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“Žehra”


“People take from art and from popular entertainment only what they want; and if they are 
indifferent to story and motive and blank out on the connections, then a movie without physical 
action or crass jokes or built-in sentimental responses has nothing for them.” Players who enjoy 
exercises in skill and ones who enjoy narrative are rarely going to be appeased simultaneously. 
The same problem comes up with the art game movement, and the slowly-dawning realization 
that simple graphics can still make for a great game. Once your artistic medium can support 
several different messages and meanings, you have to accept that just because a piece of work 
does not appeal to you does not mean it isn’t working.”

-Pauline Kael

  







Hra jako produkt


Herní průmysl je sice v porovnání s filmem a dalšími formami umění poměrně nováčkem, ale v 
tichosti jim již několik let úspěšně konkuruje. Snahu o vytvoření hry, která má potenciál v 
překročení hranice zábavy, na úroveň sociální, či uměleckou, mají jejich tvůrci již spoustu let. 
Problémem je samotné chápání hry, jakožto produktu zábavy, který má svá jasná pravidla a 
odůvodněné strategie. Za posledních pět let překročil herní průmysl zatím nejvyšší peněžní částku 
a v roce 2018, dosáhl celkový obrat odvětví 119 miliard dolarů. Co se týče umění v počítačových 
hrách, má aktivistickou, či čistě vizuální podobu. Jde především o vymezení se ze zábavního 
průmyslu a překódování her z militantních strategií na utopické vize budoucnosti. Hry jsou v tomto 
případě brané jako samostatné sdělovací médium, kde se mohou všichni podílet na vytvoření 
zcela nové podoby tohoto průmyslu. Vzniká také prvotní úsilí o státní financování her, či vytvoření 
veřejných výzkumných pracovišť a vývojářských studií, financovaných státy. Důležitou platformou 
se stal například youtubový kanál Left Left Up, jehož autoři se snaží přiblížit propojenost herního 
průmyslu s politickými systémy, ekonomickou situací, volebními procesy, či klimatickou změnou. 
Dalším známým projektem je Feminist Frequency, který pomohl nabourat základní stereotypizace 
spojené s herními vizuály a taktikami. Vytváří obecné grafy a výzkumy o herním průmyslu z 
pohledu žen, čímž reaguje na zkreslený pohled na ně. Ženy zde hrají akční hry, ve kterých se velmi 
dobře orientují a poukazují na samotné fáze her, ve kterých se perou zájmy o rovnocennou hru, se 
zájmy kapitalistického trhu. 







