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Anotace: 

V teoretické části bakalářské práce se autorka věnuje problematice gamifikace, kterou 

povaţuje jako doménu aplikované psychologie. Důleţitým souvisejícím tématem je motivace, 

která je součástí kvalitní implementace gamifikace do praxe, a role temperamentu, který 

ovlivňuje aktivitu kaţdého člověka. Praktická část je zaměřena na implementaci gamifikace 

ve firmě Xzone na jejích zákaznících v podobě experimentu.   
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Abstract: 

In the theoretical part of the bachelor's Thesis, author focuses on a Gamification issue, which 

is considered by her as a domain of applied psychology.The most important topics of the 

thesis are motivation, which is a part of a quality implementation of gamification in a 

practical use, and a role of temperament, which influences the activity of every human. 

Practical part of the bachelor's Thesis is focused on the implementation of Gamification 

within the company Xzone, where its customers are part of an experiment. 
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ÚVOD 

 
Pojem gamifikace je pro většinu populace cizím slovem, ale kdyţ autorka začne 

popisovat příklady, ve kterých se s gamifikací setkáváme, budeme pravděpodobně překvapeni 

tím, jak je to jednoduché. V České republice je gamifikace zatím v plenkách, i kdyţ bychom 

mohli nabýt dojmu, ţe je v plném proudu. Značný odstup máme například od Spojených států 

amerických, kde gamifikaci začínají vyučovat i na vysokých školách. 

Autorka si vybrala toto téma, protoţe zaţívá „boom“ a je velmi zajímavé studovat jeho 

psychologické aspekty. V českém jazyce není o gamifikaci téměř ţádná odborná literatura, 

autorka sehnala jen jednu publikaci. Zbytek studovala v angličtině, buď na internetových 

stránkách, nebo v kniţní podobě. Dalším podnětem byla moţnost provést experiment ve firmě 

Xzone, ke které má velmi blízko a můţe touto prací pomoci jejímu rozvoji. Experiment se 

měl původně zaměřit na zaměstnance, ale poté se firma rozhodla aplikovat gamifikaci na 

zákazníky, proto byla změněna cílová skupina ve výzkumné části práce. 

V  teoretické části se autorka bude věnovat zpočátku pojmu gamifikace, jejímu vzniku, 

grafickému rámci Octalysis, který je pro psychologii velmi inspirativní a typologií hráčů od 

Richarda Bartla. V druhé polovině teoretické práce se zaměří na definici motivace a 

potřebám, které jsou pro aplikaci gamifikace velmi důleţité. Nakonec uvede rozdělení 

temperamentů, které ovlivňují to, jak bude člověk v průběhu gamifikace postupovat.  

Experimentální část bude zaměřena na implementaci gamifikace, tedy motivování 

zákazníků firmy Xzone pomocí odznaků. Autorka v této části popíše cíle práce, tedy zjištění, 

zda implementace gamifikace motivuje chování zákazníků k vyšší aktivitě. Popíše výzkumný 

vzorek, tedy firmu a její zákazníky. Závěrečná část bude věnována experimentu, herním 

prvkům - tedy odznakům, popisu sběru dat a jejich grafickému znázornění, následnému 

vyhodnocení a návrhu na zlepšení. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 
1.1 Gamifikace 

 
Dávno předtím, neţ se slovíčko gamifikace objevilo ve slovnících všech 

marketingových odborníků, a dříve, neţ se jím začalo zaklínat vedení firem z ţebříčku 

Fortune 500
1
, mohli jsme se s jeho principy setkat jiţ v dobách našeho dětství. Plněním 

bobříka odvahy ve skautu, snahou být na nástěnce mezi nejlepšími sběrači kaštanů či papíru 

jsme byli „gamifikováni“, aniţ jsme o tom věděli. 

I kdyţ se to na první pohled nemusí zdát, psychologie je důleţitou součástí 

gamifikace. Podle Zichermanna  (2010) je gamifikace ze 75 % tvořená psychologií a z 25 % 

technologiemi. 

Výstiţnou definicí je (Zlatohlávek, 2012, s. 174): „Gamifikace je vkládání herních 

mechanik do neherního
2
 kontextu. Jinými slovy: narazíte na prvky hry tam, kde byste je 

normálně nečekali. Formální systém hry je tvořen herními mechanikami a herní dynamikou. 

Herní mechaniky jsou body, žebříčky, medaile a úrovně. Herní dynamika je systém dávkování 

herních mechanik a odměn, který má maximalizovat hráčovo zapojení a zábavu.“ 

Gamifikované prostředí skrze herní prvky apeluje na naši hravost. Prostřednictvím výzvy a 

odměny stimuluje naše centra zábavy, vylepšuje záţitek z běţných denních činností a 

motivuje nás, abychom v činnosti pokračovali (například nákup zboţí, vyplnění dotazníku a 

podobně).  

Podle Gameful Studia
3
 (Gamifikace. Gameful, [2012]) je gamifikace „…použití 

principů, které dělají hry zábavnými v neherním prostředí. Zprostředkovává lepší zapojení 

uživatelů a zvýšení zákaznické loajality. Gamifikace ale neznamená neustálé hraní. Bere si z 

her to, co nás u nich drží, proč nás baví. Hry lidi a lidstvo jako celek provázejí odedávna. 

Pomáhají nám zahnat nudu, získávat úctu okolí a učí nás hledat řešení. Gamifikace má v 

hledáčku člověka a jeho motivace. Pracuje s přirozenou touhou dosáhnout uznání a s lidskou 

hravostí.“  

                                                 
1
 Fortune 500 je kaţdoroční ţebříček pěti set nejlepších amerických firem seřazených podle obratu. 

2
 Neherní kontext neboli neherní prostředí můţe být v podstatě cokoliv, mobilní aplikace, webové stránky, 

organizace, věrnostní programy a tak dále. 
3
 Gameful studio je firma, která se zabývá aplikací gamifikace. 
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Webové stránky Court of Moravia
4
 (Gamifikace, Court of Moravia,2015) gamifikaci 

definují jako: „…chytrý design, který aktivně zapojuje uživatele, na které je zaměřen. Míchá 

poznatky z herního designu, tradičního marketingu a behaviorální psychologie. Využívá 

principů získávání bodů, překonávání výzev, vyvolává soutěživost a motivuje k pokračování. 

Působí přirozeně a nenuceně, dokáže pobavit, přimět k lepším výkonům i učit. Způsobem, 

který přinese vaší firmě užitek, pokud jej použijete správně při práci s vašimi zaměstnanci 

nebo zákazníky.“ 

Duggan a Shoup (2013) mluví o gamifikaci jako o moderní obchodní strategii, která 

vyuţívá principy z herního prostředí k ovlivnění příznivého chování zákazníků na internetu 

tak, aby se zlepšila loajalita zákazníků, angaţovanost a jejich udrţení. Gamifikace můţe být 

pouţita ve většině oddělení podniku (personalistika, prodej, marketing, inţenýrství, podpora a 

tak dále), při kontaktu s internetovými technologiemi (mobilní aplikace, webové stránky, 

obchodu, sociální sítě, atd.). [vlastní překlad autorky této práce]  

Pokud bychom si slovo gamifikace chtěli přeloţit, lze pouţít český název „zhernění“, 

které se oproti anglickému názvu neuchytilo (Kosmák, 2014, s. 10).   

Autorka by stručně gamifikaci popsala jako pouţívání herních prvků v neherním 

prostředí, kdy se působí na zákazníkovu vnitřní motivaci pomocí vnějších motivátorů. 

Gamifikace má krátkodobý účinek, a proto je důleţité podporovat vnitřní motivaci. Jinak by 

firma ztratila loajalitu svých zákazníků.  

Pokud by autorka měla uvést psychologické přístupy, které jsou pro gamifikaci 

nejdůleţitější, byl by to behaviorální a kognitivní přístup. Podle Durecové se behaviorální 

směr (Vymětal a kol., 1997) zaměřuje na změnu určitého chování člověka v souvislosti s jeho 

prostředím. Předpokladem je, ţe většina našeho chování je naučena v průběhu vzájemného 

působení s naším prostředím. Firmy aplikují gamifikaci takovým způsobem, aby ovlivnily 

chování zákazníka. Zákazník se má do obchodu vracet, znovu nakupovat a utrácet více peněz. 

V gamifikaci lze z kognitivní psychologie vyuţít její poznatky o pozornosti, paměti a učení, 

řešení problémů, uvaţování, rozhodování, myšlení a zpracovávání kognitivních informací 

obecně a tak dále. Hráč se rozhoduje pro strategii, pamatuje si pravidla, rozhoduje se, řeší 

problémy, učí se novým trikům a tak dále. 

                                                 
4
 Moravské občanské sdruţení, které se věnuje gamifikaci, hernímu designu a podobně. 
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Gamifikace (anglicky Gamification) má potenciál, který se snaţí vyuţívat čím dál více 

firem. Také na českém trhu jiţ existují společnosti, například Gameful, Court of Moravia, 

Mediarex a další, které se na gamifikaci zaměřují. Pomáhají rozvinout firemní výrobek či 

sluţby tak, aby se zákazníci vraceli a utráceli více peněz. Někteří mluví o gamifikaci jako o 

marketingovém triku, jiní jako o inovaci. 

Například firma Mediarex roku 2015 zrealizovala „Mega soutěţ Penny: Hrajeme o 

miliony!“ (Penny Makret), ve které zákazníci sbírali body za nákupy, poté posílali SMS, a 

nakonec se finalisté dostavili na finálovou hru, kde zvítězil jeden z nich. Cílem akce bylo 

zvýšit mnoţství nákupů a přilákat nové zákazníky velkým mnoţstvím lákavých dárků. 

V zahraničí, hlavně v USA, se gamifikace vyuţívá neustále. Například na 

Pensylvánské univerzitě (Gamification, Wharton, 2015) je moţné zapsat se na kurz, kde se 

účastníci naučí co je to gamifikace, podtématy je psychologie a motivace, herní myšlení, herní 

prvky, rizika a kritika gamifikace a další.  

