osa y byla svrchu zkrácena, aby byla 

zobrazovaná data snáze čitelná. Žádná z hodnot na ose y nepřesahuje 35 %. Podobně je 

tomu činěno i u dalších grafů. 

3.1.1 Hratelnost 

Navzdory Hilgardovu tvrzení107, že recenze nedostatečně probírají hratelnost, 

z výzkumu vyplynulo, že hratelnost je v recenzích celkově nejprobíranějším tématem. 

                                                 

107 Viz kapitola 1.2 Hry jako umění str. 18-19 



41 

 

Pro lepší představu to znázorňuje i grafická reprezentace výše, kde je vidět, že největší 

obsahovou část v recenzích tvořil právě kód hratelnosti. Co se týče estetických a 

technických tvrzení, technická jsou mnohem častější. V oblasti hratelnosti se na jedno 

estetické tvrzení objevují prakticky dvě technická. Recenze se tudíž dle zjištění skutečně 

nejčastěji skládají z popisů toho, co hráči ve hrách mohou dělat. I tak se ale estetické 

pasáže objevují velmi často. Pro příklad, když porovnáme ostatní kódy s mírou 

estetických tvrzení v oblasti hratelnosti, zjistíme, že oproti všem technickým popisům 

činí tento estetický kód prakticky dvojnásobek. Estetické hodnocení hratelnosti tudíž 

tvoří druhou nejpodstatnější část herní recenze a objevuje se častěji než diskuze nad 

jakýmikoli jinými herními součástmi, ať už esteticky nebo technicky. 

Estetické pasáže se převážně zaměřovaly na to, jak jsou dané herní mechaniky 

„cítit“, jakou vyvolávají ve hráči odezvu a jak přispívají zejména k pocitům zábavy a 

uspokojení. Jindy se však objevovaly také popisy pocitů frustrace, zejména když byla 

hra kritizována za špatnou, nevyváženou či přílišnou obtížnost. Ale i když recenzenti 

chválí, činí tak estetizujícím způsobem. Estetické pasáže však také někdy představovaly 

výčet dostupných mechanik a škálu herních možností, jako tomu bylo většinou 

v případě technických částí. Estetické pasáže, poněkud hrubě řečeno, občas popisovaly i 

škály emocí a zážitků z hraní v podobě vyjmenovávání zábavných, frustrujících, vztek 

vyvolávajících či jiných mechanik. Z celkového pohledu estetické pasáže však 

nedosahují v textech takového množství jako technické. 

Převaha technických popisů je zřejmě způsobena hlavně tím, že než se recenzent 

ke konkrétnímu estetickému a pocitovému zhodnocení dostane, má potřebu čtenáři 

vysvětlit, co ve hře do té doby vlastně dělal a jaké akce a herní události ho k daným 

pocitům dovedly. Takové technické popisy zakončené estetickým zhodnocením se pak 

pro čtenáře jeví jako celkový hodnotící prvek. V postupu recenzentů sledujeme pojetí 

her jako zkušenosti, a to obzvlášť v pasážích zabývajících se hratelností, interaktivitou a 

herními mechanikami. Doložit si to můžeme na příkladu z recenze hry Ori and the 

Blind Forest ve Score: 

„V první fázi Ori skáče jako postřelený ratlík, umí celkem kulové, a jak tak běží lesní 

krajinkou, mlsně kouká po nejrůznějších boostech skrývajících se ve větvích. Jak tak plní úkoly, 

postupně se učí schopnosti, které ze hry dělají najednou ohromně dynamickou, ale také zatraceně 
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náročnou věc. Běhání po strmých stěnách, dvojskoky, odrážení se od stěn – to všechno mění 

lokaci, již zrovna procházíte, na komplexnější a komplexnější záležitost. Najednou dosáhnete do 

míst, kam jste dříve nemohli, můžete odemknout zkratky, jež vámbyly zapovězeny, a celý 

zážitek působí, jako když koukáte na nicneříkající modrou čtvercovou plochu, abyste následně 

odzoomovali scénu a viděli, že sledujete Rubikovu kostku. Ten pocit, kdy konečně zahlédnete 

jádro Oriho precizního herního designu v celé jeho nádheře a provázanosti, je něco 

nepopsatelného, asi jako když získáte šanci spatřit dokonale fungující organismus. Milujeme hry, 

jež umí skutečně prodat, že jsou hry, a nabídnout něco, co jiná média neumí.“108 

Jak je vidět, recenzent je nucen projít skrze dlouhou popisnou pasáž, kde říká, co 

s postavičkou ve hře dělá, co umí, jak to funguje, aby se nakonec mohl dostat k jádru 

věci, kdy estetizujícím způsobem zhodnotí kvality hratelnosti a herního designu na 

pocitové úrovni. Kombinace technických popisů a estetického hodnocení se tak jeví 

jako mnohem lepší a zřetelnější přístup k popisu jádra hry, a můžeme ji v tomto případě 

určitě brát jako kritiku, která analyzované dílo skutečně zkoumá, nejen popisuje, i když 

se z větší části skutečně skládá pouze z technického popisu. 

Ne vždy ale recenzenti na hodnotící pasáže v oblasti hratelnosti dbají. Jako by 

popis veškerých herních možností čtenářům stačil k tomu, aby si udělali vlastní úsudek. 

To může být nakonec pravda, ale nic to nemění na tom, že tím recenzenti potvrzují roli 

herní recenze jakožto manuálu pro spotřebitele, ne kulturní kritiky. Příkladem může být 

recenze na hru Shogun 2: Total War ze serveru Bonusweb: 

„Na principu hry autoři opět nic nezměnili. To znamená, že po několik desetiletí 

povedete svůj klan proti těm ostatním v bitvách přes celé Japonsko. Cílem pochopitelně není nic 

menšího než titul šóguna. V základní rovině hra postupuje po tazích, které se odehrávají na 

rozsáhlé mapě. Zde se staráte o celé své panství. Když přejdete do útoku nebo se potřebujete 

bránit, přepne se hra do módu v reálném čase, kdy máte pod palcem danou armádu, s níž se 

pokusíte překonat nepřítele na bojišti. Na začátku hry je třeba se rozhodnout pro jeden z devíti 

klanů. Není to volba kosmetická, nýbrž předurčující další průběh kampaně. Každý z klanů má 

totiž silné a slabé stránky, ať už ve výbavě či startovní pozici. Například klan Hojo sice staví 

skvělé hrady, ale jeho domovská provincie se nachází na strategicky nepříliš výhodném místě 

uprostřed Japonska. Klan Date se pro změnu pyšní mocnými rytíři, ale začíná na východě 

                                                 

108 VROBEL, Jan. Recenze Ori and the Blind Forest. Score. Omega publishing group s.r.o., 

2015, 21(254), 58-59. 
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Japonska, daleko od námořních obchodních tras. Hra vám ale už na začátku naznačí obtížnost 

počátečních podmínek každého klanu.“109 

Citovaná recenze dále přechází v popis herních bitev pozemních i námořních a 

v popis herní ekonomie a jak se o ni dá starat. Jakékoli zhodnocení v celé recenzi 

nenajdeme. Snad jen v závěrečném odstavci: 

„Shogun 2: Total War je výborným strategickým počinem, který vypadá moderně, 

zároveň je ale prostý laciného podbízení se masovému publiku. Drží si potřebnou hloubku, díky 

které dokáže zájemce bavit celé týdny a měsíce.“110 

Toto prohlášení se však nezdá býti podpořeno předchozím autorovým textem a 

zejména pasáž o nepodbízení se masovému publiku není v textu obsažena vůbec a není 

vůbec jasné, proč si to recenzent myslí. Pokud se takový pocit se hrou skutečně pojí, 

byla by v oblasti hratelnosti diskuze nad přístupností hry mnohem přínosnější, než výčet 

jednotlivých herních mechanik. Hodnocení spíše říká, komu je dle autorů hra určena, 

což je opět věc spadající pod návod ke spotřebě, a ne tolik pod kulturní kritiku. 

Závěrečným zhodnocením detailně popsaných herních mechanik je v tomto případě jen 

tvrzení, že hra obsahuje „potřebnou hloubku“. Možná kritici v podobných případech 

nepovažují za nutné dané věci analyzovat, protože žijí v přesvědčení, že je jejich 

publikum jednolité a „ví, o co jde“. O to výraznější je tento přístup u her, jako třeba 

v citaci probíraný Shogun 2: Total War, které jsou již několikerým dílem v sérii a 

recenzenti si pak připadají, že je již všichni znají a stěžejním bodem jejich kritiky se 

stává pouze vyjmenovávání věcí, kterými se hra liší od svých předchůdců. V herním 

průmyslu nicméně skutečně bývá zvykem, že nové díly zůstávají v základu stejné a jsou 

odlišné pouze v detailech, drobně vylepšené či jinak zasazené. Recenzenti však 

takovýmto způsobem psaní odmítají připustit, že hráčská komunita není zcela jednolitá 

a píší, jako kdyby se všichni s danou hrou již setkali. U her, které jsou pokračováním 

                                                 

109 SILLMEN, David. Shogun 2: Total War je výpravným výletem do feudálního Japonska. 

In: Bonusweb [online]. MAFRA. 2011 [cit. 2016-04-21]. Dostupné z: http://bonusweb.idnes.cz/shogun-2-

total-war-0mp-/Recenze.aspx?c=A110322_183154_bw-pc-recenze_das 

110 tamtéž 
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série, se tak mnohem častěji shledáváme s popisnými pasážemi, které se zaměřují pouze 

na technická vylepšení, nové mechaniky a podobně. 