Kritika


Rozbití těchto stereotypů a male gazeingu v mužském prostředí her, se stalo jedním ze základních 
pilířů kritiky a snahy o opuštění zábavního průmyslu, ale v porovnání s výtvarným uměním, je to 
stále daleká a trnitá cesta. V současnosti se zdá, že stále více lidí začíná chápat důležitost her, 
jakožto sdělovacího média, které se objevuje v mnoha podobách. Například britská vláda již 
informovala o budoucích možných dopadech a výhodách na společnost, a již před pár lety, stejně 
jako mnoho dalších, zřídila vlastní vývojářské studio, které by mělo v budoucnu napomáhat 
státním orgánům. Hry jsou tak pasovány do role média 21. století, a to mnoho lidí nenechá 
zahálet. Přesto je kritika her stále spíše nechtěnou novinkou a samotní hráči jsou narozdíl od 
umění převážně nadšenci a fanoušci, než-li příznivci a podporovatelé. Proto je stále obtížné měnit 
zaběhlé metody a nazírat na hry jako na pouhé sdělovací médium. V momentě, kdy se hra stane 
sociálně-kritickou, či politickou, vystupuje z ochranné vrstvy zábavy a společně s ní vzniká také 
kritika a nazírání na ní jako na dílo, které může vyvolávat reakce i za hranicemi herního průmyslu. 
Může se stále jednat o hru určenou k zábavě, ale daleko více vývojářů začíná brát tuto hranici v 
potaz. Hry jsou ambivalentní, chtějí zůstat hrami, ale zároveň chtějí jít s dobou. To může znamenat 
například umístění určité problematiky do her, či tendenčně napodobit skutečné změny a situace. 
Ve hře Red Dead Redemption 2 od studia Rock Star Games, se mluví převážně o velmi 
realistickém pojetí a přesném dobovém zobrazení. Vizuály, zbraně a ostatní vybavení jsou zde 
napodobeny s historickou přesností, stejně jako celý příběh obsahuje pouze dobové prvky z roku 
1899. Přesto se studio rozhodlo hru rozšířit také o ženskou hrdinku, či feministku, aby se hra stala 
současnou a sama odpovídala na měnící se dobu. Role těchto žen jsou ve hře však stále odlišné. 
Gangsterka je krásná a velmi jemná, žena druhé vlny feminismu. Oproti tomu postarší feministka, 
je zobrazená jako stará a většinově nepřitažlivá. První žena se naučí řemeslo od muže, oblékne se 
jako on a dále ho následuje v jeho dobrodružství. Feministka bojuje za ženské právo volit, ale 
podle youtubových videí to spíše vypadá, že ji hráči raději mučí, jelikož má naprogramovaný 
nepříjemný hlas a vzhled. To vše uprostřed hry, která tak věrně napodobuje realitu. 






Idea Herního Průmyslu


Hry, které mají stále plnit svou roli jako produkt zábavního průmyslu, se také ideově rozšiřují. 
Autoři chtějí zůstat v konformitě zábavního průmyslu, ale zároveň obohatit hráče o společensko-
kritický prvek. Například hra Change: Homeless Survival Experience je jasným příkladem, že se 
studio snaží hráče přenést do nejnižší společenské třídy a zahrát si hru na “přeživší” v roli 
bezdomovce. Ani v této hře ale není tendence čistě edukační, je velmi propracovaná a v mnoha 
ohledech postavená na realitě, ale stále je vytvořená jako herní produkt. V této sekci se čas od 
času může objevit experimentální hra, která nabízí více situací, spojených s životy lidí na okraji 
chudoby, válečných uprchlíků, či trestanců. Do jaké míry ale mají hráči uspokojení ze hry, či 
zažívají smutek, se těžko posuzuje. Jisté je pouze to, že hry jsou stále tvořené na principech 
zábavního průmyslu. Malá vývojářská studia často pracují s myšlenkou nové reality, která 
nepracuje se základními pilíři akčních her, ale spíše s vizemi o naší budoucnosti. Více než detailní 
zobrazení reality, se vývojáři snaží o antikapitalistickou symbiózu mezi videohrami a ostatním 
druhem umění. Snaží se nahlížet na realitu videoher a realitu skutečného života, jako na jedno a to 
samé. Mají za to, že by se měly hry více propojovat s ostatními typy umění a spolupracovat na 
projektech dohromady. Klíčovou je tak podpora menších studií, aby si mohla dovolit používat 
kvalitní vývojářskou techniku. Spoustu studií vytváří hry na sociální rovině, ale stále si uvědomují 
současnou podstatu her a do hry přidávají humor, převážně z toho důvodu, aby hráč od hry 
neodešel. Kombinují hru s příběhy, týkající se například sociálně-politických témat, ale propojují ji 
také se zábavným příběhem a dějem. 