1.1.1 Historie gamifikace 

 

Jak je jiţ poznamenáno v úvodu, dávno předtím, neţ vznikl pojem gamifikace, jsme se 

s jeho prvky mohli setkat v mnoha oblastech našeho ţivota. Jako ideální příklady slouţí 

sbírání "bobříků" (Foglar, 2013) známé z knih pro mládeţ od Jaroslava Foglara nebo 

americká varianta ze Skautu "Eagle Rank" (Ranks in the Boy Scouts of America, 2015). Jiţ v 

roce 1981 letecká společnost American Airlines spustila věrnostní program AAdvantage 

(AAdvantage, 2015), kde za členství v něm a za nasbírané nalétané míle mohl zákazník 

dostávat letenky zdarma, zvýšit si status cestovní třídy, dostávat slevy na půjčené auto a další. 

První zmínka slova "Gameification" je podle dostupných informací datována do roku 

2002. Pouţil ho britský programátor a konzultant Nick Pelling, kdyţ popisoval svoji práci na 

pozici konzultanta pro výrobu hardwaru s větší zábavou. Opravdu zdokumentovaná zmínka 

pojmu je z roku 2008 na blogu Breta Terrilla (Terrill, 2008), který termín zaslechl na Social 

Gaming Summit
5
 v souvislosti s "použitím herních mechanismů a jejich aplikováním na další 

části webu k většímu udržení uživatelů". Termín pak začaly pouţívat i jiné blogy a postupně 

vyřadily písmenko "e" z názvu na nyní zaţitou podobu "Gamification“. 

                                                 
5
 Social Gaming Summit je konference týkající se hraní: online kasino, společenské hry, mobilní hry a podobně. 
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Popularita pojmu Gamification a jeho myšlenky nabrala exponenciálního růstu a v 

roce 2011 jej poradenská společnost Gartner spolu s termíny "Big Data" a "Internet of 

Things" zařadila do výzkumu "Hype Cycle
6
", kde sledují vývoj zaujetím některých termínů v 

médiích a byznysu
 
(Brockmeier, 2015). Od roku 2010 a s vrcholem v roce 2011 vychází 

mnoho knih zabývající se gamifikačními principy jako například Games-Based Marketing 

od Gabe Zichermann a Gamification by Design od Gabe Zichermann a Christopher 

Cunningham. Společnosti jako Bunchball
7
 a Badgeville začaly vytvářet vlastní platformy, 

které pomáhaly s implementací gamifikačních prvků do webových stránek a aplikací. Velmi 

populární se stala přednáška na TED Talk
8
 (Gaming can make a better world, Ted.com, 2010) 

v roce 2010 od Jane McGonigal: „Gaming can make a better world“-Hraní můţe zlepšit 

svět  [přeloţeno autorkou textu]. McGonigal v ní spojuje návyky, jako například 

zorganizování skupiny hráčů, které potřebují do hry a tak dále, a styl hraní hráčů online hry 

World of Warcraft
9
 s reálným světem a jak jej vyuţít v práci a při řešení problémů. 

 

Obrázek 1, vývoj gamifikace, zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Hype_cycle#/media/File:Gartner_Hype_Cycle.svg 

                                                 
6
 Hype cycle ukazuje, jakým způsobem se bude vyvíjet daná metodika nebo aplikace. Viz obrázek 1 vývoj 

gamifikace. 
7
 Firmy implementující gamifikaci. 

8
 TED Talk je konference, na které se řeší zajímavá témata z různých oblastí, byznys, umění, design a tak dále. 

9
 Postava prochází virtuálním světem, kde se setkává s jinými hráči prostřednictvím internetu, proti kterým 

bojuje nebo se kterými spolupracuje. 
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V roce 2012 byla znatelná určitá únava z přemíry pouţívání gamifikace a vystřízlivění 

odborné veřejnosti. Gartner, totoţná poradenská společnost, která zařadila gamifikaci mezi 

důleţité technické pojmy, provedla výzkum (Gartner, 2015), podle kterého do roku 2014 80% 

ze všech realizovaných gamifikačních implementací selţe a bude ukončeno. Důvodem má být 

hlavně uspěchaný a nevhodně zvolený design herní mechaniky a jeho násilná implementace 

do prostředí, které je s nimi v nesouladu. 

1.1.2 Pozitiva a negativa gamifikace 

 

Gamifikace má svá pozitiva i negativa. Pozitiva jsou těmi hlavními důvody, proč se 

gamifikace vyuţívá. Je dobré znát i negativa, díky kterým můţeme gamifikaci lépe vyuţívat. 

Pozitiva gamifikace 

Implementací gamifikace lze vyvolat:  

 Loajalitu 

 Zvýšený zájem o firmu, výrobek, sport… 

 Zvýšení prodeje 

 Posílení pozice firmy na trhu 

 Zvýšení databáze zákazníků 

 Zvýšení návštěvnosti webových stránek 

 Dosaţení marketingových či jiných obchodních cílů 

 Zvýšení produktivity zaměstnanců 

 Motivaci 

 Zábavu 

Podle Zlatohlávka (2012) nemusí jít jen o „zlý“ marketing, kde se firmy snaţí 

zmanipulovat zákazníky, aby více utráceli, ale můţe jít i o prospěšné práce. Například „Chore 

Wars“ je webová aplikace dostupná na stránkách http://www.chorewars.com/, která 

gamifikuje domácí práce. Příkladem mohou být manţelé, kteří zadávají splněné domácí práce 

a „soupeří“, kdo je pracovitější. V této aplikaci se projevuje potřeba úspěchu a předvádění se. 

Dále například Jane McGonigal je úspěšná se svou aplikací „World without Oil“, kde se hráči 

snaţí sníţit svoji spotřebu ropy a ropných produktů na minimum (více informací v kapitole 

„Gamifikace: příklady dobré praxe“).  
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Negativa gamifikace 

Prvním negativem můţe být to, ţe aplikovat gamifikaci není jednoduché. Je potřeba 

znát herní design, marketing, prodej, interní firemní procesy, psychologii, sociologii a tak 

dále. Proto je dobré, aby gamifikaci navrhovala firma, která zná „know how“. Další moţností 

je samostudium literatury, která se gamifikací zabývá a pouţít ji v praxi. 

Jak je uvedeno v „Pozitivech gamifikace“, gamifikace je mnohdy vnímána jako „zlý“ 

marketing. Odpůrci gamifikace ji vidí jako prostředek manipulace s lidmi, velmi často se 

pouţívá k ovlivnění zákazníků, a to například k nákupu zboţí, které nepotřebují. Například 

herní designér Bogost (2003) ji povaţuje za „bullshit“, coţ lze přeloţit jako nesmysl, 

hovadina, kecy, blbina, kravina.  

Gamifikace můţe odvést pozornost od původního motivu vykonávání činnosti. Je 

zaloţená na motivaci, kterou psychologové dělí na vnitřní a vnější. Příkladem vnitřní 

motivace můţe být dobrý pocit ze sportu, pocit jedinečnosti a podobně, vnější motivací 

například odznak, peníze, sociální postavení a podobně. U gamifikace vnější motivace 

odsouvá motivaci vnitřní do ústraní. Proto se časem můţe stát, ţe běţci nechtějí běhat, 

protoţe nemají zapnutou aplikaci a berou to jako zbytečně uběhnuté kilometry. Dochází 

k demotivaci, o které autorka píše níţe, kapitola „Potřeby“. Časem tedy zapomínají na to, 

proč danou činnost prováděli. 

Podle toho, jak je silná vnitřní motivace, můţe dojít postupem času k tomu, ţe odměny 

přestanou účinkovat. Následkem toho dojde k ukončení činnosti, protoţe je těţké obnovit 

původní vnitřní motivaci, která sportovci přinášela radost. Abychom tedy nepřestali s danou 

činností, která nám prospívá, je důleţité přesunout vnější motivaci na vnitřní. Nezaměřovat se 

na uběhnuté kilometry či odznáčky na profilu, ale na příjemný pocit, sociální kontakt, spálené 

kalorie, herní proţitek a podobně. 

Příkladem negativ gamifikace, můţe být experiment skládání puzzle (McCally, 2002) 

- Soma cube, který provedl americký psycholog Edward Deci. Experiment byl proveden se 

studenty, které bavilo skládání puzzle, to lze povaţovat jako vnitřní motivaci k činnosti. 

Rozdělil je na dvě skupiny - jedné skupině platil, druhé neplatil. Po první části experimentu 

řekl studentům, ţe uţ nebudou dostávat peníze. I kdyţ placenou část studentů skládání puzzle 

původně bavilo, ztratili po experimentu motivaci ke skládání. Skupina neplacených studentů 

měla větší motivaci sestavovat puzzle, i kdyţ uţ v experimentu nebyli. 
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1.1.3 Octalysis 

 

Pro porozumění, které gamifikační prvky zásadně ovlivňují naší motivaci, je vhodné 

pouţít jednoduchý grafický rámec nazvaný Octalysis. Vytvořil jej Yu-kai Chou (2015), aby 

znázornil hlavní hnací síly, které nás motivují k určitým aktivitám. Jedná se o model osmi sil, 

které máme v sobě, a ovlivňují nás k činnosti, protoţe vše, co děláme, je ovlivněno minimálně 

jednou z následujících hnacích sil.  

Osm pohonů gamifikace 

Yu-kai Chou (2015) se zabýval vytvořením rámce pro analýzu a budování strategie 

kolem mnoha herních systémů. Všiml si, ţe většina her je zábavná, protoţe aktivuje určité 

„pohony“ v nás. Také zjistil, ţe určité typy herních mechanik nás různě ovlivňují, některé 

inspirují a dodávají sílu, jiné námi manipulují a vytvářejí aţ posedlost. Snaţil se zjistit, co 

odlišuje jeden typ motivace od jiného, a vytvořil „Octalysis“, který zahrnuje osm základních 

pohonů. 

1) Epic Meaning & Calling (smysl a vyšší poslání) 

Tento pohon dává hráči pocit, ţe dělá něco většího, neţ je on sám, nebo pro to byl 

zvolen. Tento bod lze zařadit mezi potřebu superiority, kdy hráč chce převyšovat druhé. 

Příkladem můţe být vytváření něčeho, co zabere mnoho času a je vytvořeno pro celou 

komunitu, například vytváření Wikipedie. Také se projeví, kdyţ má hráč „začátečnické štěstí“ 

nebo věří, ţe má nějaký dar, který ostatní nemají, například kdyţ na začátku hry dostane 

„meč“ navíc.  