Celkově se technických popisů ve všech recenzích v oblasti hratelnosti nachází 

mnoho. Hratelnost a herní mechaniky jsou pro médium her jedním z nejdůležitějších a 

hlavně zcela vlastním prvkem, a pokud hry chtějí být skutečně brány jako kulturní 

produkty, musí se jejich kritici zaměřit na více estetické zhodnocení rysů pro ně 

typických. Opomíjení estetických soudů totiž podkopává pojetí herní recenze jako 

kulturní kritiky a náhled recenzentů na hry jakožto na umělecká díla. Pokud recenzenti 

nezvládají zhodnotit prvky, které činí hry hrami a zůstávají u estetického hodnocení 

pouze v oblastech, které si hry jaksi vypůjčují z jiných médií, sami tím zastávají 

podobný postoj jako v případě představených teorií, které hry označují za umění jen 

proto, že se mimo jiné skládají z řady prvků, které za umění považovány jsou. Může se 

až zdát, že recenzenti svým interpretováním her často potvrzují prohlášení Rogera 

Eberta, že hry nemohou být uměním, protože se dají vyhrát. V řadě případů se 

recenzenti estetickým způsobem vyjadřují právě k zážitkům a součástím her plynoucích 

z hratelnosti a „možnosti vyhrát“, ale většinu času jsou podobné soudy omezené pouze 

na pasáže vyjmenovávající herní možnosti a na vysvětlování pravidel, než na jejich 

hodnocení a interpretaci. 

3.1.2 Hodnota 

Kód pro hodnotu byl v článcích označen tam, kde se recenzenti zabývali vším, 

co daná hra hráči může poskytnout. A takové věci se opět dají brát jako čistě materiální 

a technické, například kolik je ve hře úrovní, jak dlouho trvají dohrát, jestli je možné 

dokoupit si různá rozšíření a podobně, nebo jako jakési duševní a pocitové hodnoty, kdy 

recenzent píše o tom, v čem hra může hráči změnit názory na určitá témata, co ho naučí 

nebo zda jako taková nějak posouvá celkové pojetí her a jestli na hráči zanechává 

trvalou stopu. Tvrzení spadající pod kód hodnoty měla v recenzích po hratelnosti druhé 

nejvyšší zastoupení. Estetická tvrzení byla v tomto případě častější než technická, což 

nám říká, že se recenzenti častěji věnují hodnocení obsahu ve smyslu „co si hráč může 

ze hry odnést“, než výčtům toho, kolik obsahu hráč dostane za stanovenou cenu hry. 
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Technická sdělení se běžně dotýkají stanovení počtu herních módů, či 

dostupných placených rozšíření. Významným prvkem je také definování možnosti 

stáhnutí si neoficiálních fanouškovských modifikací do her. V této oblasti recenzenti 

v rámci vzorku velmi často zohledňovali přítomnost ke hrám „přibalených“ 

vývojářských nástrojů, jako jsou editory map a podobně. V takových případech se pak 

většinou jednalo o pouhý výčet možností a dovedností takových nástrojů, jako je vidět 

na příkladu ze Score, recenze na hru Unreal: 

„Nesmím zapomenout ani na editor levelů a vlastně všeho možného. Unreal je obecně 

stejně otevřený jako Quake, na pomoc všem nadšencům však přichází intuitivní a příjemně 

ovladatelný editor UnrealEd. Ten je na CD přiložen v nepodporované, ale plně funkční podobě, a 

bude vydán pár měsíců po Unrealu jako samostatný produkt, včetně manuálu. To, že se na 

internetu vzápětí objeví stovky MB přídavků, je myslím další dostatečný argument pro 

zakoupení Unrealu. A editor tuto mánii ještě umocní.“111 

V úryvku vidíme popis editoru herních úrovní, ale hlavně pohled na něj jako 

prvek, který navyšuje celkovou hodnotu hry a ospravedlňuje její koupi, což je věc, která 

recenzi rozhodně nerámcuje jako kulturní kritiku. V další ukázce z Games.cz se autor 

zaměřuje na cenu hry Bus driver: 

„Výsledným provedením mi tak Bus Driver spíše sedí na hodně levný budget a možná i 

freeware, než na předraženou komerční hru. Ano, chtít za toto nedopečené dílko skoro v 

přepočtu 650 korun je nestoudnost i pro bohatší cizince. Ale když vás hra zaujme, což se klidně 

může stát, nemáte na výběr ze žádné jiné alternativy. Řízení autobusu zkrátka není tak oblíbená 

kratochvíle jako třeba druhá světová válka.“ 112 

V tomto případě se autor na hodnotu hry zaměřuje zaprvé popisem, že je hra 

svým zpracováním zřejmě amatérská a nezaslouží si podle něj požadovanou cenu, ale 

na druhou stranu představuje komentář o tom, že hra v této oblasti simulátorů vlastně 

představuje jedinou volbu, čímž se její hodnota navyšuje. Tím autor sice technicky 

                                                 

111 MODRÁK, Jan. Recenze Unreal. Score. Omega publishing group s.r.o., 1999, 5(54), 36-40. 

112 JONÁŠ, Michal. Bus driver - recenze. In: Games.cz [online]. Tiscali media a.s., 2007 [cit. 2016-04-

18]. Dostupné z: http://games.tiscali.cz/recenze/bus-driver-recenze-49450 



46 

 

popisuje, ale zároveň poskytuje širší komentář ke stavu herního průmyslu a škály jeho 

nabídek a vlastně tím skrze hodnotu poukazuje na unikátnost dané hry. 

Ostatní estetická tvrzení byla přímočařejší a stejně tak byla i častěji přítomná 

oproti technickým pasážím, jejichž příklad byl uveden výše. Vůbec nejčastějšími 

případy v oblasti hodnoty jsou diskuze nad délkou hry, ale překvapivě jsou tyto diskuze 

většinou zarámované tak, že recenzent rozvede, co hra za dobu nutnou k jejímu 

dokončení hráči poskytne spíš na rovině vnitřní, než v oblasti dostupných herních módů 

a podobně. 

„Po nějaké době se začne značka slavné komiksové série vytrácet a zůstane před vámi 

jen bezejmenný pajdulák, kterého ovládáte a posunujete jej podle přesně stanovených pravidel 

kupředu. Pocit ztotožnění s vaším hrdinou je zoufale malý, chybí tu atmosféra a po dvanácti 

hodinách hraní si vlastně nic neodnesete.“113 

Zde se v recenzi z Games.cz autor vyjadřuje právě k faktu, kolik času hra zabere, 

ale činí tak způsobem, který rovnou říká, že těch dvanáct hodin, co hráč u hry X-Men: 

Destiny stráví, ho žádným způsobem neobohatí, protože za tu dobu nepocítí žádné 

ztotožnění s dějem a postavou, za kterou hraje. 

Celková převaha estetických tvrzení v oblasti hodnoty může být dána také tím, 

že ne ke každé hře získá hráč dodatečný obsah, jehož hodnotu by musel recenzent 

nějakým způsobem technicky popsat či zdůvodnit. Spekulace o ceně her navíc z recenzí 

s postupem času prakticky vymizely a v analyzovaných článcích se od roku 2007 

diskuze nad cenou dokonce neobjevila ani jednou. Výjimkou byly pouze diskuze nad 

cenou rozšiřujících obsahů, jako jsou DLC či datadisky. Skoro by se tak dalo tvrdit, že 

se v tomto ohledu recenzenti přestávají zabývat hrami jako zbožím a začíná převažovat 

pohled na hry jakožto kulturní dílo. Není to však jednoznačné. Pokles zmínek o ceně 

může být způsoben také jednoduchou dostupností informací jinde. Informace o ceně v 

recenzi z roku 1995, kdy si s největší pravděpodobností většina hráčů kupovala hry 

v kamenných obchodech, byla jistě mnohem cennější zprávou, než je tomu dnes, kdy 

                                                 

113 DRDA, Karel. X-Men: Destiny – recenze. In: Games.cz [online]. Tiscali media a.s. 2011 [cit. 2016-04-

19]. Dostupné z: http://games.tiscali.cz/recenze/x-men-destiny-recenze-5773 
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mají zájemci o hry k dispozici celou řadu internetových obchodů či přímo softwarových 

herních klientů, kde se hry jak hrají, tak kupují, jako je třeba Steam, který má v dnešní 

době přes 125 miliónů aktivních uživatelů.114 Informace o ceně může být také 

považována za zbytečnou, neboť se v době vydání hry (a tudíž také recenzování) 

pohybuje u mainstreamových her většinou na velmi podobné hodnotě založené na 

platformě, pro kterou hra vychází. Podstatnějším zpravováním ohledně cen her se tak 

v současné herní žurnalistice stává informování o slevách a akcích, jako třeba co zrovna 

nabízí charitativní server Humble Bundle prodávající balíky her za libovolnou částku 

putující k vybraným organizacím nebo informování o tom, kdy jsou na Steamu spuštěny 

nové slevy.115 V rámci vzorku však do recenzí žádné takové zprávy nikdy nevnikly. 

Motivem pro vynechání konfrontací mezi cenou a pociťovanou hodnotou her tak může 

být také fakt, že jak stárne publikum herních médií, mění se také jeho kupní síla. Nebo 

by to tak aspoň recenzenti mohli chápat a cenu pro své čtenáře tudíž nepovažují za 

důležitou. 

Převaha hodnotových sdělení jakožto estetických však určitě značí, že je pro 

recenzenty důležitější, aby jim hra za danou cenu poskytla prožitek, ne jen nabídla velké 

množství obsahu. Zde se tedy setkáváme s převahou pojetí her nejen jako kulturních 

produktů, ale také jako zkušenosti. 