Nová využití


V roce 2017 vznikla na stránce The Financial Times Unlimited hra s názvem Uber. Je to hra s velmi 
jednoduchou grafikou a nehybnými barevnými obrázky. Hra je o absolvování každodenních situací 
s řidičem uberu, který se potýká s řadou problémů. Cílem je prožít tyto situace společně s ním a 
nakonec více pochopit strasti této nové formy zaměstnání. Řidiči uberu nepracují na fixní ceny, ale 
jejích ceníkem se stává vždy jen poptávka trhu, je to jeden ze způsobů, jak zaměstnávat 
pracovníky pod nejnižší mzdou. Odkaz nás po dokončení hry, přesměruje na článek s profily řidičů 
Uber Drive, kteří poskytli své výpovědi do hry. Tento typ hry je většinou čistě edukační a sociálně 
kritický. Pracuje s jednoduchou grafikou a dovolí hráči vcítit se do dané problematiky. Vytváření 
her na edukační rovině se zdá být nepopulární, lidé stále častěji vyhledávají hry do mobilu, pro 
zkrácení čekání v lékárně, či ve frontě do kina. Edukační hry mohou také ale fungovat na bázi 
politicko-sociální manipulace. Hra má v sobě informaci, kterou předává dál. Toho si již všimli 
například politické strany, či produktoví manažeři, které mohou pomocí těchto her prodávat, či 
nabízet svoje služby. Na každé úrovni sbíráte malý fotografický medailonek trička, to má za 
následek, že bude reálnější obchod v budoucnosti navštívit. Nová využití mohou být také čistě 
emocionální. Hra může hráče navést na situaci, kterou v ní prožije. Může to být ztráta blízkého 
člověka, nebo například zkušenost vyloučení ze společnosti. V mainstreamových hrách se ale 
zatím zdá, že jsou problémy nižších tříd ideální do herního příběhu, jelikož se častokrát jedná o 
situace, kde se odehrává násilí. Jako příklad můžeme zmínit hru GTA, kde se předlohou staly 
ulice, které se vizuálně stylizují do ulic afroamerických nižších střední tříd. 







Emocionální zranitelnost ve hrách


“Chci, aby lidé neměli pocit, že pro osobní tvorbu potřebují povolení,” říká herní queer vývojář 
Robert Yang. Ten pobouzí k vytvoření více otevřeného a chápavého modelu v herním světě. 
Pokud přistoupíme na to, že hra může být sociálně-kritická, musíme se přirozeně dostat také do 
dalších aspektů novodobých podob her. Velká vývojářská studia působí, jakoby na ně emoce 
neměly vliv. Hry jsou často velmi násilné a akční a jejich postavy mají odvážnou, hrdinskou 
povahu. Do takového světa emoce přeci nepatří. Herní kritika od samého začátku pracuje s tímto 
faktorem a od jejího vzniku se spoustu studií snaží vytvářet hry, které budou mít jasný emocionální 
podkres. Není to tak úplně kritika sociální, ale spoustu vývojářů dnes také experimentuje s pojmy 
jako je self care nebo queer care. Ve většině velkých studií se otevřeně pracuje s násilím, ale 
spoustu z nich se vyjadřuje jednoznačně kriticky k nahotě a sexualitě. Tím také určují, co je v 
pořádku, a co by už nemělo být povoleno. Spoustu vývojářů se potýká s nepřijetím jejich her na 
herních platformách, z toho důvodu, že jsou jejich hry spojené s nahotou, či nenormativními 
orientacemi. Hry zatím nejsou v bodě revoluce, ale částečně jim napomáhá situace v umění, kde 
se témata péče řeší již několik let. Hodnotí se také dosah hraných her. Někteří kritici her si stěžují 
na to, že určité hry jiných vývojářů a vývojářek sice dobře zobrazily danou problematiku, ale 
sklidily úspěch pouze v herních kruzích, i když hra mohla mít potenciál také mimo herní průmysl. 
Stížnosti se také objevují kvůli většinovému přesvědčení, že hra a její vývoj je čistě mužská 
disciplína, což už dlouho neodpovídá realitě. Pravdou však zůstává, že emocionální stránku 
videoher stále tvoří převážně ženy, nebo také queer vývojáři a umělci, kteří svými tématy pomohli 
k obsahovému rozvoji her. Hráč či hráčka, která se rozhodne hrát tento typ hry, většinou nenajde 
klasický herní standard, ale objeví například odlišné metody strategií, nebo rychlosti hraní, které 
častokrát poukazují na nudný mainstreamový herní průmysl počítačových her. Robert Yang na 
internetové herní platformě Switch vyměnil penisy za zbraně. Tuto vtipnou narážku vymyslel ve 
chvíli, kdy mu vlastníci platformy znemožnili zveřejnit jeho hry na jejich webu. Sám říká, že to byl 
trefný humor, ale také kritizuje, že mu Switch stále odmítá jeho hry zveřejnit. Pravidla amerických 
herních portálů neomezují explicitní násilí na dospělých osobách, ale zcela jasně se vymezují proti 
zobrazování sexuality a s ní spojené situace. Kód násilí ve hrách stále silně dominuje.