2) Development & Accomplishment (rozvoj a úspěch) 

Patří sem získávání nových schopností a překonávání výzev. Úspěch se řadí mezi 

hlavní potřeby člověka, které ho pohánějí vpřed. Výzvy jsou důleţité, protoţe odznáček nebo 

trofej sama o sobě nemá význam. Na této síle je zaloţeno nejvíce gamifikačních systémů, 

protoţe je nejjednodušší ohodnocovat body, odznaky či ţebříčky („PBL - points, badges, 

leaderboards“).  
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3) Empowerment of Creativity & Feedback (zmocňování kreativitou a zpětná vazba) 

K tomuto dochází, kdyţ jsou uţivatelé zapojeni do tvůrčího procesu, kde mají na něco 

přijít nebo něco vyřešit.  Lidé potřebují vyjádřit kreativitu, budovat něco nového a vidět 

výsledky své tvořivosti, přijímat zpětnou vazbu a reagovat na ni. To je důvod, proč hry 

s Legem a malování jsou zábavné samy o sobě a stávají se evergreenem. Designer pak jiţ 

nemusí nic přidávat. Podle autorčina názoru nemá Yu-kai Chou s Legem pravdu, protoţe 

Lego se neustále vyvíjí, vytvářejí se nové výrobky. 

4) Ownership & Possession (vlastnictví a majetek) 

Jde o pohon, kde jsou uţivatelé motivováni, protoţe mají pocit, jako by něco vlastnili. 

Kdyţ hráč cítí, ţe něco vlastní, chce vlastnit ještě víc. Lidé cítí potřebu přisvojovat si věci, 

uchovávat. Hráč se můţe projevovat tím, ţe tráví hodně času úpravou profilu nebo 

vytvářením avatara
10

. V neposlední řadě je takovým pohonem to, co dělá zábavným sbírání 

známek nebo kartiček.  

5) Social Influence & Relatedness (sociální vliv a vztahovost) 

Tento pohon má kořeny v sociálních potřebách, které vedou lidi k: mentorství 

(podávání informací, výkladu, poučování), akceptaci/přijetí něčeho/smíření se s něčím, k 

sociálním odezvám, společenství přátel stejně jako soutěţivosti a závisti. Například kdyţ 

vidíme kamaráda, který vlastní něco mimořádného, tak nás to popoţene k dosaţení toho 

samého. Do této skupiny patří také pohon, kterým se lze přiblíţit k lidem, místům či 

událostem se kterými se můţeme ztotoţnit. Nebo pokud vidíme produkt, který nám 

připomene dětství, zvýší se šance, ţe tento produkt koupíme.  

6) Scarcity & Impatience (nedostatek a netrpělivost) 

Jedná se o příklad hnací síly, při které něco chceme, ale nemůţeme to dostat. Tohoto 

prvku vyuţil Facebook, který byl zpočátku určen jen pro Harvardovu univerzitu, poté pro 

několik prestiţních škol a nakonec pro všechny vysoké školy. Kdyţ se Facebook zpřístupnil 

všem, tak ho mnoho lidí chtělo jen proto, ţe ho předtím mít nemohli.  

  

                                                 
10

 Avatar je představitel uţivatele ve virtuálním světě. 
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7) Unpredictability & Curiosity (nepředvídatelnost a zvědavost) 

Jedná se o pohon čekání na to, co se bude dít dál. Pokud nevíme, co se stane, náš 

mozek se tím zaobírá celý den. Mnoho lidí kvůli tomuto čte knihy či sleduje filmy. Tento 

pohon je také hlavním faktorem závislosti na hazardních hrách.  

8) Loss & Avoidance (ztráta a vyhýbání se)  

Tento pohon je zaloţen na potřebě vyhnutí se něčemu negativnímu, vyhnutí se 

neúspěchu. Například aby nedošlo ke ztrátě předchozí práce. Nebo aby se zabránilo přiznání, 

ţe práce byla zbytečná, kdyţ jsme ji právě dokončili. Také časově omezené akce na tento 

pohon silně působí, protoţe lidé cítí, ţe by se k cíli uţ nikdy nemuseli dostat. [vlastní překlad 

autorky této práce]  

Pravá a levá hemisféra  

Octalysis je navrţen tak, aby odpovídal rozdělení mozku na pravou a levou hemisféru. 

Pokud rozdělíme Octalysis vertikálně na dvě poloviny, můţeme k němu přistupovat jako 

k pravé a levé hemisféře. Pravá strana Octalysis je stejně jako pravá hemisféra zaměřena na 

tvořivost, sebevyjádření, sociální aspekty, instinktivní motivaci, která nepotřebuje cíl či 

odměnu a pouţívá kreativitu. Levá strana je zaměřena na logiku, výpočty, vlastnictví, 

zaměření na cíl a na něco, co lze získat. Levá strana Octalysis je orientována na vnější 

motivaci. Pokud lidé přestanou dostávat vnější odměny, přeruší danou činnost. Proto je lepší 

navrhovat gamifikaci tak, aby byla zaměřena na pravou stranu Octalysis/pravou hemisféru. 

Lidé budou dělat něco, co je samo o sobě zábavné a nepřestane je to bavit (The Octalysis 

Group, 2015). 

Octalysis lze rozdělit i horizontálně. Pohony v horní části jsou povaţovány za 

„pozitivní“ motivaci a patří mezi ně například kreativita a činnost, jeţ má smysl. Zatímco 

pohony v dolní části jsou brány za „negativní“ motivaci. Strach, ţe o něco přijdou nebo ţe 

nedostávají to, co chtějí. V některých hrách můţe dojít k tomu, ţe hráč bude chtít odejít, 

protoţe z nich nemá dobrý pocit. Hry zaměřené na dolní část Octalysis, jako například 

Farmville, jsou přirovnávané k hazardním hrám, kterými se autorka ve své práci nezabývá. 

Samozřejmě vţdy, kdyţ jsou hry zaměřené na dolní část, to nemusí být špatné. Dobrým 

příkladem je gamifikace zaměřená na motivaci jít do posilovny, jíst zdravě a podobně. 

Gamifikace  by měla být navrţena tak, aby z ní lidé byli šťastní, tedy pozitivně a produktivně 

(The Octalysis Group, 2015).  
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Vlastní Octalysis si můţe vytvořit kaţdý na stránkách: 

http://www.yukaichou.com/octalysis-tool/. Lze ho upravit podle toho, co gamifikace nabízí. 

Autorka vytvořila model Octalysis pro gamifikační program firmy Xzone. Je dobře patrné, na 

jaké hnací pohony je zaměřena gamifikační aplikace „Xzone trofeje“, které je věnována 

praktická část této práce. Model zobrazuje silné a slabé stránky, na které se firma můţe 

zaměřit, aby oslovila více zákazníků.  Autorka se domnívá, ţe firma Xzone má správně 

vyváţený Octalysis, který se zaměřuje na „pozitivní“ motivaci, o které bylo psáno výše, a je 

zaměřená na obě hemisféry. Jak na zákazníky, kteří mají dominantní pravou, tak na 

zákazníky, kteří mají dominantní levou hemisféru. V popiscích u kaţdého hrotu je vysvětleno, 

jaké aktivitě se v gamifikační implementaci firma věnuje. 
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1.1.4 Interní a externí gamifikace 

 

Werbach (2012) dělí gamifikaci do dvou hlavních skupin, kterými jsou interní a 

externí gamifikace. Tyto skupiny se liší cílovou skupinou, na kterou jsou zaměřeny. Autorka 

zaměřila bakalářskou práci na externí gamifikaci cílenou na zákazníky firmy Xzone. 

Interní gamifikací se myslí zaměření gamifikace na práci uvnitř firmy, která je 

zaměřená na zaměstnance a vnitřní procesy. Například bodování za pracovní úsilí nebo 

pracovní rozvoj zaměstnance. Výstupem je umístění na ţebříčku a ocenění nejúspěšnějších. 

Interní gamifikace můţe být mezi jednotlivci nebo mezi firemními týmy. Na stránkách 

Wikipedie je výčet oblastí, v nichţ se interní gamifikace ve firmě vyuţívá. Autorka pouţila 

jako zdroj Wikipedii, protoţe má komplexně zpracované rozdělení interní gamifikace ve 

firemním prostředí. Lze ji pouţít při firemní rozvoji (Gamifikace, Wikipedie, 2015), například 

zvýšení angaţovanosti a motivace k práci u zaměstnanců, při hledání a přijímání nových 

zaměstnanců pomáhá oslovení určité skupiny lidí, kteří mají poţadované schopnosti a 

vlastnosti. Práce se zaměstnanci, zlepšování prodeje, osobní rozvoj, rozvoj kompetencí a 

schopností zaměstnanců. Také se pouţívá při „vplutí“ nového zaměstnance do pracovního 

týmu, usnadňuje jeho zapojení. Nebo můţe motivovat kolegy, aby ho přijali, podpoří 

přátelskou atmosféru. Interní gamifikace podporuje vnitřní motivaci, zatraktivňuje pracovní 

prostředí, uvolňuje pracovní napětí, odbourává rutinu, podporuje iniciativu. Také se hojně 

vyuţívá při podpoře interního vzdělávání, školení je následně atraktivnější, zvyšuje motivaci a 

zapamatovatelnost studovaného materiálu, zapojuje praktickou činnost a mnoho dalšího. 

Externí gamifikace je orientována na zákazníky - marketing
11

, obchodní strategie 

firmy. Příkladem jsou věrnostní programy, které mají za cíl vybudovat se zákazníkem pevný 

vztah a věrnost, která se firmě projeví ve vyšších trţbách. Gamifikace je jednou z moţností, 

jak například propagovat webové stránky, zvýšit návštěvnost, propagovat výrobek nebo 

přispět k lepší orientaci na webových stránkách. Externí gamifikaci lze aplikovat i ve 

vzdělávání, při nekomerčním pouţití - můţe být vyuţívaná při zatraktivňování e-learningu a 

podobně. 

  

                                                 
11

 Marketing je proces, při kterém se firma snaţí uspokojit poţadavky zákazníka ve správný čas, na správném 

místě, za dobrou cenu. 
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1.1.5 Faktory úspěšnosti implementace gamifikace 

 

Vhodné zvolení „prostředků gamifikace“ (odměny, body, odznaky a další) a vhodné 

zvolení „cílové skupiny“ jsou důleţitými prvky toho, zda bude gamifikace úspěšná či nikoli. 

Je potřeba, aby byly odměny dobře zpracované, přizpůsobené cílové skupině. Podle 

Nakonečného (1997) je motivující pouze to, co patří k aktuálním motivům. V gamifikačním 

programu „Xzone trofeje“ je motivující pouze ten odznak, který zákazník zrovna nemá. 