3.1.3 Vizuální stránka 

Vizuální design se u her nesoustředí pouze na grafiku a její míru realističnosti, 

ale také na to, jaké jsou umělecké inspirace a vlivy daného zpracování a jakým směrem 

se celkový styl hry vydává. Rozdíly mezi technickými a estetickými tvrzeními v oblasti 

vizuální stránky jsou jedněmi z největších a nejsnáze uchopitelných. Kde se estetický 

přístup zabývá uměleckou stránkou grafiky a dalších oblastí, technický přístup se 

                                                 

114 SAED, Sherif. Steam has over 125 million active users, 8.9M concurrent peak. In: VG24/7 [online]. 

videogaming247 Limited, 2015 [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: 

https://www.vg247.com/2015/02/24/steam-has-over-125-million-active-users-8-9m-concurrent-peak/ 

115 Viz například Vánoční slevy na Steamu začnou velmi brzy. In:Reset magazín [online]. 

RESETMAG.CZ, 2015 [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://resetmag.cz/vanocni-slevy-na-steamu-

zacnou-velmi-brzy/ 
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naopak zabývá pouze užitými technologiemi, grafickými nedostatky plynoucími 

z technických prostředků a podobně. S chybami to nicméně není tak jednoduché, neboť 

i takzvané grafické glitche mohou být v recenzích vzácně chápany jako estetizující. Ve 

světě nových médií je dokonce populární celý umělecký směr zvaný Glitch art.116 

Pohledy na vizuální stránku se nejčastěji pohybují v oblasti estetických 

hodnocení. Běžné je srovnávání s jinými uměleckými směry či konkrétními díly stejně 

jako popis pocitů, které vizuální zpracování vyvolává. Jako příklad znovu poslouží 

recenze na hru Ori and the Blind Forest z časopisu Score: 

„K Orimu nás ještě víc přitáhnul dechberoucí vizuál evokující překrásnou 

Miyazakiho pohádku Cesta do fantazie. Ze zpracování kouzelného lesa se cítíme podobně, 

jako když jsme si mohli v ZOO prvně pohladit kočkodaní mládě, aniž by nás kouslo.“117 

Recenzenti často pronášejí estetická hodnocení i nad technickými elementy, jako 

je osvětlení, stíny a částicové efekty. Zde se v recenzi z Games.cz setkáváme například 

s estetickým popisem pojícím se k hernímu enginu: 

„I když Jade Empire v současné next-gen konkurenci se svým dva roky starým 

enginem mírně ztrácí, přesto dokáže v některých místech překvapit a vykouzlit na monitoru 

zázraky. Sám jsem se nejednou přistihl, jak tajím dech a kochám se krásou okolní krajiny.“118 

Naopak i v oblasti hodnocení vizuálního designu a celkového stylu hry se 

setkáváme s čistě popisnými pasážemi: 

„Vyberete-li si na začátku polonahého mnicha v hadrech, v hadrech už zůstane, a i 

epicky nabušený Ming na úrovni deset pořád ještě nemá tričko.“119 

Takové případy jsou však spíše výjimečné, a když se objeví, většinou je v textu 

dále opět rozvine estetické hodnocení, jako tomu bylo v případě hratelnosti. 

                                                 

116 Viz MORADI, Iman. Glitch Aesthetics. 2004. The University of Huddersfield. 

117 VROBEL, Jan. Recenze Ori and the Blind Forest. Score. Omega publishing group s.r.o., 

2015, 21(254), 58-59. 

118 Jade Empire – recenze. In: Games.cz [online]. Tiscali media a.s. 2015 [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: 

http://games.tiscali.cz/recenze/jade-empire-mega-recenze-50148 

119 BOCAN, Viktor. Recenze Jade Empire. Score. Omega publishing group s.r.o., 2007, 13(158), 70-73. 
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Celkově minoritní část, ale co se týče technických tvrzení v oblasti vizuální 

stránky nejčastější, jsou prohlášení týkajících se vzhledu, kdy se recenzent zabývá čistě 

technickou podobou hry a popisem, co graficky zvládne, na jakém běží enginu a jaký 

hardware je potřeba k zapnutí konkrétních grafických efektů, jak je vidět například 

v recenzi na titul Aliens vs Predator ze serveru Bonusweb: 

„Jelikož se autoři podívali do svých peněženek a zjistili, že na licencování nějakého 

hotového enginu nemají, tak museli chtě nechtě naprogramovat engine svůj vlastní a v tom je 

vlastně celý kámen úrazu. Ne, že by tento engine nebyl dostatečně rychlý. Zvládá zobrazovat 

velké množství efektů a přitom se to pořád velmi dobře hýbe i na pomalejším stroji ve vysokém 

rozlišení. Ale chování postav v úrovních je prapodivné, občas mi to připadalo jakoby dokonce i 

létali a hlavně v některých úrovních na sebe krutě nenavazovaly textury, takže to vypadalo velmi 

divně. A přece jenom takový Quake II nebo III či Unreal engine by seděly tomuto titulu daleko 

více.“120 

V úryvku výše se autor zabývá čistě technickou stránkou věci a jen okrajově se 

pozastavuje nad jistou estetizací herních chyb, kdy se mu zdá, jakoby postavy ve hře 

létaly. Podobně popisná je i pasáž z recenze na GTA: San Andreas na stejném webu: 

„Nemilou zprávou však je, že majitelé grafických karet od firem nVIDIA série MX 

nebudou moci ve hře zapnout vyhlazování, což ale není ještě tak nic strašného, těsně před 

vydáním hry se objevily zprávy, že na kartách MX hra nepojede vůbec! To však byla jen pouhá 

fáma. Zlepšení se dostalo i nazobrazovací vzdálenost. Oproti Vice City dohlédnete minimálně 

dvakrát tak dále, na venkově potom dokonce čtyřikrát!“121 

Autor zde mísí kontext a vyjádření ke grafické stránce hry, a ačkoli kontextová 

část je zcela určitě důležitá pro majitele zmíněného hardwaru, část hodnotící grafiku 

pouze vyzdvihuje možnosti grafického enginu a grafického nastavení, spíš než by 

poskytovala estetické zhodnocení vizuální stránky. 

                                                 

120 KADLEČEK, Pavel. Aliens vs Predator In: Bonusweb [online]. MAFRA. 1999 [cit. 2016-04-20]. 

http://bonusweb.idnes.cz/aliens-versus-predator-0vz-/Recenze.aspx?c=A000401_alienvspredators_bw 

121 FORST, Pavel. GTA San Andreas – PC: Nejlepší hra všech dob? In: Bonusweb [online]. MAFRA. 

2007 [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: http://bonusweb.idnes.cz/gta-san-andreas-pc-nejlepsi-hra-vsech-dob-

fdd-/Recenze.aspx?c=A050623_gtasanandreaspc_bw 
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Na jednu stranu se tak občas zdá, že recenzenti mají potřebu demonstrovat svou 

vlastní znalost fungování počítačových her na technické úrovni, a tudíž se v recenzích 

pouštějí do analýz a popisů užitých technologií, což může být pro čtenáře přínosem, 

pokud se o hry z takového hlediska zajímá, ale na stranu druhou to hry z našeho 

výzkumného pohledu vyzdvihuje jako technické produkty. Oproti estetickým 

hodnocením vizuální stránky her se však podobné případy objevují méně. Dle 

kvantifikace dat tento rozdíl činí zhruba jednu třetinu, kde estetické kódy jsou v oblasti 

vizuálního stylu přítomny v rozsahu 9 procent a technické v rozsahu 6. 

U kvantifikace kódů vizuální stránky je však zajímavé, že u estetických a 

technických kódů sledujeme větší variabilitu v rámci herních žánrů, jak je vidět na grafu 

3.1.2. 

Graf 3.1.2 - procentuální zastoupení slov pro vizuální styl, žánry 
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 Konkrétně jsou zde dva význačné žánry, které se vymykají průměrným 

hodnotám. Simulátory a sportovní hry mají obecně nejvyšší zastoupení estetického 

kódu. Nejspíše to bude dáno tím, že jakási interpretace vizuálního zpracování, které se 

v těchto hrách velmi často snaží o fotorealistický vzhled, je pro hráče a recenzenty 



51 

 

jednou z nejdůležitějších prvků. Když si hráč chce zahrát počítačový fotbal nebo 

závodit ve formulích, většinou mu záleží na tom, aby dění na obrazovce připomínalo 

například přenos z televize. A recenzenti se tomu tudíž věnují podstatně více a mnohem 

detailněji srovnávají u sportovních her pocity vyvolané hraním s dojmy ze sledování či 

hraní reálných sportů. Celkově se u těchto her zdá význačným a hojně probíraným 

pociťovaný realismus, což je vidět například v recenzi EA Sport’s UFC z Games.cz: 

„V žáru boje vše vypadá dobře, ale v opakovačkách už je vidět, že nová technologie 

ještě potřebuje doladit. Občas je třeba vidět, jak systém skládá končetinu tak, aby při opakovačce 

trefila správnou část těla, i když to s ohledem na vzájemnou polohu soupeřů není zcela přirozené. 