The Sims 4


Hra The Sims nejprve vznikla jako vizualizační program pro architekty, ale brzy v ní vývojáři našli 
nový potenciál, který byl pro mnoho hráčů zcela novou herní zkušeností. Prvním díl - The Sims, 
vznikl již v roce 2000 a jeho základní podstata zněla následovně: ‚‚Hráč měl na starost jednu či 
více osob, kterým ze začátku hry postavil nebo koupil dům a musel se starat o jejich potřeby, 
které byly vyjádřeny ukazateli nálady, čistoty, společnosti, hladu, únavy, zábavy a prostředí. Pokud 
‚‚simík” měl některý z ukazatelů v kritickém stavu, nejdříve protestoval. Později, pokud měl 
například zanedbanou hygienu, začal zapáchat, pokud byl velmi unavený, mohl usnout ve stoje 
nebo omdlít, pokud měl kritické hodnoty na ukazateli potřeby toalety, tak se počůral.” The Sims 4 
nabízí možnost vytvořit si postavu, postavit si dům, či vybavit pozemek a hrát život, jako jakýkoliv 
člověk, pouze s běžnými nástrahami života. Hra také nabízí spoustu dodatků, kde můžeme 
například vlastnit zvíře, vánoční ozdoby, či se stát upírem. Nic z toho ale nepodněcuje k fantasy, či 
výpravným misím. Hra se stala velmi populární pro svou myšlenku, že je v ní vše možné, což také 
přitahuje spoustu nehráčů, kteří nenašli cestu k akčním hrám, ale spíše rádi vybavují a vytvářejí.  
Silným aspektem hraní The Sims 4 je také custom content, autorské modifikace předmětů či 
prvků hry, které si do té své můžete stáhnout a tím vytvářet specifičtější představu o světě, který 
hrajete.