Pokud získal všechny odznaky za psaní herních recenzí, bude se snaţit o odznak komentátora 

diskuzí. 

Zákazníci musí vědět, za co a kdy dostanou odměnu. Musí vidět pokrok. Někteří chtějí 

soutěţit s ostatními, jiní se chtějí pochlubit na sociálních sítích a tak dále. Samozřejmě kdyţ 

gamifikace poukazuje na nákup zboţí, které se samo o sobě dobře prodává, dosahuje se cílů 

snadno. Pokud se podaří úspěšně zrealizovat gamifikaci, je zapotřebí udrţovat neustálý 

kontakt se zákazníky.  

Pokud má být gamifikace pouţívána dlouhodobě, je důleţité, aby zákazník při činnosti 

zaţíval „Flow“, coţ lze přeloţit jako tok, průtok, plynout. Wu (2011) popisuje „Flow“ jako 

optimální stav vnitřní motivace, kdy jsou lidé zcela vtaţeni do činnosti, kterou dělají. V tomto 

toku zapomínají na fyzické pocity, uběhnutý čas. 

Gamifikace musí být hlavně zábavná, aby fungovala. Zlatohlávek (2012) píše, ţe 

hráčova zábava nejčastěji pochází z jasné struktury hry, herních výzev, elementu náhody, 

nejistoty a překvapení, jasné a rychlé zpětné vazby a samozřejmě z odměn.  

Podle autorky se zákazníci musí bavit, gamifikace musí být pestrá, aby nedocházelo 

k nudě. Lidé mají totiţ potřebu vyhledávat neokoukané a zajímavé záţitky, na kterých se 

mohou stát závislí, začnou pociťovat touhu po činnosti. Pokud si při aplikaci gamifikace 

firmy uvědomí, ţe lidé mají určitě potřeby, které chtějí naplňovat, například Maslowova 

hierarchie potřeb, Murrayho teorie potřeb nebo Hilgardův index psychogenních potřeb, 

rozpracované v kapitole „Potřeby“, mohou vytvořit lepší gamifikační design, který bude mít 

dlouhodobý pozitivní účinek na zvyšování motivace. Při naplnění těchto podmínek se firma 

nemusí bát o loajalitu svých zákazníků. Synonymem slova loajalita je věrnost, kterou nelze 

v dnešní době očekávat u zákazníků v takové míře, jako tomu bylo dříve, kdy konkurence 

téměř neexistovala, protoţe dnes je zboţí dostatek, zákazníci přecházejí od jednoho obchodu 

k druhému a hledají slevy, dopravu zdarma a podobně. Pokud si chce firma zákazníka udrţet, 
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musí být dostupná, s širokým sortimentem zboţí a za rozumnou cenu, kterou případně musí 

vyváţit nějakým bonusem. 

Podle Nakonečného (1997) je důleţité, aby byl pro jedince cílový objekt dostatečně 

atraktivní. Pokud ano, začne se jedinec chovat tak, aby ho dosáhl. Jako špatný příklad 

gamifikace, kde cílový objekt nebyl pro uţivatele atraktivní, lze uvést hru u mBank. Jedná se 

o hru na internetovém bankovnictví nazvanou „mHra“, při které uţivatelé sbírají odznáčky za 

vyuţívání internetového bankovnictví. Díky této hře se mají zákazníci lépe naučit uţívání 

internetového bankovnictví. Uţivatelé mohou propojit účet s facebookovým profilem a 

soutěţit se svými přáteli. Podle Pouchého (2014) byla špatně zvolená odměna. Pokud šlo 

mBance o větší uţívání internetového bankovnictví, fungovala by mHra lépe, pokud by 

zákazníci místo odznáčků dostávali slevy nebo něco, co je pro cílovou skupinu zajímavější. 

Autorka se obrátila na mBank s dotazem, zda byla hra úspěšná, jaký byl cíl a zda se zvýšilo 

uţívání internetového bankovnictví. Obratem byla zaslána odpověď, ţe autorčinu poţadavku 

nelze vyhovět z kapacitních důvodů a ţe osobní data jsou poţadována za citlivá a nemohou je 

poskytovat. Autorka se stejně jako Pouchý domnívá, ţe mHra neměla úspěch. Ptala se svých 

pěti přátel, kteří jsou u mBank, a nikdo zmíněnou hru nezná. 

1.1.6 Design gamifikace 

 

Při gamifikaci je důleţitý herní design, protoţe postupem času zákazníky přestane 

bavit pouhé získávání odměn, virtuálních či reálných. Je důleţitá vnitřní motivace, například 

dobrý pocit ze sportu, z třídění plastu a podobně. Lze tedy poznamenat, ţe gamifikace slouţí 

jako nástroj vnější motivace, která ovlivňuje vnitřní motivaci zákazníků. 

O’Reilly (2011) uvádí pět otázek, na které by si měl kaţdý, kdo chce gamifikovat 

odpovědět: 

1. Co je cílem gamifikace? 

Chcete poskytnout odměnu pro zákazníky nebo usnadnit uţivatelský účet? Chcete si 

udrţet stálé zákazníky nebo získat nové? 

2. Jaký je Váš produkt? 

Gamifikujete nákup na e-shopu nebo konzumaci jídla? Je potřeba zaměřit se na to, co 

mají zákazníci rádi.  
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3. Jaké budete mít mechaniky a dynamiku gamifikace? 

Budete odměňovat odznaky nebo něčím jiným? Kdy a za co budete odměňovat? 

Pravidla vyuţívání musí být jednoduché. 

4. Co je potřeba pro zapojení? 

Je pro aktivitu potřeba aplikace v mobilu nebo jen kartička? Sbírají se figurky nebo se 

aktivita měří počtem fotografií? 

5. Jaké jsou cíle a odměny za účast? 

Bude odměnou medaile nebo sleva? Budete pracovat s vnitřní motivací? Bude 

soutěţení k výhře jednokrokové nebo musí účastník postoupit přes menší výhry a ceny 

do finálového kola k hlavní výhře? 

 

Werbach (2012) udává pět kroků pro úspěšnost gamifikace:  

1. Definovat cíle, kterých se má implementací gamifikačních prvků dosáhnout. 

2. Vymezit, co má cílová skupina činit a jakým způsobem. Je důleţité drţet se cílů 

z prvního kroku.  

3. Zaměřit se na to, kdo jsou lidé, na které cílíme, a jaký mají vztah k našemu projektu. 

Richard Bartle (2014) je definuje jako „achiever“, „socialiser“, „explorer“, „killer“. 

Kaţdý z nás má kus z kaţdého. 

a. „Achiever“ se snaţí být nejlepší, chce se ukazovat na obdiv, jde mu o výhru a 

splnění cílů. Rád se učí novým věcem, kdyţ mu to pomůţe k dosaţení cílů a 

kladnému hodnocení. Nerad prohrává, pokud se mu nedaří, rychle ztrácí o hru 

zájem. Achiever má potřebu projevovat sílu, chová se dominantně, předvádí se.  

b. „Socialiser“ se účastní her, protoţe je to příleţitost přijít do styku s jinými hráči. 

Projevuje se potřebou afiliace - snaţí se navazovat přátelství. Hra pro něj sama 

o sobě není tolik významná. Klíčové je uspokojovat sociální potřeby. Podle 

společnosti Zynga má většina populace herní osobnost „Socializer“ (Wu, 2011). 

c. „Explorer“ se zajímá o průzkum herního prostředí a zákonitostí. Rád zjišťuje 

nové informace, objevuje nové skrýše a překvapení. Rád dává najevo své 

vědomosti. Jde mu o uspokojování sociálních potřeb, kterou je explorace - 

uspokojování zvědavosti, zkoumání. 

d. „Killer“ rád poškozuje a zneuţívá jiné hráče, rád zabíjí jiné postavy, způsobuje 

škody a dává najevo nadřazenost. Jde mu primárně o výhru. Hra je pro něho 
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prostředek k získání moci. Killeři se projevují agresivně, dominantně, mají 

potřebu superiority (nadřazovat se), předvádění se a nedotknutelnosti. 

4. Budování motivačních prvků pro cílovou skupinu, ozvláštnění hry tak, aby u ní lidé 

zůstali co nejdéle. V tomto kroku se stanovuje, jak se hra bude vyvíjet. Cílem je udrţet 

hráče ve hře. 

5. Obohacení hry o zábavný prvek, který by lákal hráče i bez odměn a motivací. Můţe 

být nejtěţší, protoţe se musí subjektivně posoudit, co hráče baví. 

6. Zopakování - kdo jsou hráči, jaké jsou cíle a zda zavedené prvky vedou 

k plánovanému cíli. Popsání procesu. 

 

Obrázek 2, Typologie hráčů, zdroj: 

http://media.tumblr.com/80fdfe13ba9d43421ad67da460569796/tumblr_inline_mlyw46iJWq1qz4rgp.png 

Obrázek č. 2 ilustruje, jak jsou jednotliví hráči zaměřeni. Hráči Killers jsou zaměřeni 

na akci a ostatní hráče, vyznačují se potřebou vyhrát a mít moc nad ostatními. Achievers jsou 

zaměřeni na akci a svět/herní prostředí, vyznačují se potřebou vyhrát a být nejlepší. Hráči 

Explorers jsou zaměřeni na svět kolem sebe a interakci s ním, okolí chtějí prozkoumávat a 

projevovat své vědomosti. Hráči Socializers jsou zaměřeni na interakci s hráči, chtějí 

komunikovat a seznamovat se, jde mu o uspokojování sociálních potřeb. Samozřejmě lze 

popsat více typů hráčů, ale toto rozdělení na čtyři skupiny lze povaţovat za základní.  

V neposlední řadě je v kaţdém gamifikovaném systému důleţitá motivace člověka, 

která řídí výsledek. A proto je důleţité pochopit potřeby motivace člověka, které jsou popsány 

v kapitole „Potřeby“. 
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1.1.7 Herní mechaniky a herní dynamiky 

 

Herní mechaniky a dynamiky jsou schopny kladně ovlivnit lidské chování tak, aby se 

zákazník pustil do konkrétní činnosti. Patří do modelu MDA (mechanics, dynamics, 

aesthetics), který je metodologickým základem herního designu. Tento model vytvořili v roce 

2004 Hunicke, Le Blanck, Zubek, kdyţ chtěli vytvořit analytický přístup ke zkoumání her 

(Hunicke, 2015). 