Rozdíl oproti reálnému pohybu organické ruky je zkrátka patrný. Stejně tak za některými údery 

necítíte opravdovou kinetickou energii.“122 

Podobný komentář vidíme i u recenze na FIFA 08 ze Score: 

„Prostředí stadionu a samotný zápas je pořád dost sterilní. Diváci jsou nevzhledné kusy 

papundeklu (navíc jeden jako druhý) a chorály se již za několik let nemění (stejně jako 

komentátoři). Pocit, který normálně máte při fotbalovém zápase (tedy v Anglii), vám už 

nenavodí ani jinak spolehlivý nástup hráčů. Zde nejspíš pomůže až nextgenové zpracování. Co 

bylo před pěti lety absolutně realistické, vypadá dnes jako pět let staré. Což je velká pravda, 

která by se dala tesat.“123 

Pro simulátory a sportovní hry se tak stává ideálem dokonalá reprezentace 

reality, která hráči umožňuje prožít podobné zážitky jako ve skutečnosti. Mnohem 

důležitější než technické popisy užité grafiky se stává její zhodnocení a pocitové 

vyznění. Realismus je navíc vždy zkoumán pouze prostřednictvím vizuálního (a místy 

zvukového) zpracování, namísto například herních mechanik a celkového převedení 

sportu do virtuální podoby. Gunther Kress o reprodukci reality říká, že „co je 

považované za reálné, závisí na definicích a zvyklostech určité sociální skupiny.“124 

V tomto případě na sociální konstrukci daných sportů reprezentovaných hrou. Gunther 

                                                 

122 SMUTNÝ, Aleš. EA Sport’s UFC – recenze. In: Games.cz [online]. Tiscali media a.s. 2015 [cit. 2016-

04-19]. Dostupné z: http://games.tiscali.cz/recenze/ufc-recenze-272845 

123 PRELL, Matěj. Recenze FIFA 08. Score. Omega publishing group s.r.o., 2009, 13(165), 76-77. 

124 Str. 158 KRESS, Gunther R. a Theo VAN LEEUWEN.Reading images: the grammar of visual design. 

2. London: Routledge, 2006. ISBN 02-036-1972-2. 
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Kress o zobrazování reality dále píše: „Z hlediska naturalismu je realita definována na 

základě množství korespondence mezi reprezentací objektu a jeho reálnou běžně 

vnímanou podobou.“125 To se v recenzích potvrzuje, neboť jsou zde hry a jejich 

realismus skutečně hodnocené na základě míry nápodoby reálného objektu. V případě 

EA Sports UFC se například recenzenti pozastavují nad tím, jak moc hraní hry působí 

jako sledování přenosu skutečného zápasu v lize. Realismus však nemá základ jen 

v napodobování vzhledu daného objektu. Podle Kresse je realimus definován také na 

základě hodnot objektu přiřazených jeho pozorovatelem: „Pro reprezentaci je důležitá 

obecnost, detaily a jednotlivé rozdíly jsou prchavé. Reprezentace zachází za vizuální 

podobnost. Realismus je v očích pozorovatele, ale jeho oči si prošly kulturním 

výcvikem a nacházejí se ve společenském a historickém zasazení.“126 Recenzenti tak na 

jednu stranu vyžadují naturalistický realismus v podobě například fotorealistické 

grafiky, ale také vnitřní realismus, který se projevuje včleňováním elementů, jako jsou 

tabulky výsledků, počítadla času či naprogramovaný algoritmus výroků komentátorů, 

kteří zápasy komentují podobně jako ve skutečnosti. Často jsou navíc nadabování 

skutečnými komentátory známými z televize, kdy například poslední pokračování 

fotbalové série her FIFA v české lokalizaci daboval Petr Svěcený a Jaromír Bosák.127 

Všechny tyto elementy jsou v recenzích probírány a recenzenti většinou nepopisují, co 

všechno ve sportovní hře je a jak to funguje, ale spíše se zaměřují na pociťovaný 

realismus.  

Druhým žánrový extrém představují FPS neboli střílečky z pohledu první osoby. 

U nich se mnohem častěji hovoří o jednotlivých technických součástech, jako jsou 

použité herní enginy, než o estetických částech. Bylo tomu tak zejména v recenzích 

starších, kdy se zdá, že u stříleček vydaných před rokem 2007 existoval výrazný trend 

posouvat technologickou laťku v oblasti počítačové grafiky renderované v reálnem čase. 

                                                 

125 Str. 158 KRESS, Gunther R. a Theo VAN LEEUWEN.Reading images: the grammar of visual design. 

2. London: Routledge, 2006. ISBN 02-036-1972-2. 

126 tamtéž 

127 Viz. ZACH, Ondřej. Fotbal FIFA 15 budou komentovat Petr Svěcený a Jaromír Bosák 

In: Bonusweb [online]. MAFRA. 1999 [cit. 2016-04-20]. http://bonusweb.idnes.cz/fifa-15-ca5-

/Novinky.aspx?c=A140610_092445_bw-novinky_oz 
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Nejzjevnějším příkladem byla recenze na hru Unreal ve všech médiích, které se 

technickým vizuálním stylem zabývaly v podstatném rozsahu celého textu, což bylo 

dáno nejspíš právě tím, že hra Unreal přišla s novým grafickým enginem, který 

následně po několik let využívaly i jiné hry a v nových verzích se Unreal Engine užívá 

při vývoji her dodnes. 

O hráčích (a recenzentech) se někdy říká, že jim u her záleží spíš na grafice a 

spektakulární podívané.128 Takové tvrzení se vzhledem k množství pasáží věnujících se 

vizuální stylizaci jeví jako nepravdivé. Recenzenty mnohem více zajímá hratelnost a 

hodnota her, než pěkná grafika. Nebo se jí aspoň v recenzích tolik nezabývají. A když 

už ano, soustřeďují se spíše na to, jaké pocity v nich tyto aspekty vyvolávají a oceňují 

celkový umělecký styl a záměr, než že by se primárně zaměřovali na užité technologie 

či popis grafiky a jejich prvků. Zajímavé také bylo, že u 7 recenzí nebyla vizuální 

stránka zohledněna vůbec. V těchto případech se většinou zdálo, že tomu ale bylo 

jednoduše proto, že už autorovi jaksi nezbylo místo, protože se věnoval podrobnému 

popisu herních mechanik, jako tomu bylo například u výše citované recenze na hru 

Shogun 2: Total War z Bonuswebu. 

3.1.4 Narativ 

Herní příběh může být velmi podstatnou součástí celkového požitku ze hry, ale 

v mnoha případech pouze poskytuje kontext pro celkovou hratelnost. Nakonec ne 

všechny hry chtějí vyprávět příběhy, jak poukazuje Henry Jenkins v reakci na spory 

mezi takzvanými ludology a naratology, kteří se snažili zkoumat hry jako narativ.129 Pro 

řadu žánrů a konkrétních her, jejichž recenze byly analyzovány, je příběh zcela 

esenciální součástí a pro jiné je naopak zcela vedlejší. A recenzenti to odrážejí různými 

způsoby referování o narativu. 

                                                 

128 Viz např. výše zmíněný článek COX, Kate. Braid's Jonathan Blow on Art, High Standards, and Games 

as "Shitty Action Movies". In: Kotaku [online]. Gawker Media Group, 2012 [cit. 2016-03-22]. Dostupné 

z: http://kotaku.com/5901363/braids-jonathan-blow-on-art-high-standards-and-games-as-shitty-action-

movies 
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Narativ byl často probírán v širším kontextu, zejména když se jednalo o recenzi 

na titul ze zavedené série či pokračování předchozí hry. Autoři pak měli tendenci uvádět 

příběh předchozích dílů a vysvětlovat dosavadní dění a jak na něj nové pokračování 

navazuje. 

„Lara Croft těžce kráčí ve sněhu peruánského pohoří Andy, před ní zbožný šerpa, který 

zná cestu ke kamenné bráně hrobky Qualopeca. Ta už je mnoho staletí uzavřená. Znalci série 

jistě vědí, co bude následovat. Lara se hákem zavěsí za traverzu a ve skalním reliéfu najde 

spínač, který mohutné dveře otevře. Tato scéna je intrem Tomb Raidera z roku 1996. O jedenáct 

let později stojí hrdinka opět před horským vstupem.“130 

Krom popisného kontextového zasazení je v ukázce výše vidět, jak se recenzent 

snaží jistým stylistickým přičiněním vystihnout atmosféru daného příběhu. Tato snaha 

je v recenzích velmi častá a sama o sobě by se dala považovat za estetizující. Podobné 

referování nakonec vypovídá o tom, že hra měla na recenzenta nějaký emoční dopad a 

on se jej skrze své psaní snaží emulovat pro čtenáře. V ještě větší míře se však poněkud 

překvapivě objevuje touha podat příběhy her vtipně či zábavně, namísto snahy evokovat 

celkovou atmosféru hry: 

„Bylo, nebylo, byla jedna planeta Země, na ní dvě nepřátelské strany, Eurasijská 

dynastie (ech… Rusové) a Spojené civilizované státy (USA). Třetí frakce (Lunární korporace) 

nesnesla, že se první dvě perou, a prchla na Měsíc. To se stalo roku 2140 jenom proto, aby o 

deset let později (2150) válka konečně roztrhla Zemi vejpůl a poslala oba výtržníky na hanbu 

právě na naši jedinou rozumně velkou oběžnici.“131 

Skoro by se dalo říci, že zde recenzent herní příběh zesměšňuje. Není však příliš 

jasné, zda to dělá kvůli tomu, že mu příběh přišel nezajímavý, nebo proto, že se snaží 

pouze pobavit čtenáře. Podobný případ je i v další citaci: 

                                                                                                                                               

129 Viz JENKINS, Henry, WADRIP-FRUIN, Noah a Pat HARRIGAN (eds.). Game Design as Narrative 

Architecture. First Person: New Media as Story, Performance and Games. Cambridge: MIT Press, 2004, 

130 SILLMEN, David. Recenze Tomb Raider: Anniversary. Score. Omega publishing group s.r.o., 

2007, 13(160), 54-56. 

131 BOCAN, Viktor. Recenze Empire Earth 2160. Score. Omega publishing group s.r.o., 2003, 13(138), 

50-52. 
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„Takže jaký je příběh. Někdy v hodně daleké budoucnosti na jedné velmi vzdálené 

vesmírné vojenské stanici dělají lidé pokusy s Alieny a snaží se je předělat pro své bojové účely. 

Všechno jde krásně, až jednou se přetíží energetický systém a dojde k výpadku proudu. To pro 

Alieny znamená vypnuté silové pole, které je drželo v jejich celách. Alieni se ihned rozběhnou 

po celé základně, a jelikož mají hlad, tak se okamžitě vrhnou na nebohé vědce. Naštěstí se 

několik vědců zachrání a zavolají pravého hrdinu, svalovce, idol všech dětí. Vojáka, který hrdě 

nosí uniformu Space Marines. K honu na Alieny se přidá také strejda Predátor, který je zrovna na 

lovu.“132 

V obou ukázkách je příběh představen technickým způsobem, ale zároveň se 

autoři snaží čtenáře pobavit. V průběhu výzkumu vyšlo najevo, že humor činí velmi 

podstatnou část všech analyzovaných herních recenzí. Fakt, že herní recenze plní také 

zábavnou funkci, ale nemusí znamenat, že nemohou jít dostatečně do hloubky. 