https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm


Žehra


Hra Žehra je inspirována událostmi z března 2020. V romské osadě na východním Slovensku v 
Košickém kraji propuklo po návratu několika romských obyvatel zpět do vesnice onemocnění 
covid-19. Nakažených bylo několik desítek obyvatel osady. Spoustu z nich často jezdí pracovat 
do zahraničí nebo tam utíkají před tíživou situací na Slovensku. V regionu je pro romy totiž 
minimální nabídka práce, což  má za následek, že romská osada v Žehře žije již téměř přes 50 let 
pouze na sociálních dávkách. V době vyhlášení nouzového stavu se ze zahraničí vrátilo několik 
stovek romů, kterým bylo doporučeno zemi opustit, nebo se báli, že by byli na delší dobu 
odstřiženi od svých rodin. Pro osadu byla tato nouzová situace do velké míry devastující, jelikož 
bylo pro její obyvatele velmi obtížné najít si práci či se za těchto podmínek vzdělávat. S 
vypuknutím onemocnění covid-19 v osadách přišla i postupná nařízení. Lidé nejdříve sami umístili 
nakažené do budovy staré školy, kam jim poslali jídlo a základní potřeby. Slovenská vláda však 
brzy na to nařídila naprosté uzavření vesnice z důvodu velkého rizika nákazy mimo osadu. Byla 
povolána armáda a policie, aby vesnici po dobu nouzového stavu uzavřeli a postarali se o to, aby 
se nákaza dále nešířila. S příchodem armády se objevil problém u neziskových organizací, které z 
preventivních důvodů armáda do vesnice nepustila. Organizace sloužily v osadě převážně jako 
zprostředkovatelé práce pro její obyvatele, jelikož právě s nezaměstnaností se vesnice potýká 
nejvíce. Znemožněn byl také přístup do škol, včetně mateřské školy, pozastavena byla i dovážka 
jídla. Spoustu místních dětí dojíždí do školy mimo osadu, ale jejich výuka nemohla probíhat 
distančně, jelikož málo které dítě z osady vlastní mobilní telefon či počítač. Život v osadě se zcela 
uzavřel a nezbývalo nic jiného než čekat. ‚‚Pro místní Romy je podle znalců místní komunity těžší 
dodržovat karanténu nejen proto, že jsou zvyklí se často scházet, ale také jich bydlí hodně v jedné 
domácnosti. V  osadách navíc často schází vodovod a  kanalizace, což je komplikace při 
dodržování preventivních hygienických opatření. Na problém přitom pracovníci neziskových 
organizací upozorňují politiky už léta. V  zavřených osadách navíc mnohým chybí jídlo i peníze. 
Pytle s potravinami dovezli pracovníci a dobrovolníci z neziskových organizací na kraj zavřených 
osad, kde hlídají vojáci. Ti tam směli pytle položit na zem a ustoupit dva metry nazpátek – teprve 
potom mohli k zapáskované „hranici“ osady přistoupit Romové a pytle si vzít,’’ píše deník A2larm. 
Zavření osady také vedlo k pozastavení neziskových komunitních center, které ve velké míře 
přispívaly ke vzdělání a smysluplnému trávení volného času dětí a mládeže.







Hra Žehra


‚‚Žehra’’ je vytvořená v The Sims 4, čímž se stává spíše hrou ve hře. Pracuji zde s myšlenkou, jak 
využít hru jako pouhé médium, které se díky svým vlastnostem stává nositelem určité kritické 
informace. Ve hře The Sims 4, která je nejnovějším dílem série, se můžeme k takovému výsledku 
částečně dostat. Smyslem hry bylo napodobit situaci z romské osady v době jejího uzavření kvůli 
nákaze covid-19 a uvést hráče a hráčky do této problematiky tím, že budou následovat nová 
doporučená pravidla hry, která jsou postavena na reálných informacích o osadě Žehra. Hráč si  
město bude moci stáhnout do své The Sims 4 hry a zjistit, jakým způsobem je město členěné. Ke 
hře mají hráči také přiložené informace, které je navádí při jejich hraní. Ty samozřejmě můžou a 
také nemusí dodržovat, jelikož stažená hra je již právem jejich. Cílem projektu bylo částečně 
parazitovat na hře, která je založená na potřebách lidí, v místě, které jim tyto potřeby nemůže 
poskytnout. Osada je vytvořená na základě vizuálů, které jsou dohledatelné na internetu, 
především na webové stránce romea.cz. Časosběrný dokument Romský Král, který od roku 1975 
do roku 2009 točil režisér Viliam Poltikovič, společně s kameramanem Richardem Špurem, 
vypráví, jak spolu navštěvovali osadu Žehra. V roce 1975 se měl na jejím místě zřídit 
reprezentativní panelový dům, kam se romské obyvatelstvo mělo přestěhovat. Bohužel se veškeré 
obyvatelstvo nevešlo do dvou panelových domů, a tak velká část osady stále žije mimo tyto domy 
v ručně postavených obydlích, kterým schází sanitární vybavení. Tato budova a mnoho dalších 
jsou také obsažené ve hře, stejně tak jako komunitní centrum, či hornatá půda, která osadu 
lemuje. Hráči mohou také interagovat s policií, či armádou, která je součástí vesnice a která podle 
pravidel musí mít minimálně s deseti lidmi určitý typ konverzace. Pravidla obsahují body ohledně 
hygieny ve vesnici, či také jídla, jíst se může pouze tehdy, když již postava omdlévá hlady. Neměly 
by se používat ‚‚cheaty’’ na peníze, ale nechat rodinám přednastavené množství peněz. Pro 
domácnosti, které vlastní sporák, či záchod platí podle pravidel zákaz spravování těchto rozbitých 
věcí v domácnostech. Hráč by měl také postavy dostatečně bavit a zprostředkovat jim 
společenský a milostný život. Hra mimo jiné obsahuje postavy LGBTQ+. Rodiny ve vesnici mají 
svůj původ a každá z nich je tvořená podle nejvyskytovanějších příjmení a jmen na Slovensku, 
podle článku na webu romea.cz, či také přímo z dokumentu. V ideálním případě by měl hráč svou 
zkušenost z hraní poté popsat na předem domluvený email, či streamovat samotné hraní této 
vesnice a podělit se o jeho pocity z hraní. Hra by měla být nabídnuta co nejvíce hráčům, 
především streamerům, kteří zkušenost nasdílí na herní weby. Žehra je ke stažení pro hráče, kteří 
mají hru The Sims 4, na stránkách thesimsresource.com. 