Zlatohlávek (2012) o herních mechanikách říká, ţe jsou součástí běţného ţivota, 

například známkování ve škole. Rozdíl mezi všedními herními mechanikami a gamifikací je 

v absenci či přítomnosti herní dynamiky. Po nasbírání razítek a získání odměny se 

nerozvíjíme, ale pro překonání úrovní ve hře, které na nás kladou vyšší nároky, se musíme 

zlepšovat. Gamifikace je tedy o bodech a medailích, ale i o celkovém hráčském záţitku 

v neherním prostředí. 

 

Herní mechaniky 

Základem kaţdého gamifikovaného systému jsou herní mechaniky, kterých existuje 

velké mnoţství. Nejčastěji se vyuţívají body, odznaky, úrovně, ţebříčky a výzvy.  

Body 

Body se vyuţívají asi nejčastěji. Můţe se tak nazvat známkování ve škole, kde 

výsledkem bude závěrečná známka na vysvědčení, počet sledujících na Twitteru, body 

v počítačových hrách a podobně. Body slouţí jako ukazatel aktivity/výkonosti, určují vítěze a 

tak dále. Čím je uţivatel lepší, tím má více bodů. Například v České republice v 

gamifikačním projektu nákupního řetězce Billa v roce 2015 mohl zákazník za pět Minibodů 

získat jeden Maxibod a za čtyři Maxibody si mohl koupit plyšovou hračku se slevou. 

Odznaky 

Odznaky se udělují za splnění větších celků, za dlouhodobé dodrţování ţádoucího 

chování. Pro získání odznaku lze uvést kritéria, za které je uţivatel dostane, nebo to lze 

ponechat jako překvapení, nebo kombinaci obojího. Odznaky lze dostat po splnění úkolu 

(například koupit deset her), nebo po provedení aktivity (například pravidelné prohledávání 

webových stránek). Je to velmi variabilní. Lze je tedy přizpůsobit uţivatelům na míru, 

abychom zaujali co nejširší skupinu zákazníků. Odznaky mohou být povaţovány jako 
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ukazatel statusu ve společnosti. Odznaky slouţí jako odměny, u kterých musí mít hráč pocit, 

ţe jsou dosaţitelné. Jinak je jejich získávání přestane motivovat. Například ve Skautu mohou 

skauti získat odznak v odbornosti šití a vyšívání, za zalátání ponoţek, šití na stroji a další. 

Nebo také hrdinové knihy „Hoši od Bobří řeky“ sbírali „bobříky“ za splněné úkoly v podobě 

knoflíků, které si přišívali na stejnokroj. 

Úrovně 

Pouţívají se tam, kde je k dosaţení určité úrovně potřeba splnit více úkolů s různými 

obtíţnostmi. V běţném ţivotě je lze přirovnat k pracovním pozicím ve firmě, ukazují jakousi 

hierarchii. Například jazykové úrovně, úrovně vzdělání nebo v karate, kde se úroveň rozlišuje 

dle barvy pásku.  

Ţebříčky 

Ţebříčky slouţí k vzájemnému porovnávání a motivování, člověk má potřebu 

převyšovat ostatní, být oceňován, uznáván. Také můţe dojít k opačnému účinku, pokud 

účastník vidí, ţe je pro něj první místo nedosaţitelné. Umístění na ţebříčku určuje počet bodů. 

Například Fitbit
12

 měří počet kroků a zobrazuje umístění přátel v ţebříčku, který se kaţdý 

týden nuluje. U ţebříčků můţe být demotivující nadměrný počet soupeřů, kdy je pak první 

místo na první pohled nedosaţitelné, například dostat se z 500. místa na 1. místo. Proto je 

výhodné pro udrţení soutěţících udělat další podţebříčky, neboli úrovně, kde se soutěţící 

pomalu dostává z jedné úrovně do druhé a postupně se přibliţuje k cíli. 

Výzvy 

Splnění výzvy vyţaduje vynaloţení většího úsilí. Například ve sportovní aplikaci 

Endomondo můţe uţivatel vytvořit výzvu, ve které bude s přáteli soutěţit o nejlepší sportovní 

výkon - například nejvíce uběhnutých kilometrů za rok 2015. 

 

 

 

 

                                                 
12

 Fitbit je přístroj, který zaznamenává sportovní výkony. 
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Herní dynamiky 

Herní mechaniky vyvolávají interakce s uţivatelem gamifikace. Na základě této 

interakce vznikají herní dynamiky, mezi které se nejčastěji řadí odměna, status, výsledek, 

sebevyjádření, soutěţ, altruismus, překáţky, emoce, vývoj, vztahy a další.  

Jednou z definic je (Zlatohlávek, 2012, s. 174) : „Herní dynamika je systém dávkování 

herních mechanik a odměn, který má maximalizovat hráčovo zapojení a zábavu.“ 

Vojtěch Pohůnek (Pohůnek, 2013, s. 16) o herní dynamice píše: „Herní dynamiky 

vznikají interakcí mezi hráčem a mechanikami. Většinou můžeme dané dynamiky přesně 

předpovídat, ale nemůžeme je pevně ukotvit. Jejich uskutečnění závisí na hráči samotném a na 

jeho činech.“ 

Vysvětlit a pochopit, co je herní dynamika, není podle autorky jednoduché, a proto se 

zeptala na sociální síti Facebook na její vysvětlení (Mentlíková, 2015, Gamifikatori.cz): 

„Díky dynamice, pravidla získávají smysl a hráč může do určité míry volit strategii. To 

znamená, že hráč ,,Člověče, nezlob se” se těší, až mu padne na kostce šestka, protože ví, že 

pak může vložit novou figurku do hry. Nebo s hodem může vytvořit vlastní strategii. Pokud má 

například ve hře dvě figurky a padne mu dvojka, může se rozhodnout, kterou figurkou 

potáhne. Buď může postoupit o dvě políčka jednou, nebo postoupit o dvě políčka druhou a 

zároveň někoho vyhodit ze hry.“   

 

Estetika 

Nedílnou součástí je podoba hry, která se nazývá herní estetika. Pohůnek (Pohůnek, 

2013, s. 16) ji ve své diplomové práci popisuje takto: „Herní estetikou se rozumí emocionální 

reakce hráče na předem definované situace, které tyto reakce mají u hráče vyvolat.“   

S aplikovanou herní estetikou se lze setkat ve vozidle Nissan Leaf (Gamification of 

Environment, 2015), která apeluje na ECO reţim. Jeho interiér je vybaven několika aspekty 

herního rozhraní. Řadicí páka má tvar joysticku, displej na palubní desce vypadá jako ze 

závodních her a podobně. 
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1.1.8 Gamifikace v praxi 

 

Lidé jsou ovlivňováni reklamou, která na ně neustále útočí, ať uţ jde o jídlo, pití, 

obchodní dům, oblečení a další, jsme jí obklopeni. Firmy jsou hladové po kaţdém 

zákazníkovi. Z toho důvodu se začala vyuţívat gamifikace, protoţe člověk je „tvor hravý“ a 

rád sbírá. Přesně na toto sází gamifikace, lidé chtějí soutěţit, konkurovat si, budovat 

postavení, spolupracovat s okolím a podobně. Podle webových stránek Gamifikátoři (2013) 

„Gamifikace zvyšuje až o 41,6 % loajalitu Vašich zákazníků.“  

Stadler (2014) z firmy Mediarex uvedl v časopise Týden trik, jehoţ prostřednictvím se 

zvyšují obchodním řetězcům trţby. Pokud se průměrný nákup v obchodě pohybuje kolem 250 

Kč, je získání bodů podmíněno nákupem alespoň za 300 Kč. Pokud chce řetězec donutit 

kupující ke koupi určitého výrobku, stačí za jeho nákup nabídnout nálepku navíc. Podle 

Stadlera se zvýší trţby o pět aţ deset procent, coţ by mohlo být přibliţně o desítky milionů 

korun navíc. Tyto reklamní akce mohou být draţší, pokud jsou odměnou plyšové hračky, 

nebo levnější, pokud zákazníci sbírají body, za které si poté koupí hrnce se slevou, plyšové 

hračky a další. Například pokud má doma rodina tři plyšové hračky z obchodního 

řetězce Billa, znamená to, ţe v obchodě nakoupila alespoň za 12 tisíc Kč.  

 

1.1.9 Gamifikace: příklady dobré praxe 

 

Na následujících řádcích je uvedeno několik z mnoha úspěšných gamifikačních 

systémů, které lze uvést jako zdárné příklady.  

Foursquare 

Jako jedna z prvních sluţeb vyuţívající gamifikaci byla Foursquare. Je to geolokační 

sluţba (Foursquare, Wikipedie, 2015), kterou vyuţívá více jak 50 milionů lidí. Byla vytvořena 

roku 2008 a spuštěna 2009, autory jsou Dennis Crowley a Naveen Selvadurai. Uţívání je 

jednoduché. Stačí, aby se uţivatel registroval, stáhl si aplikaci do chytrého telefonu a provedl 

„check-in“ (přihlásil se) na místo, kde se nalézá (př. restaurace, muzeum…), k tomu můţe 

sdílet fotky, komentáře, hodnocení a podobně. Za check-in získá určitý počet bodů 

potřebných k získání odznáčků, které můţe získat i za svoji aktivitu, například dlouhá doba 

v obchodě. Kvůli podvádění je check-in hlídán, aby se uţivatel nemohl přihlásit několikrát za 
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sebou nebo z jiného místa. Sluţba slouţí k motivaci návštěvnosti restaurací, podniků a 

podobně. Navíc ukazuje místa, která by se uţivateli mohla líbit. 