Příkladem může být série video recenzí z online magazínu The Escapist nazvaná Zero 

Punctuation.133 V nich se komik a herní novinář Ben Croshaw nadneseným způsobem 

pouští do recenzování herních titulů. Ke svým interpretacím využívá vtipné animace a 

sarkasmus, ale skrze něj vidíme širší Croshawův záběr, kdy v recenzích často zahrnuje 

značný kontext z oblasti herního průmyslu či aktuálních společenských a kulturních 

témat, který v jiných recenzích přítomný není. A podobným způsobem fungují i některé 

analyzované recenze. Vtip často funguje jako kritický prvek a nijak tím neubírá na 

hodnotě kritiky a často se jeho užití pojí s pocitovým hodnocením her. Občas čtenáři 

také umožňuje živější představu a pochopení recenzentova názoru: 

„Děj je plný zmatených obratů a nelogicky navazovaných událostí, že máte pocit, jako 

by scénárista spojil čtyři průměrné příběhy Čtyřlístku. Ano, pokud považujete „Záhadný 

APOBAB“ za nejlepší zápletku v dějinách literatury, pak se vám Bloodline bude líbit.“134 

Ať už skrze vtip, nebo ne, herní narativ je v recenzích probírán častěji 

z estetického hlediska. Podle Bendové „kritika není popisem děje“135 a herní recenzenti 

                                                 

132 KADLEČEK, Pavel. Aliens vs Predator In: Bonusweb [online]. MAFRA. 1999 [cit. 2016-04-20]. 

http://bonusweb.idnes.cz/aliens-versus-predator-0vz-/Recenze.aspx?c=A000401_alienvspredators_bw 

133 Zero Punctuation. The Escapist [online]. Defy Media LLC, 2016 [cit. 2016-05-02]. Dostupné z: 

http://www.escapistmagazine.com/videos/view/zero-punctuation 

134 BÍLEK, Jan. Recenze Bloodline. Score. Omega publishing group s.r.o., 2003, 11(132), 62-63. 

135 BENDOVÁ, Helena. Omyly kritiky. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2004, (31), 32-34. 
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to dodržují do té míry, že poté, co si v úvodu článků projdou jakýmsi nutným nástinem 

základního děje, často vtipně podaným, věnují se mnohem více spíše dopadům příběhu 

na hráče a také, zda funguje v souladu s ostatními částmi hry. Takové pasáže jsou pak 

sice kratší, ale objevují se i v kontextu jiných součástí hry, takže je najdeme častěji a 

v celkovém náhledu tak z hlediska narativu tvoří větší a častější části recenzí, než prosté 

představení děje. Příkladem může být recenze z Games.cz na hru GTA: San Andreas. 

„Celkově působí příběh uceleným dojmem a jen málokdy se na mysl vkrádá pocit, že 

děláte něco bez valnějšího smyslu. Pocit zadostiučinění z každé splněné mise žene hráče 

kupředu.“136 

Tento trend ilustruje i rozdíl v poměru estetických a technických sdělení 

v oblasti kvantifikovaných výsledků kódu narativu, kdy se v rozsahu všech recenzí 

estetický kód objevoval o třetinu častěji, než technický. V jednotlivých žánrech se to 

však často lišilo, podobně jako tomu bylo v případě vizuální stylizace. U narativu se to 

však dalo očekávat, neboť jak bylo řečeno výše, každá z her a žánrů se staví k příběhu 

jiným způsobem a recenzenti to tudíž odrážejí. 

                                                 

136 GTA: San Andreas – megarecenze PC verze. In: Games.cz [online]. Tiscali media a.s. 2007 [cit. 2016-

04-19]. Dostupné z: http://games.tiscali.cz/recenze/gta-san-andreas-mega-recenze-pc-verze-49997 
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Graf 3.1.3 - procentuální zastoupení slov pro narativ, žánry 
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Hloubka, se kterou recenzenti probírají narativ, závisí jak na žánru hry, tak na 

směru, kterým se recenzent rozhodl vydat ve svém psaní. Žánry s obyčejně velkým 

důrazem na příběh, jako jsou RPG, kde hráč skrze akce svojí postavy běžně rozhoduje o 

dalším dějovém vývoji, nebo adventury, které se běžně skládají pouze z řešení hádanek, 

konverzování s postavami a postupným skládáním příběhu, se zdají být i v recenzích 

více probírané z hlediska příběhu. U žánru RPG však dosahují popisné pasáže 

dominance. Recenzenti v těchto případech spíše popisují konkrétní herní světy či 

zasazují hru do kontextu podobných her, než že by rozjímali nad osobním dopadem 

konkrétních příběhů. Přesto se recenze her žánru RPG zdají i velmi esteticky hodnotící, 

jak vidíme i na kvantifikovaných výsledcích, kde v žánru RPG převyšuje hodnota 

estetického kódu tento kód v jiných žánrech, jako jsou třeba více na hratelnost a 

vizuální stránku orientované FPS či strategie.  

Nejvyšší rozdíl mezi technickým a estetickým narativem mají recenze na hry 

žánru survival horror, kde se recenzent často pozastavuje nad všemi pocity, které děj na 

monitoru vyvolává a popisuje, jak a proč vzbuzuje daná zápletka strach a tíseň namísto 

toho, aby se zabýval konkrétním zasazením děje a jeho popisem.  
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Nejmenší podíl narativu je probírán u her rytmických, sportovních a u 

simulátorů, což je pochopitelné, neboť takové hry často příběh jako takový nemají a 

recenzent se spíše zaměřuje na to, zda daný simulátor propůjčuje hráči pocit, že 

například v případě hry Bus driver se skutečně cítí jako řidič autobusu. Taková věc je 

ale pak popsána spíše z hlediska vizuální a zvukové stránky a výjimečně také v oblasti 

hratelnosti a hodnoty a více je tento fenomén probrán u příslušných oblastí. 

Velké zastoupení příběhu v rámci žánru plošinovek, kde se příběh často také 

nevyskytuje, je zřejmě způsoben přítomností hry Ori and the Blind Forest ve vzorku. 

Tato hra byla totiž ve všech recenzích probírána z hlediska příběhu relativně do 

hloubky, což vytvořilo velký rozdíl oproti dalším analyzovaným recenzím na hry žánru, 

kde se kód pro narativ objevoval mnohem méně. Z toho vyplývá, že krom žánru má vliv 

na důležitost příběhu v recenzi pochopitelně také konkrétní hra.  

Zmíněný Ori and the Blind Forest například svým zpracováním animací a 

pohádkovou grafikou, kterou jsme zvyklí vídat spíše v animovaných filmech, vyzařuje 

silný umělecký záměr a z analýzy recenzí vyplývá, že i recenze pak mají tendence být 

umělecky hodnotící. Bylo by zajímavé prozkoumat, zda méně mainstreamové hry 

s výraznou stylizací získávají v recenzích více estetická hodnocení. Z případu Ori and 

the Blind Forest by se mohlo zdát, že hry, které „vypadají jako umění“, jsou také spíše 

hodnoceny jako umění. Při výběru vzorku však bohužel takové hry nebyly zohledněny a 

jediným zástupcem je tedy Ori and the Blind Forest a jeho tři recenze, které tuto 

myšlenku potvrzují, ale na malém rozsahu. 

3.1.5  Zvuk 

Hodnotící či popisná prohlášení okolo zvuku byla v recenzích nejvzácnější. 

Ačkoli je hudba, zvuk a dabing podstatnou součástí vývoje her a často si tyto oblasti 

vyžádají stejné množství zdrojů a tvůrčí snahy jako oblasti jiné, v recenzích jsou 

zmiňovány velmi zřídka a stručně. Výjimku tvoří případy, kdy se zvuk stává ve své 

podstatě součástí herních mechanik. Když už se však zmínky o zvuku či hudbě objeví, 

majoritně se jedná o estetizující popis toho, co v daných situacích vyvolává a k čemu 

v rámci celkového designu hry slouží. Příkladem může být recenze na již zmíněnou hru 

Bus driver z Games.cz: 
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„Povedly se ale zvuky, motor autobusu reálně přede, vzduchové brzdy odfukují a 

cestující pěkně řvou při každé kolizi, nebo náhlém brzdění, jak popadávají z madel (to ale není 

vidět), takže aspoň po zvukové stránce se za monitorem fakt cítíte jako za volantem 

autobusu.“137 

I se zvukem se pojí kontextové pasáže, které však v těchto případech většinou zůstávají 

u spíše technických popisů jako třeba v recenzi na hru Dračí historie v časopisu Score: 

„Za prvé je to graficky hudebně i programově velice impresivně provedená adventura, 

jakou byste mezi českou produkcí nikde nenašli, za druhé se jedná o první českou hru, v níž 

najdeme rozsáhle, kvalitně namluvené dialogy.“138 

Pravděpodobně by se dalo o herní hudbě a zvuku říct to stejné jako o hudbě 

filmové. Pokud je dobrá, divák (v našem případě hráč) si jí ani nevšimne. Zvuk však 

zahrnuje také herní dabing a značná část náplně pasáží věnujících se zvuku se dabingem 

skutečně zabývala. Ve většině případů recenzenti hodnotí hlasové projevy postav 

vzhledem k celkovému tónu příběhu a zejména zobrazovanému charakteru, kterému 

dabér propůjčuje hlas. Zhruba v polovině případů však v oblasti dabingu recenzenti jen 