http://romea.cz
http://romea.cz
http://thesimsresource.com





The Rules of Žehra - The Sims 4


10 points each:


- do not buy a toilet or a sink in households with any toilet or sink

- do not fix any furniture and home appliances when something is broken

- do not use any money cheat, let them be with pre-prepared amount of money

- do not feed your Sims before they completely starved

- let them talk to at least 15 people a day

- let them to fall in love with somebody

- prevent access to any community center in the village

- do not allow them to travel out from the village

- let police to have a fight with the inhabitants of the settlement

- do not take off face masks

- each army Sim has to guid one holding for at least once

- you can’t find them any job

- you can’t find them any phone or computer

- you can’t find them any shower, before they get really stinky

- you can’t take them to the hospital, or vet

- you can’t build any public property except the generic one

- make level 10 practice singing with 5 gypsy Sims

- make level 10 practice music instrument with 5 gypsy Sims

- plant 10 trash plants

- you can’t order delivery pizza

- ask to leave to 3 police Sims

- ask to leave to 3 army Sims

- visit the prefabricated houses

- make 10 more children in the whole settlement 

- find a white friend 

- keep family safe


22/26 successfully done

16/26 keeping the white privilege in the village

6/26 white privilege came to the village




odkazy

https://a2larm.cz/2020/04/v-romskych-osadach-na-slovensku-se-siri-nakaza-koronavirem-
schazeji-leky-i-jidlo/


http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/prymula-tvrdi-ze-romske-osady-na-slovensku-
jsou-pro-cesko-problem-kvuli-nakaze.vyjadreni-je-plne-predsudku-neni-to-pravda


https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/v-romske-osade-na-slovensku-potvrdili-
nekontrolovatelne-sireni-koronaviru-40320773


https://thesimsresource.com/themes/GypsySim/downloads/browse/category/sims4/skipsetitems/
1/


https://www.youtube.com/watch?v=zu_IhiCBr_g


https://www.youtube.com/watch?v=ds9T5_WNBDg


http://hdl.handle.net/10563/21417


https://namu.cz/umeni-pocitacovych-her


https://www.vice.com/en_uk/article/j5zx9y/youtuber-suspended-for-video-of-killing-feminist-in-
red-dead-redemption-2


http://hdl.handle.net/10563/21417
https://www.vice.com/en_uk/article/j5zx9y/youtuber-suspended-for-video-of-killing-feminist-in-red-dead-redemption-2
https://www.vice.com/en_uk/article/j5zx9y/youtuber-suspended-for-video-of-killing-feminist-in-red-dead-redemption-2