Podle Zlatohlávka (2012) stojí gamifikace Foursquare na třech mechanikách:  

1. Kdo je na místě nejčastěji, dostává titul starosty. U frekventovaných míst soupeří. 

2. Za kaţdý check-in dostávají uţivatelé body - mnoţství se mění s návštěvností a další. 

3. Za konkrétní úkoly (například třikrát navštívit restauraci) dostávají medaile na profilu. 

 

Obrázek 2, Odznaky Foursquare, Zdroj: http://evolver.fm/2011/03/12/foursquare-the-sxsw-interview/foursquare-

badges-for-sxsw/ 

 

Nike+ 

Firma Nike (2015) vytvořila sociální aplikaci pro podporu fitness aktivit. Je to 

aplikace, která slouţí jako osobní trenér. Lze si vybrat z více neţ 100 tréninků, které motivují 

ke sportovním výkonům. Aplikace se sice prezentuje jako „motivátor“ zdravého ţivotního 

stylu, pohybu a sportovní zábavy, ale samozřejmě měla firma v úmyslu zvyšování loajality 

zákazníků. Značka Nike je neustále na očích uţivatelům, stane se tedy součástí ţivotního 

stylu. Firma Nike uvádí, ţe přes 5 mil. uţivatelů zlepšilo své sportovní výkony. 
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Nissan Leaf 

Nissan Leaf (Gamification of Environment, Gamification Wiki,  2015) je elektrické 

vozidlo s reţimem ECO, které řidiči na palubní desce poskytuje zpětnou vazbu v podobě 

stromečku, který roste podle toho, jak řidič jede ekologicky - pouţívání pedálů, jízdní 

podmínky, dopravní podmínky, pouţívání topení a klimatizace. Pokud má řidič potřebu 

uznání, můţe sdílet své výsledky online a soutěţit s ostatními, kdo je nejekologičtějším 

řidičem. Dobrou odměnou by mohl být například strom zasazený firmou Nissan, ale v reálu je 

odměnou pouze dobrý pocit z ekologické jízdy.  

World without Oil 

WWO (World Without Oil, Wikipedia,  2015) je alternativní reality hra vytvořená Jane 

McGonigal. Hráči překonávají herní výzvy, při nichţ se snaţí sníţit svoji spotřebu ropy a 

ropných produktů na co nejniţší. Představují si, ţe se smiřují s náhlým nedostatkem ropy. 

Chtějí se situaci přizpůsobit. Hra má pomoci předvídat budoucnost a zabránit opravdovému 

nedostatku ropy. Sloganem je “Play it - before you live it.” Pokud by autorka měla poukázat 

na jednu oblast potřeb z Murrayho teorie potřeb, byla by to oblast Ambice, potřeba úspěchu, 

předvádění se a uznání. 
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1.2 Motivace 

 
Nezbytnou součástí úspěšné implementace gamifikace, je znalost motivace. 

Gamifikace pomáhá motivovat zákazníky k tomu, aby konali to, čeho chtějí dosáhnout, 

například hubnutí, nebo to, co po nich chtějí firmy, v případě firmy Xzone nakupovat, psát 

recenze a tak dále. 

V odborné literatuře je velké mnoţství definic motivace. Podle Nakonečného (1997) 

termín motivace pochází z latinského slova moveo- hýbám, vyjadřuje hybné síly chování.  

Podle Nolen-Hoeksema (2012) je motivace stav, který zaktivuje chování a dá mu směr. 

Člověk ho vnímá jako vědomou touhu po jídle, odpočinku, odreagování a tak dále.  

Motivy určují, zda se člověk bude nějakému objektu vzdalovat, chce se něčemu 

vyhnout, například spánkem od únavy, či přibliţovat, chce něco získat, pohybem ke zdraví. 

Síla motivu působí na intenzitu a kvalitu chování, například vytrvalost a ráznost. Pokud není 

potřeba dlouho uspokojována, dojde ke zvýšení naléhavosti motivů. Síla motivů určuje, jak 

často na cíl budeme myslet a čemu se budeme věnovat dříve. Příkladem můţe být zákazník, 

který začne více nakupovat, aby za nasbírané body, dostal slevu nebo odznak, protoţe akce je 

limitována do vyprodání zásob nebo časově. Nebo člověk, který hladoví deset hodin, bude mít 

sílu motivu silnější, neţ u člověka, který hladoví pět hodin. (Plháková, 2004) 

Podle Bělohlávka (2000) se motivy různých lidí liší. Příkladem různých motivů 

mohou být peníze, osobní postavení, pracovní výsledky nebo výkon, přátelství, jistota, 

odbornost, samostatnost, tvořivost. Pochopením toho, co lidi motivuje, lze dosáhnout lepších 

výsledků při jejich motivování. Autorka souhlasí s Bělohlávkem, ţe je důleţité zjistit, co lidi 

motivuje, aby byly výsledky motivování/gamifikace vyšší. Podle Nakonečného (1997) je 

motivace vnitřní proces a motivování je forma a obsah vnější stimulace, která motivaci 

vyvolává.  

Motivace můţe být vědomá i nevědomá (Nakonečný, 1997). Podle Plhákové (2004) 

mohou být uvědomované i jen částečně. Příkladem vědomé motivace by mohl být zákazník 

firmy Xzone, který se snaţí získat odznak „Novinář“ prostřednictvím psaní recenzí her. Ale 

nemusí si uvědomovat, proč se toho vlastně snaţí dosáhnout. Chce ukázat, ţe rozumí hrám 

nebo má potřebu vlastnit, co nejvíce odznaků?  
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1.2.1 Vnitřní a vnější motivace 

 

V psychologii se rozděluje motivace na dva typy, a to je motivace vnitřní a motivace 

vnější. Mezi vnitřní se řadí hlad, únava, dobrý pocit ze sportu, pocit důleţitosti a podobně. 

Plháková (2004) je nazývá mentální pohnutky. Jako vnější zdroje motivace jsou například 

peníze nebo výherní cena, které nám pomohou dosáhnout vnitřních zdrojů motivace. 

V podstatě by vţdy mělo jít o uspokojení. Také se domnívá, ţe vnitřní pohnutky jsou 

důleţitější, protoţe na jejich základě se odráţí účinnost těch vnějších. Peníze spíše motivují 

k dosaţení peněz, neţ k dosaţení konečných cílů jednání, například dokončeného projektu. 

Pokud bude zaměstnanec psát recenze k hrám jen kvůli penězům, tak činnost brzy ztratí 

původní smysl, kterým bylo pomoci ostatním s výběrem her.  

Vnější motivace můţe podněcovat motivaci vnitřní. Je dobré pouţívat vnější motivaci 

tak, aby dávala uţivateli zpětnou vazbu, například spálené kalorie ve sportovní aplikaci. 

Zároveň můţe vnější motivace demotivovat vnitřní. Jak jiţ autorka psala výše v kapitole 

„Negativa“, pokud člověk běhá pro radost a k tomu pouţívá sportovní aplikaci a sdílí 

výsledky s přáteli, můţe časem dojít k tomu, ţe nebude chtít bez zapnuté aplikace doběhnout 

autobus. Ludwig píše (2013), ţe je důleţité, aby si lidé na vnější motivaci nezvykali, protoţe 

dojde k tomu, ţe přestanou být schopni vykonávat činnosti sami od sebe. Ludwig uvádí 

příklad na studentech. Studenti, kteří se učí jen kvůli známkám, se po dokončení studia 

přestanou vzdělávat. Vnější motivace potlačuje iniciativu, nejsou tedy schopni se k dané 

činnosti donutit.  

Podle Nolen-Hoeksema (2012) jsou některé pobídky primární faktory posilování a jiné 

sekundární faktory posilování. Primární faktory posilování fungují jako odměny nezávisle na 

tom, jestli jsme se s nimi uţ setkali, například jídlo nám můţe chutnat hned napoprvé. 

Sekundární faktory posilování fungují jako odměny teprve poté, co s nimi máme zkušenost, 

například peníze nebo známky ve škole. 

Nakonečný (1997) píše o motivačním napětí, které je východiskem motivace, 

projevuje se jako vnitřní tenze a podněcováním k určité aktivitě. Vnitřním zdrojem 

motivačního napětí jsou potřeby a vnějším zdrojem motivující úkoly. Situace motivačního 

napětí vzniká z potřeb, které jsou odezvou na nějaký nedostatek. Potřeby mohou být 

biologické- vápníku, psychologické- uznání, lásky, úcty nebo ekonomické- potřebu něco 

vlastnit. 
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Motivované chování doprovází emoce, které mohou být pozitivní nebo negativní, 

hněv, strach, láska a podobně. Pokud je člověk úspěšný, pociťuje kladné emoce, pokud 

neúspěšný, tak naopak. Při vytváření kreativního úkolu, například psaní nebo vytváření, se 

dostavují pozitivní pocity, které si většinou člověk uvědomí, aţ po dokončení práce. Vnitřní 

pohnutky si mohou odporovat. Například pokud chce být člověk dobrým rodičem, ale zároveň 

studentem/bavičem/společníkem/hráčem a tak dále (Plháková, 2004). 

1.2.2 Demotivace 

 

Pokud člověk provádí úspěšně aktivitu, která je způsobená potřebou, dochází 

k uspokojení (Bělohlávek, 2000). Ale kdyţ se člověku postaví do cesty nepřekonatelná 

překáţka, nastává frustrace, kterou Nakonečný (1997) popisuje jako situaci bariéry. Je to 

situace, kdy je znemoţněno dosaţení cíle. Podle Vymětala (2003) můţe být tato překáţka 

mimo nás, v okolnostech nebo můţe být součástí našeho nitra a zabraňovat získání cíle. 

Frustrace například nastává, pokud osoba nedostane odměnu, kterou dlouho očekávala nebo 

nedojde k výsledkům, které byly očekávané a tak dále. Na frustraci lze reagovat různě: 

 Energizace- zesílení úsilí k překonání překáţky. 

 Únik- vzdání se záměru. 

 Agrese- vybití potlačené energie násilím. 

 Sublimace- hledání náhradního cíle. 

 Racionalizace- sami sebe přesvědčují, ţe cíl za to nestojí. 

 Regrese- návrat k vývojově niţším způsobům uspokojení potřeb. 

Bělohlávek (2000) píše, ţe Alderfer vytvořil frustrační cyklus, aby vysvětlil mechanizmus 

frustrace. Při uspokojení potřeb niţší úrovně, přicházejí na řadu potřeby vyšší úrovně. Pokud 

dojde k neuspokojení potřeb na vyšší úrovni, vymizí jejich potřeba a člověk se můţe vrátit k 

niţším, u kterých jejich potřeba zesílí. Alderfer dělí potřeby na existenční, vztahové, růstové. 