říkají, kdo dané postavy dabuje. O to víc, když se jedná například o známého herce: 

„CJ je členem Grove Street Families, upadajícího gangu, v němž to zrovna sbalil 

úplatný polda Tenpenny (mimochodem namluvený Samuelem L. Jacksonem).“139 

Výjimečné jsou pak případy, kdy se autor zaměřuje na čistě technické elementy 

zvukového designu konkrétních her. Takové pasáže se objevovaly hlavně u starších 

recenzí. Může to být dáno tím, že dřív byla přítomnost hudby či určitých zvukových 

technologií, jako je stereo či 3D zvuk, něčím netradičním: 

„A co se týče ozvučení, nemám co dodat. AvP naplno využívá funkcí a efektů EAX a 

A3D, a abych řekl pravdu, nedovedl bych si představit AvP bez těchto věciček. (…) AvP 

                                                 

137 JONÁŠ, Michal. Bus driver - recenze. In: Games.cz [online]. Tiscali media a.s., 2007 [cit. 2016-04-

18]. Dostupné z: http://games.tiscali.cz/recenze/bus-driver-recenze-49450 

138 FORMÁNKOVÁ, Irena a ANASTASOV, Andrej. Recenze Dračí historie. Score, 1995, 2(23), 35. 

139 GTA: San Andreas – megarecenze PC verze. In: Games.cz [online]. Tiscali media a.s. 2007 [cit. 2016-

04-19]. Dostupné z: http://games.tiscali.cz/recenze/gta-san-andreas-mega-recenze-pc-verze-49997 
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dostanete na dvou plackách, první je instalační Cdčko, které, pokud zvolíte kompletní instalaci, 

zkopíruje celé CD na HD a druhé Cdčko je plné muziky.“140 

Kvantifikované výsledky v rámci žánrů ukazují, že prohlášení o zvukovém 

designu, hudbě, efektech a dabingu jsou skutečně velmi vzácná či se v některých 

žánrech neobjevují vůbec. Výjimku tvoří žánr rytmických her, kde zvuk a práce s ním 

tvoří jeden ze základních principů hry a je tudíž detailněji probírán. A to jak esteticky, 

tak technicky: 

„Z tohoto pohledu lze jedině pochválit, neboť něco víc než čtyřicítka skladeb patří k 

tomu nej, co v hudebních hrách najdete, a to hned z několika hledisek. Prvním je široké spektrum 

hudebních žánrů, od klasického rocku přes rock alternativní, moderní, punk či třeba metal. 

Skladby zároveň reprezentují éru od šedesátých let až po současnost. Mám-li jmenovat aspoň pár 

nejznámějších interpretů, zmíním třeba Alice Cooper (School’s Out), Heart (Barracuda), The 

Who (The Seeker), The Rolling Stones (Paint It Black), Black Sabbath (Paranoid), The Sex 

Pistols (Anarchy in the U. K.), ZZ Top (La Grange), Guns N Roses (Welcome To The Jungle), 

Santana (Black Magic Woman) a další. Některé tracky dokonce nahráli speciálně pro GH 3 

přímo jejich skuteční interpreti (třeba Sex Pistols).“141 

Jediným případem, kdy technický kód v oblasti zvuku přesahuje estetický, jsou 

simulátory a sportovní hry. V jejich případě se recenzenti zaměřují na to, jaká hudba ve 

hře je a zda si tam hráč může vložit vlastní. U ostatních žánrů se pak recenzenti spíše 

soustřeďují na to, jak hudba podkresluje herní atmosféru, co vyvolává nebo zda dabéři 

správně „hrají“ svoje postavy. V žánru FPS se často objevuje popisování zvukového 

„pocitu ze střelby“, podobně jako se v survival hororu recenzenti zaměřují na to, jak 

jsou zvukové efekty děsivé. 

                                                 

140 KADLEČEK, Pavel. Aliens vs Predator In: Bonusweb [online]. MAFRA. 1999 [cit. 2016-04-20]. 

http://bonusweb.idnes.cz/aliens-versus-predator-0vz-/Recenze.aspx?c=A000401_alienvspredators_bw 

141 Guitar Hero III – recenze. In: Games.cz [online]. Tiscali media a.s. 2007 [cit. 2016-04-20]. Dostupné 

z: http://games.tiscali.cz/recenze/guitar-hero-iii-recenze-50012 
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3.1.6 Kontext 

V rámci analýzy byl v recenzích také zkoumán a kódován kontext. Ten se 

skládal z mediálního kontextu, herního kontextu a průmyslu, jak jej ve svém výzkumu 

definoval Zagal a kol. Konkrétně jejich definice tyto prvky určovala následovně: 

„Mediální kontext je kontextualizace hry z hlediska neherních médií, jako jsou filmy, 

komiksy, knihy, televizní seriály a podobně. (…) Herní kontext je kontextualizace hry 

v porovnání s jinými hrami, konkrétními žánry a jejich konvencemi. Jde také o pohled na 

zasazení hry do obecného kontextu herní historie. (…) V oblasti průmyslu je diskutován stav, 

problémy a trendy herního průmyslu celkově.“142 

A ačkoli u těchto prvků nemůžeme často uvažovat nad tím, zda tvoří estetická či 

technická prohlášení, jejich přítomnost v textech nám dokazuje zařazení herní 

žurnalistiky do širšího pole, jako tomu v teoretické části činil Kirkpatrick. Kontext byl 

jediným kódem, který se mohl překrývat s ostatními kódy, neboť se často zabývá kromě 

kontextualizace také dalšími výše probranými herními elementy. 

Kontext se do určité míry objevuje v každé recenzi. V některých médiích se 

vyskytuje výrazněji, zejména díky dodatečným tabulkám, které se zabývají příbuznými 

oblastmi k recenzované hře. Když například v časopisu Score nebo na webu Games.cz 

čteme o hře na motivy filmu, často se po straně recenze objeví také tabulka popisující 

filmovou předlohu. Co se týče naší kvantifikace dat, Score má v tomto případě výhodu, 

neboť jeho tabulky jsou vždy součástí recenze, kdežto na webu podobné záležitosti 

fungují spíše jako odkazy na konkrétní články. Ty však již nebyly analyzovány a do 

kontextu se nezapočítávají. V rámci kvantifikace výsledků tudíž nelze příliš dobře 

poměřovat jednotlivá média mezi sebou.  

Co se však týká samotného množství kontextu v recenzích napříč médii, oproti 

ostatním sledovaným kódům, které byly v čase stabilní, se tu objevuje jistý nárůst. Kde 

se v recenzích z let 1995 a 1997 recenzenti kontextem zabývají velmi zřídka, recenze 

                                                 

142 Str. 221 ZAGAL, José P., Amanda LADD a Terris Johnson. Characterizing and understanding game 

reviews. In: FDG '09 Proceedings of the 4th International Conference on Foundations of Digital Games. 

New York, ACM Press. ISBN 978-160-5584-379. 
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z roku 2015 již kontextového kódu obsahuje mnohem více. Ilustrují to i kvantifikované 

výsledky, kde se kód kontextu zvýšil z 3 procent na 12 procent. Tento nárůst by mohl 

vypovídat zaprvé o tom, že se herní diskurz stává bohatším a recenzenti mohou najít 

například více příbuzných her, ale také to může znamenat, že se hry z hlediska 

recenzentů začínají více dávat do souvislosti s ostatními kulturními produkty. Herní 

pole se tak zdá propojenější a naplněnější více vazbami. Rozšíření kontextu můžeme 

považovat za jeden z projevů měnící se podoby recenze, která se více přibližuje 

obecnému pojetí kulturní kritiky. 

3.2 Specifika analyzovaných médií 

Podíváme-li se pro lepší pochopení rozdílů mezi médii na kvantifikace výsledků, 

zjistíme v rámci jednotlivých kódů velmi podobné výsledky, jako v celkovém náhledu. 

Graf 3.2.1 - média 

 

 Hratelnost opět činí největší kategorii kódů a rozložení technických a 

estetických prvků je zhruba stejné. Jsou zde však drobné rozdíly. Recenze v časopisu 

Score vykazují více estetických kódů, než je průměr a Bonusweb naopak více 

technických. K zjištěnému celkovému průměru se nejvíce blíží Games.cz. To vzhledem 

k metodě sice nemůžeme brát jako průkazné, ale rozhodně nám to pomůže 

zkonkretizovat zjištěné fenomény. 
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Kdybychom porovnávali tištěná a online média, zjistili bychom u tisku příklon 

k estetickým popisům. Porovnáme-li však mezi sebou jednotlivá online média, čili 

Bonusweb a Games.cz, zjistíme podobné rozdíly. Zdá se tudíž, že spíše než na formátu 

záleží na konkrétním typu média a jeho redakci. Zajímavé také je, že z hlediska rozsahu 

a podoby článků jsou jak tiskové, tak online recenze zhruba stejně dlouhé a formálně 

velmi podobné. Recenze na webu nevyužívají příliš často možností internetového 

zpracování, jako je vkládání videí ze hry a podobně. 

Druhou věcí je oblast stylistiky, kde se nachází několik drobných rozdílů, které 

však v důsledku mohou znamenat odlišné výsledky v rámci hledání estetických a 

technických tvrzení. Hlavním důvodem, proč se v časopise Score objevuje obecně větší 

množství estetických prohlášení je zřejmě to, že styl psaní v časopise Score se často 

vymyká „typické“ podobě herní recenze. Konkrétní stylistické projevy recenzí 

v časopise Score probral v bakalářské práci Adam Plechatý, kde poukázal na časté 

používání metajazyka, reflektujícího proces autorových myšlenkových pochodů. 

V recenzích také objevil postupný úbytek stylisticky informačního postupu a nárůst 

„zábavného“, což se ukázalo i v případě tohoto výzkumu.143 Ale jak jsme si popsali 

výše, zábavnost recenzí nemusí jít proti její informační hodnotě. 