Autorka je rozepisuje dále v kapitole „Potřeby“. 
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Obrázek 3,  Frustrační cykly růstu, zdroj: http://slideplayer.cz/slide/2741060/ 

1.2.3 Potřeby 

 

Nakonečný (1997) uvádí, ţe motivace podléhá biologickým, pokud má člověk hlad, 

hledá jídlo, nebo kulturním a sociálním potřebám, ke kterým v západní kultuře patří potřeba 

vlastnit majetek. Proto je například pro hráče počítačových her důleţité mít doma všechny 

díly hry „Zaklínač“
13

. Aby člověk začal směřovat k cíli, nestačí samotná motivace. Je potřeba 

vědět, ţe je cíl dosaţitelný a ţe má nezbytnou hodnotu, tedy pobízí, motivuje, poskytuje 

uspokojení. Pokud tedy osoba ví, ţe nikdy nebude běhat, tak se nepřihlásí do výzvy, jejíţ 

výhrou jsou běţecké boty, které pro něj nemají hodnotu. Nebo hráč, který nemá rád hry se 

sportovní tematikou, se nebude snaţit získat odznak „Sporťák“. 

Potřeby patří mezi důleţité motivy chování, jednání a proţívání. Podle Hartla a 

Hartlové (2000) je potřeba nutnost organismu buď něco získat, anebo se něčeho zbavit. Je to 

stav organizmu, který znamená narušení vnitřní rovnováhy. 

Nakonečný (1997, s. 111) píše, ţe: „Společným jmenovatelem vzniku potřeb je tedy 

prožívání rozporů mezi tím, co je, a tím, co má být, a to, obrazně řečeno, jak uvnitř 

organizmu, tak ve vnějším sociálním prostředí jedince. Prožívání těchto rozporů a s nimi 

souvisejících motivací je pak označováno různými nejednotně chápanými termíny jako snaha, 

přání, záměr, pohnutka atd.“  

Autoři dělí potřeby do různých okruhů. Mikulaštík (2007) rozlišuje potřeby biologické 

a sociální, primární a sekundární. Autorka zde uvede potřeby sebezáchovné, stimulační, 

sociální a potřebu sebeurčení, dále Murrayho teorii potřeb, Maslowovu hierarchii potřeb, 

Alderferovy potřeby a Hilgardův index psychogenních potřeb. 

                                                 
13

 „Zaklínač“ je velmi populární hra, která má tři díly. Lze hrát na počítači nebo herních konzolích. 
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Sebezáchovné motivy 

Do této skupiny patří snaha udrţet se při ţivotě.  Podle Mikulaštíka (2007) do nich 

patří hlad, ţízeň, sex, potřeba odpočinku, potřeba aktivity, regulace tepla, bezpečí, emocí a 

další. Podle Nolen-Hoeksema (2012) lze tyto motivy rozdělit na dva typy, a to na pudové 

teorie a incentivní teorie. Pudové teorie vyzdvihují úlohu vnitřních činitelů motivace, 

například hlad, ţízeň a sex. Incentivní teorie vyzdvihují vnější události či předměty, jako 

například jídlo, pití, partner a tak dále. 

Autorka uvádí sebezáchovné motivy, protoţe jsou základní, ale dále se jim věnovat 

nebude, jelikoţ nejsou pro danou tematiku zajímavé.  

 

Stimulační motivy 

Plháková píše (2004), ţe pokud chce člověk dosáhnout duševní pohody, potřebuje dvě 

potřeby, které se prolínají a ovlivňují lidské chování a proţívání, a to proměnlivou vnější 

stimulaci a vyváţenou kombinaci duševních a tělesných aktivit. Stimulační motivy se 

představují hravostí, zvídavostí a vyhledáváním neobvyklých záţitků. Mezi stimulační motivy 

patří teorie protikladných procesů, proměnlivé senzorické podněty, a optimální úroveň 

aktivace. 

Optimální úroveň aktivace 

Při činnostech má člověk různou úroveň aktivace, které se v angličtině označuje 

termínem „arousal“, nabuzení, vybuzení. Někdy nechce být člověk v klidu, ale má potřebu 

zvýšit své vnitřní napětí, arousal. Plháková (2004) raději pouţívá termín „úroveň aktivace“, 

myslí tím mentální, proţitkový aspekt. Vysoká úroveň se projevuje při sportovních utkáních, 

soutěţích nebo i při napínavých filmech. Samozřejmě, ţe na určité výkony, například šití, 

potřebujeme nízkou aktivační úroveň a na některé vysokou, sport.  

 Proměnlivé senzorické podněty 

Podle Plhákové (2004) se lidé cítí špatně, pokud ţijí v prostředí s nedostatkem 

podnětů. Na toto téma bylo vytvořeno mnoho pokusů, které to dokázali. Účastnící obtíţně 

snášeli stav se senzorickou deprivací. Člověk se po čase začne nudit a hledá rozptýlení. U 

vězňů a imobilních pacientů dochází ke zhoršení psychického stavu, protoţe pro zdravý 
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psychický stav je podmínkou pravidelný přísun podnětů. Nepříjemná je samozřejmě i 

nadměrná stimulace, která vede k vnitřní podráţděnosti. Osoba začne vyhledávat jednotvárné 

prostředí. Rozdíl je patrný mezi extroverty, kteří preferují pestré a proměnlivé prostředí a 

introverty, kteří jsou raději v klidném prostředí.  

Teorie protikladných procesů 

Teorie protikladných procesů
14

, je zaměřená na vysvětlení toho, proč jsou lidé závislí 

na psychoaktivních látkách a adrenalinových činnostech, například létání, seskoky, drogy a 

podobně.  Tato teorie je zaloţená na tom, ţe ke kaţdé emoci existuje protiklad, který slouţí 

k udrţení citové rovnováhy. Například po poţití drogy člověk cítí euforii, ale poté přichází 

nepříjemný abstinenční syndrom. Proto se dá říci, ţe drogově závislí později berou drogu 

hlavně kvůli tomu, aby se vyhnuli nepříjemným pocitům. Samozřejmě jsou velké rozdíly 

mezi tím, jak různí lidé tíhnou k závislostem (Plháková, 2004). 

 

Sociální motivy 

Tyto motivy usměrňují a ovlivňují vztahy mezi lidmi a jejich proţívání. Sociální 

motivy se rozvíjejí především v raném dětství. Vnější podmínky určují, zda se budou rozvíjet, 

či nikoli (Plháková, 2004). Autorka našla i v jiných zdrojích, ţe se nejčastěji pod sociálními 

motivy uvádí výkonová motivace, potřeba afiliace- sdruţování a potřeba moci. 

Výkonová motivace 

Výkonová motivace výrazně ovlivňuje to, jak se budeme chovat, jednat a proţívat. 

Podle Slepičky (2006) se úroveň této motivace odráţí v rozdílu mezi tendencí dosáhnout 

úspěchu a tendencí vyhnout se neúspěchu. Kaţdá pobídka pro velký výkon se ukazuje jako 

moţnost úspěchu, tak moţnost neúspěchu. Pokud se zákazník účastní soutěţe, vţdy ví, ţe je 

moţnost vyhrát, i prohrát. Podle Nakonečného (1997) má záţitek z úspěchu vliv na 

výkonovou motivaci, jehoţ síla je zeslabena strachem z neúspěchu. Podle Plhákové (2004) 

má kaţdý člověk subjektivní názor na to, co je jeho obvyklý výkon. Do výkonové motivace 

patří několik motivů, které ovlivňují chování jedince v situacích.  Mezi tyto motivy patří 

dosaţení úspěšného výkonu, vyhýbání se neúspěchu a vyhýbání se úspěchu. 

 

                                                 
14

 Teorie protikladných procesů- zakladatel je Richard Solomon, americký psycholog. 
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Potřeba dosaţení úspěšného výkonu 

Jde o potřebu, při které potřebuje člověk dosahovat úspěchu, například hráč vítězství. 

Osoby s vysokou úrovní jsou pozitivně soutěţiví, chtějí dokázat sobě i ostatním svoje 

moţnosti. Vybírají si povolání i sporty, které jsou individuální. Nebojí se neúspěchu, protoţe 

si vybírají činnosti, u kterých vědí, ţe je zvládnou (Lahey, 1983). 

Potřeba vyhnout se neúspěchu 

Vţdy, kdyţ provádíme nějakou činnost, je alespoň nějaká pravděpodobnost, ţe dojde 

k neúspěchu. Všeobecně je známé, ţe se něčemu buď snaţíme přiblíţit, nebo vyhnout, 

v tomto případě se snaţíme vyhnout neúspěchu. Podle Carver a Scheier (2000) se někteří lidé 

bojí, ţe situaci nezvládnou, a proto se takovým situacím vyhýbají. Jiní zase dělají vše pro to, 

aby úkol zvládli. Například kdyţ se hráči snaţí udrţet mezi nejlepšími nebo neprohrát. Nebo 

kdyţ se hráči snaţí vyhnout prohře, ztrátě ţivotů. Student špatné známce nemocí a tak dále. 

Potřeba vyhnout se úspěchu 

Je to překvapivé, (Plháková, 2004) ale lidé se snaţí vyhnout i úspěchu. Můţe to být 

z důvodu neoblíbenosti mezi lidmi, strachu ze zodpovědnosti nebo zátěţe. Dobrým příkladem 

jsou nejchytřejší ţáci ve třídě, kteří jsou často šikanováni. Podle DeVita (2001) se ţeny staví 

v rozhovoru do role posluchače a muţi vyprávějícího. Ţeny se snaţí být oblíbené. Autorka 

s tím souhlasí, má zkušenost, ţe ţeny většinou nedávají najevo své vysoké postavení a 

inteligenci kvůli sniţování šance na navázání partnerských vztahů a podobně.  

 

Potřeba afiliace-sdruţování 

Potřeba afiliace je potřeba trávit čas s druhými lidmi, navazovat přátelské vztahy. 

Plháková (2004) píše, ţe jde o potřebu být ve společnosti akceptovaný a oblíbený, neţ druhé 

ovládat. Sdruţování se odehrává na večírcích, výletech a podobně. Tuto potřebu mají všichni 

lidé, ale v rozdílné míře. Někdo potřebuje být s lidmi celý den, jinému stačí dvě hodiny 

denně. Opět jde o potřebu se něčemu přibliţovat, druhým lidem nebo se něčemu oddalovat, 

samotě.  
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Potřeba moci 

Drapela  (2011) povaţuje jako jeden z hlavních bodů Adlerovi teorie lidské usilování 

o nadřazenost, kdy se člověk snaţí překonat pocity méněcennosti zaţité v dětství, a 

společenský důraz, který je pozitivní, pokud nejde o antisociální chování, ale jde o sociálně 

zaměřené chování. Podobá se tomu „pohyb proti lidem“ z teorie Karen Horneyové. Drapela 

(2011) to vysvětluje jako pohyb, který vyjadřuje nedůvěru vůči společnosti a jediným 

způsobem, jak přeţít, je agresivní chování. 