V recenzích časopisu Score každopádně existuje velký důraz na humor a 

přirovnání. Některé recenze jsou například celé psány formou dialogu s hlavní 

postavou, jako jakýsi román v dopisech či formou povídky nebo reportáže z hraní. 

Podobě psané jsou i některé recenze staršího data z Bonuswebu. Postupně však mizí a 

zůstávají pouze ve Score. Zde se opět dostáváme k otázce, zda takový způsob psaní 

slouží vyjadřování pocitů spojených s konkrétními hrami a jako autentický popis 

estetické zkušenosti, nebo pouze jako snaha pobavit čtenáře. Z recenzí se zdá, že je 

skutečně možné oboje. 

                                                 

143 Str. 52 PLECHATÝ, Adam. Vývoj a podoba herní recenze na příkladu časopisu SCORE. Praha, 2013. 

Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky, katedra žurnalistiky. Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Švelch Ph.D. 
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3.3 Vnímání her jako prostoru 

Z velkého množství reportážně či jinak nezvykle psaných recenzí ale vyplynula 

jiná zajímavá skutečnost, která si zaslouží podrobnější probrání. Samotný fakt, že je 

vůbec možné po dohrání hry něco jako „reportáž z hraní“ napsat, je poměrně zvláštní. 

Reportáž v kulturní žurnalistice není ničím neobvyklým, ale objevuje se spíše 

z takových zkušeností, jako jsou vernisáže, koncerty či výstavy, kdežto u jiných forem 

umění, jako je film a kniha, se setkáváme více s recenzí či kritikou. Rozdílem se zdá být 

to, že reportáž píše autor na základě svojí fyzické přítomnosti u konkrétního díla 

v případech, kdy je tato přítomnost důležitým faktorem. Přítomnost je v oblasti filmu či 

knih potlačena samotným dílem, kdežto u her se zdá, že je recenzenti dokážou uchopit 

jako prostor, kam se vydávají, a ne jen jako konkrétní dílo, které mají daným způsobem 

konzumovat. To je na hrách poměrně unikátní. Design prostředí tak může být na hrách 

mnohem důležitější, než například příběh, jak říká Henry Jenkins: „Herní designéři 

nevyprávějí příběhy. Navrhují světy a formují prostory.“144 V kontextu herních 

magazínů Jenkins poukazuje také na občas se objevující mapy herních prostorů, které je 

berou jako reálnou zkušenost: „Tyto mapy nemají podobu topografických záznamů, ale 

spíše souhrnu screenshotů, které reprezentují herní svět tak, jak jím jako hráči budeme 

procházet. Herní prostor neexistuje jako abstrakt, ale jako zkušenost.“145 Mapy, o 

kterých mluví Jenkins, se v analyzovaném vzorku neobjevily, ale obrázky z her 

doplněné skoro cestopisnými popisky byly v recenzích velmi časté. Návody a průvodce 

jsou pak také častým zástupcem další obsahové skladby herních webů a časopisů. 

S vnímáním a popisováním her jako reálných prostorů se pojí také v teorii zmiňovaný 

koncept imerze, čili pociťovaného začlenění se do hry. A ačkoli je tento termín jedním 

z nejdiskutovanějších v oblasti herních studií, v recenzích jsem se s jeho konkrétním či 

ekvivalentním užitím nesetkal ani jednou. Koncept vcítění se do virtuálního světa však 

recenzenti vystihují způsobem popisování lokací a svých zážitků v nich: 

                                                 

144 str. 3 HENRY, Jenkins, WADRIP-FRUIN, Noah a Pat HARRIGAN (eds.). Game Design as Narrative 

Architecture. First Person: New Media as Story, Performance and Games. Cambridge: MIT Press, 2004, 

, 118-130. Dostupné také z: http://interactive.usc.edu/blog-old/wp-

content/uploads/2011/01/Jenkins_Narrative_Architecture.pdf 

145 str. 12 tamtéž 
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„Druhou věcí za druhé ucho je fakt, že hlavním hrdinou celého příběhu je stejnou mírou 

jako Hawke také samotné město. Druhý Dragon Age velmi dobře sedá do žánrové škatulky 

urban fantasy. A kvuli tomu, že se proplétáte spletitými uličkami a čtvrtěmi Kirkwallu, stejně 

jako kvůli zprvu neúplnému Varricovu vyprávění, jsem po prvních hodinách hry prohlásil 

heretickou větu „přijde mi, že ta hra nemá duši“. Jak jsem se mýlil! Jak jsem mohl chtít 

posuzovat hru, jejímž srdcem je tepající město, když jsem vlastně v tom městě byl nováčkem, 

který sotva prošel jednou každou ulicí?“146 

 Popis pociťovaná imerze většinou slouží jako záznam estetické zkušenosti a pojí 

se s interaktivitou her, kterou někteří autoři v teoretické části považovali za zásadní 

element, jemuž by v kritice měla být věnována stěžejní část.147 Recenzenti se 

interaktivitě přesto nevěnují nikterak často, ale když ano, činí tak formou popisu herních 

zkušeností a zážitků až reportážní či vypravěčskou formou. 

3.4 Ostatní zjištění 

V rámci analýzy bylo také sledováno, zda se autoři vyjadřují jinak ke hrám 

nepříznivě či příznivě hodnoceným. Z tohoto hlediska se podoba recenze prakticky 

neměnila. Autoři ve všech kategoriích přistupovali ke „špatným“ a „dobrým“ hrám 

stejně a ani u jedné z těchto kategorií výrazně nepřevažovaly buď technické, nebo 

estetické popisy. Tudíž můžeme říci, že recenzenti ve své práci s hrami nakládají stejně, 

ať už je vnímají pozitivně, nebo negativně. 

Podobně nevýrazné byly i změny v psaní recenzích na české či zahraniční hry. U 

českých her se sice objevovala celá řada prohlášení upozorňujících na „šikovnost 

Čechů“ či věty rámcované s důrazem na šok a zaujetí čtenáře v podobě: „I v Česku se 

dělají hry!“ Z hlediska vnímání her obecně však měla země původu nepodstatný dopad 

na celkovou podobu recenzí. 

                                                 

146 SMUTNÝ, Aleš. Dragon Age II – recenze. In: Games.cz [online]. Tiscali media a.s. 2011 [cit. 2016-

04-20]. Dostupné z: http://games.tiscali.cz/recenze/dragon-age-ii-recenze-55136 

147 viz str. 20 kapitola 1.2 Hry jako umění 
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3.5 Shrnutí 

Z celkového pohledu na analyzované recenze vidíme, že autoři technické a 

estetické pasáže užívají ve vzájemné vyváženosti. Ze strany recenzentů se tak 

setkáváme se snahou poskytnout čtenářům jak popis vlastností a prvků daných her, tak 

názory na hru celkově. Výsledné zhodnocení, zda herní recenzenti pohybují v oblasti 

kulturní kritiky či s hrami zacházejí jako s technickými artefakty však není jednoznačné.  

Ukázalo se, že v některých aspektech her mají recenzenti jasnou kritickou 

představu a o hrách mluví z hlediska estetiky, vyvolaných pocitů a celkově je hodnotí 

jako umělecká díla. Tyto hodnotící aspekty se však objevují zejména při referování o 

vizuální stránce her, narativu, zvuku a jejich hodnotě. To znamená, že převážně u prvků, 

které v rámci kulturní kritiky bývají probrány i jinde a recenzenti na podobné referování 

o vizuální stránce či zvuku mohou být zvyklí z jiných zdrojů. 

Největší a snad i nejdůležitější část v recenzích nicméně tvoří zkoumání oblasti 

hratelnosti, která je nakonec tím, co odlišuje hry od jiných médií. Z hlediska hratelnosti 

ale recenzenti nedosahují takového kritického vhledu a schopnosti argumentace, jako 

v jiných aspektech. Hratelnost je v recenzích v největší míře popsána technickým 

způsobem – recenzenti nám převážně sdělují, co se ve hrách dá dělat a jak to vlastně 

funguje, než aby herní mechaniky hlubším způsobem interpretovali či argumentovali 

ohledně jejich kvality. Estetická tvrzení se sice objevují i v oblasti hratelnosti, ale 

rozhodně tomu tak není ve všech případech, a když se objeví, je to až po zdlouhavém 

popisu všech možností dané hry. Z toho by se mohlo zdát, že kritici hry v jádru vnímají 

jako technické produkty a jejich umělecká stránka je pro ně přidanou hodnotou, která se 

pojí zejména s tím, jak hry vypadají, jak jsou v nich napsané postavy a podobně. 

Dalo by se říci, že herní recenze obecně trpí stejnými nedostatkem vhledu a 

interpretativní argumentace, jako píše Bendová o kritice filmové:  

„Přestože jsou kritiky něčím, s čím se setkáváme denně na stránkách nejrozličnějších 

periodik, jak jejich pisatelé, tak i jejich čtenáři jako by často ke kritikám přistupovali zcela 

naivně a bez nejmenších nároků, opakujíc stále stejné omyly, které kritiku obírají o její plnou 
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funkci. Například chybí-li argumentovanost názoru či tuto funkci přímo ruší, když je třeba 

kritika spíše skrytou reklamou.“148 

Zmíněná funkce kritiky jako interpretace a zhodnocení uměleckého díla zůstává 

v recenzích do značné míry nenaplněná, i když nemůžeme říci, že se v případě herních 

recenzí jedná o skrytou reklamu či čistě průvodce pro spotřebitele. Ve své podstatě je 

herní recenze jak kulturní kritikou, tak technickým popisem. Pokud by však smyslem 

náhledu herní kritiky mělo být také ustanovení her jakožto legitimní formy umění skrze 

jakési prosakování názorů do podvědomí veřejnosti, nejspíš toho nebude dosaženo. A to 

protože v oblastech, které jsou pro hry nejdůležitější a o kterých panuje shoda, že by se 

měly z hlediska her jako média zkoumat převážně (hratelnost, interaktivita …), 

nedochází k rámcování her jako umění. 

A i když recenzenti ve svých textech nejspíš přímo nevidí hry jako umění, na 

druhou stranu způsobem psaní velmi často odráží pojetí her jako estetické zkušenosti. 

Recenzenti mohou sice pouze popisovat, co ve hře dělali, ale zároveň tím popisují, jaké 

pocity v nich hra vyvolala a co si z virtuálního světa hry odnesli. Zde se pak nacházíme 

v oblasti interpretace, i když si to možná recenzenti sami neuvědomují. 

Čistě pro konečnou ilustraci závěrů můžeme přihlédnout i ke kvantifikovaným 

výsledkům, které znázorňují tři stěžejní zjištění výzkumu.149 Zaprvé v recenzích existuje 

zhruba stejný poměr estetických a technických sdělení, ale technická sdělení mají 

mírnou převahu. Může za to zejména potřeba recenzentů popsat jednotlivé aspekty her, 

než je mohou následně ohodnotit. Pak také vidíme, že hratelnost je v recenzích 

nejpopisovanějším elementem. V této oblasti výrazně převažují technické popisy, což je 

opět dáno tím, že recenzenti spíš chtějí čtenářům popsat, co se v daných hrách dá dělat a 

až následně to zhodnotit. V řadě případů však recenzenti považují popis dostupných 

herních možností za dostačující, čímž se oddalují od interpretativní funkce, kterou by 

měla mít kulturní kritika a to v oblasti, jež je nejpodstatnějším elementem oddělujícím 

                                                 

148 Str. 32 BENDOVÁ, Helena. Omyly kritiky. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2004, (31), 32-

34. 

149 Viz Graf 3.5.Chyba! Pouze hlavní dokument. - Procentuální zastoupení slov pro jednotlivé kódy, 

všechny recenze v kapitole 3.1 Estetická a technická tvrzení v recenzích 
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hry od ostatních médií. V ostatních oblastech pak jsou v procentuálním zastoupení 

dominantní estetické popisy, a když recenzenti hovoří o grafice, zvuku, příběhu a 

podobně, většinou hry hodnotí na základě vlastního cítění a interpretace a nezůstávají u 

pouhých popisů, jak daná hra vypadá, zní či co se v ní odehrává. 
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Závěr 

Je herní recenze kulturní kritikou, nebo není? Aphra Kerr definuje herní průmysl 

jako kulturní průmysl, ve stejném smyslu jako je kulturním průmyslem chápán třeba 

průmysl filmový či hudební.150 Je pak tedy herní žurnalistka, podobně jako filmová a 

hudební, v roli kulturní kritiky? 

Kulturní kritiku jsme definovali jako analytickou diskuzi, která se projevuje 

prostřednictvím recenzí či jiných textů. Interpretuje, hodnotí a třídí umělecká díla.151 

Přiklonili jsme se k názoru, že počítačové hry jsou, nebo spíš mohou být umělecká díla 

a tudíž by si kulturně zakotvenou kritiku a interpretaci zasloužily. Dobrá interpretace a 

kulturní kritika podle Foreta vyzývá čtenáře, aby viděl sám za sebe, nejen poslouchal a 

přijímal předkládaný názor. Popisy pocitů a myšlenek pak mohou být vodítky 

k interpretaci. 152 Z tohoto hlediska herní recenzenti smysl kulturní kritiky do značné 

míry naplnili, zejména když interpretují narativ, vizuální stránku her či zvuk a hodnotu. 

Dle výsledků však také podstatně záleží na žánru hry, kdy některé, jako třeba simulace a 

sportovní hry, skýtají jiný tip kritiky, více soustředěný na pociťovaný realismus, než 

například hry žánru FPS, které si v očích recenzentů vysluhují techničtější popis. 

V mnoha oborech, jako je třeba hratelnost, však zůstávají recenzenti v oblasti popisů 

technických produktů i celkově. Závěrem by se tak dalo říct, že má herní recenze ke 

kulturní kritice ještě daleko, ačkoli už aspoň vykročila na správnou cestu skrze 

přítomnost estetických popisů vedoucích k jakési umělecké interpretaci. 

Problémů, které musí herní recenze překonat do budoucna, kdyby se za kulturní 

kritiku chtěla považovat, je však celá řada. Je třeba vypořádat se s inflací hodnocení a 

zaměřit se na silnější argumentaci namísto či v doprovodu číselných stanovisek. 

                                                 

150 Viz str. 44-47 KERR, Aphra. The business and culture of digital games: gamework/gameplay. 

London: SAGE Publications, 2006. ISBN 14-129-0047-6. 

151 Viz kapitola 1.1 Role a postavení herní žurnalistiky str. 6-7 

152 FORET, Martin. O interpretaci vizuálního textu. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 

2007. 
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Zjistili jsme, že zasazování her do širšího mediálního a zejména herního 

kontextu je v recenzích na vzestupu. Kulturní kritika jako taková by měla přihlížet 

k sociokulturnímu kontextu děl ve větší míře a nárůst zohledňování kontextu 

v recenzích můžeme brát jako přínosný, pokud chceme herní recenzi za součást kulturní 

kritiky považovat. Přesto by kontext měl být v analyzovaných médiích zřejmě probírán 

ještě detailněji, jako se v  širší veřejnosti dostupné rovině snaží v současnosti například 

Jonathan McIntosh a Anita Sarkeesian, kteří ke kritice her užívají teorii společenské 

změny a feminismu. Tento pár autorů užívá feminismus a kultivační teorii, aby 

poukázal na to, jak hry předávají společenská a kulturní poselství založená na 

misogynii.153 A ačkoli se o jejich metodách a závěrech vedou spory, podobný typ 

obsahu herní žurnalistika potřebuje, aby se blíže přiblížila kulturní kritice. 

Stejně tak by se měla samotná herní recenze více otevřít kritice, což se ne vždy 

daří. Zmíněná Anita Sarkeesian a Jonathan McIntosh u svých videí a článků na internetu 

deaktivují možnost přidávat komentáře a veřejně podněcují další autory, aby tak činili 

také. A ačkoli je takový přístup pochopitelný po obrovské míře nenávistných 

komentářů, se kterou se tito autoři setkali, zaniká tím veškerý prostor pro diskuzi a 

potřebnou polemiku s kritikou. Podstatná část nejčtenějších herních online médií pod 

recenzemi užívá systém filtrace komentářů a jak Polygon, tak Kotaku mažou komentáře 

kritické vůči názorům představeným v recenzích pod záminkou proaktivní ochrany před 

obtěžováním a kyberšikanou. 154 Veškeré falešně označené komentáře jsou pak 

považovány za přijatelné ztráty. Podobné systémy filtrace komentářů a rozdělování 

„banů“ funguje i na stránkách zkoumaných médií Games.cz a Bonuswebu. V časopisu 

Score se kritika objevuje v rámci sekce čtenářských dopisů, a ačkoli je s ní nakládáno 

poměrně zodpovědně, také zde probíhá nevyhnutelný předchozí výběr příspěvků, které 

se otisknou. 

                                                 

153 Viz Feminist Frequency [online]. 2016 [cit. 2016-05-02]. Dostupné z: https://feministfrequency.com/ 

 
154 Viz Polygon Admits Censoring Review Opinions: Is This Acceptable? In: Reddit: /r/games [online]. 

reddit inc., 2013 [cit. 2016-05-02]. Dostupné z: 

https://www.reddit.com/r/Games/comments/19o1q1/polygon_admits_censoring_review_opinions_to_avo

id/ 
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Závěrem tedy můžeme říci, že herní recenzenti dokážou na hry nahlížet 

z hlediska kulturní kritiky a v některých oblastech tak činí více, než v jiných. Celkově 

podávají skrze své texty vyvážený poměr estetických a technických popisů. Podaří-li se 

jim v budoucnu udržet trend rozšiřující se role sociokulturního kontextu v recenzích a 

budou-li nadále doplňovat spotřební popisy daných her vyargumentovanými soudy, 

jednou budeme moci skutečně hovořit o herní recenzi jako o formě kulturní kritiky. Než 

se tak stane, můžeme snad aspoň říct, že recenze udělala několik dobrých prvních 

kroků. 
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Summary 

The goal of this work was to explore whether videogame reviews serve as a 

legitimate form of cultural criticism and whether videogame journalists view games as 

cultural or technical products. 

First we explored the role and position of videogame journalism and defined the 

specifics of reviews in cultural criticism. The dichotomy between aesthetic evaluation 

and technical description in cultural reviews was studied. Finally, we explored the 

troubled basis of videogame journalism regarding the relationship between the press and 

game publishers. 

In the following chapters description of looking at videogames as art followed. 

Games as art were described mainly through theories of Graeme Kirkpatrick and Grant 

Tavinor. Through examples and further theoretical approaches the notion of games as 

experience, notably aesthetic experience was studied and defined. 

The second part of this work consists of a directed content analysis, which serves 

to explore the way in which videogame reviewers perceive games as art and technical 

products.  

Major findings indicate that videogame critics strive for a balanced approach in 

reporting about the features of a game and providing opinions. Gameplay was the most 

commonly discussed feature of games and it was also the one criticized most 

descriptively. Other features (visual appearance, sound, narrative, value) were analyzed 

by reviewers from a more aesthetic viewpoint. Context also played a pivotal role in the 

structure of game reviews and it shows that games are treated as a wider cultural and 

social phenomenon by critics. 

There is no definitive statement on whether videogame reviews serve as a form 

of cultural criticism, but from the available findings it seems that reviewers treat 

videogames as art and cultural products at least to some degree, on which the wider 

cultural approaches can later build. 
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