Plháková (2004) píše, ţe potřebu moci nelze hodnotit pouze záporně. Ve společnosti 

jsou pozice, kde je důleţité mít kvalitní a zodpovědné vedoucí, kterých je někdy nedostatek. 

 

Potřeba sebeurčení 

Plháková (2004) jako další potřebu uvádí, sebeurčení. Lidská potřeba svobodně jednat 

a rozhodovat se. Existenci této potřeby potvrdili výzkumy zaměřené na ovlivňování vnitřní 

motivace. Rozlišovat vnitřní a vnější motivaci začali behaviorističtí a kognitivní 

psychologové. Vnější motivace se vyznačuje tím, ţe jedinec provádí aktivitu kvůli odměně, 

v gamifikaci jde o odznaky, body a podobně. Vnitřní motivace ovlivňuje člověka bez vnější 

odměny. Osoba dělá činnost pro radost, příkladem můţe být hra, psaní recenzí na zboţí, 

umělecká tvorba a tak dále. 

Jak je jiţ několikrát v textu zmíněno, hmotné odměny typu peníze a podobné sniţují 

vnitřní motivaci k činnosti. Plháková (Plháková, 2004, s. 384) píše: „Různé manipulativní 

systémy vnějších odměn a trestů, např. bodovací, potřebnou vnitřní motivaci zřejmě spíše 

narušují.“ 

 

Murrayho teorie potřeb 

Murray identifikoval primární a sekundární potřeby. Mezi primární patří základní 

potřeby, které jsou zaloţené na biologických poţadavcích, potřeba kyslíku, jídla a pití. Těmto 

se autorka opět nebude věnovat, protoţe se nehodí k danému tématu. Jako sekundární jsou 

povaţovány psychologické potřeby, jako například opečovávání, nezávislost a úspěch. 

Sekundární sice nejsou potřebné pro přeţití, ale jsou potřebné pro psychickou pohodu. 
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Autorka uvádí kvůli přehlednosti tabulku, kterou doplnila sloupcem s konkrétními 

herními příklady. Původní tabulka, bez herních příkladů, je dostupná i v českém jazyce, ale 

autorka chtěla pouţít primární zdroj (Cherry, 2015). [vlastní překlad autorky této práce]  

Oblast: Potřeba čeho: Vyjádření potřeby: Herní příklad: 

Ambice Úspěch Úspěch a překonávání 

překáţek 

Postup z niţší úrovně do vyšší 

Předvádění se Snaha šokovat okolí Sdílení výsledků online 

Uznání Získat společenské postavení Ţebříčky nejlepších hráčů 

v soutěţích 

Materiální 

potřeby 

Přisvojování (akvizice) Získávat věci  Odznaky 

Tvoření Budování něčeho nového Tvoření avatara, virtuálního 

obydlí nebo města 

Pořádku Čistota a organizování Organizování herních skupin 

Uchování Shromaţďování věcí Sběratelské edice 

Potřeby 

síly (moc) 

Poníţení Zpovídání z hříchů a 

omlouvání se 

Kdyţ hráč prohraje nebo zkazí 

hru spoluhráčům. 

Autonomie Nezávislost a odolnost Hrát sám za sebe. 

Agresivita Útočení na lidi/zesměšňování Zabít soupeře. 

Zamezení obvinění Vyhnout se vině Pokud zkazí hru spoluhráčům, 

svede vinu na někoho jiného. 

Úcty Naslouchání a spolupráce Týmová práce 

Dominance Ovládat ostatní Vedení spoluhráčů 

Potřeba 

náklonosti 

Sdruţování (afiliace) Trávit čas s druhými lidmi Setkávání spoluhráčů, 

virtuální i reálné 

Pečování Péče o jiné osoby Pomoc 

nováčkům/spoluhráčům 

Hry Zábava s ostatními lidmi Manaţer se rozptýlí u hraní 

„stříleček“. 

Odmítání Ignorace ostatních Ignorace spoluhráčů při 

potřebě individuality. 

Nechat o sebe pečovat Nechat si pomoci a nechat se 

opečovávat 

Nechat si poradit při těţkém 

úkolu. 

Informační 

potřeby 

Poznávání Hledání znalostí a dotazování Vzdělávací hry 

Poučování Vzdělávat ostatní Zaučování spoluhráčů do hry. 
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Maslowova hierarchie potřeb 

Maslow sestavil hierarchii pěti potřeb do tvaru pyramidy, jsou seřazeny podle 

naléhavosti a pořadí (Říčan, 2010). 

 

Obrázek 4, Maslowova psyramida potřeb, zdroj: http://zapisy.blogspot.cz/2011/10/emoce-motivace-emoce-cit-

chovani.html 

V hierarchii potřeb (Drapela, 2011) je člověk motivován dostat se od základních 

potřeb niţšího řádu, fyziologické potřeby, k nejvyšším potřebám vyššího řádu, k potřebám 

seberealizace. Uspokojení prvních čtyř potřeb udrţuje vnitřní tělesnou a psychickou 

rovnováhu. První dvě potřeby zajišťují fyziologické přeţití jedince. Uspokojení vyšších 

nedostatkových potřeb zajišťuje duševní pohodu a rozvoj osobnosti jednice. Říčan (2010) o 

potřebách seberealizace píše, ţe neznamenají soustředění na sebe, ale na okolí, například na 

tvořivou práci nebo boj za nadosobní cíl, ve kterém se můţe realizovat. Aby mohl člověk 

uspokojovat tyto vyšší potřeby (Drapela, 2011), musí nejprve naplnit potřeby niţší, i kdyţ 

nemusí být zcela naplněny. 

  

http://zapisy.blogspot.cz/2011/10/emoce-motivace-emoce-cit-chovani.html
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Clayton Alderfer 

Na Maslowa (Bělohlávek, 2000) navázal Clayton Alderfer, který přizpůsobil jeho 

názory novým znalostem ze studia lidského chování. Pět potřeb zredukoval na tři: 

 Potřeby existenční: materiální a fyziologické potřeby. 

 Potřeby vztahové: obsahují všechny vztahy k lidem, se kterými přicházíme do 

kontaktu, ať uţ jsou nenávistné nebo přátelské. 

 Potřeby růstové: do této skupiny patří tvořivá práce člověka na sobě a na svém okolí. 

Uspokojením růstových potřeb se jejich význam zvyšuje. 

 

Hilgard- index psychogenních potřeb 

Hilgardův index (Nakonečný, 1997) je jeden z mnoha ukazatelů potřeb člověka. 

Autorka ho uvádí v plném rozsahu kvůli jeho vhodnosti pro účel gamifikace . I na tomto 

indexu je vidět, ţe člověk můţe uspokojovat své potřeby v gamifikaci či hraní. 

Potřeby spojené s neţivými předměty: 

1. Potřeba akvizice: například zvětšování majetku- zákazníci kupují hry a sběratelské 

edice, které si zahrají a poté jim leţí v polici, i kdyţ by si mohli koupit 

elektronickou verzi. 

2. Potřeba uchovávání: kompletování- potřeba mít kompletní edice- her, figurek a 

podobně. 

3. Potřeba uspořádávání: pořádek, organizování- pořádání herních turnajů. 

4. Potřeba podrţení: ukládání peněz, střádání bodů na věrnostní kartě. 

5. Konstrukce: vytváření profesionálního profilu, budování virtuálního městečka. 

Potřeby vyjadřující ambice, prestiţ, dokonalost a moc: 

1. Superiorita: potřeba převyšování jiných- umístění v ţebříčcích. 

2. Respekt: potřeba ocenění, uznání soupeřů a okolí. 

3. Předvádění se: působivé prezentování, ukazování vlastních výsledků. 

4. Nedotknutelnost: nedopustit sníţení vlastní hodnoty- potřeba nenechat se sesadit 

z umístění v ţebříčku. 
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5. Sebeobrana: ospravedlnění svého jednání- hráč nechce přestat hrát, protoţe 

investoval do hry mnoho času, peněz a tak dále. 

6. Protipůsobení: překonávání neúspěchu úsilím-dočasný neúspěch bere jako výzvu, 

a to ho motivuje hrát dál. 

7. Potřeba úspěchu: udělat činnost co nejlépe- sebrat ve hře všechny poklady. 

Potřeby projevování síly a získávání obdivu: 

1. Dominance: řízení ostatních a jejich ovlivňování- ovlivňování okolí 

prostřednictvím psaní recenzí. 

2. Projevování úcty někomu výše postavenému- poslouchat vedoucího týmu. 

3. Napodobování ostatních- touha po stejném vybavení jako mají soupeři. 

4. Nezávislost: neovlivnitelnost- hrát hru svým způsobem/svojí taktikou. 

5. Diferenciace: vyhraňování se- hrát jiné hry, neţ ostatní. 

Potřeby poškozování jiných i sebe sama: 

1. Agrese: vůči okolí, vysmívání, poniţování- zabít soupeře. 

2. Pokoření se: akceptace a poddání se trestu- při neúspěchu začít od začátku. 

3. Vyhnutí se pohanění: správné chování, vyhýbání se nekonvenci- dodrţovat 

pravidla. 

Potřeby vztahující se k náklonostem (citům) lidí: 

1. Afiliace: navazování přátelství při srazech herních fanoušků. 

2. Odmítání: ignorování či vylučování někoho-vyloučení nevýkonného spoluhráče. 

3. Ošetřování: starání se o někoho- pomoc slabšímu nebo fiktivní postavě ve hře. 

4. Závislost: hledání podpory nebo pomoci- pomoc od spoluhráčů. 

5. Láska: někoho milovat a být milován- moţnost seznámit se s partnerem při hře. 

Sociální potřeby v uţším smyslu: 

1. Hry a zábavy: hledání rozptýlení, uvolnění- po náročném dni oddych. 

2. Explorace: zvědavost, hledání, dotazování- zjišťování nových informací v hrách. 

3. Vysvětlování a demonstrace: podávání vysvětlování a informací- zaučování 

nových spoluhráčů. 

[vlastní překlad autorky této práce]  
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1.3 Typy temperamentu  

 
Temperament je hlavním znakem lidského duševního ţivota, který dává najevo jiţ 

novorozenec. Je to dispozice, která určuje, jak bude člověk reagovat, jaká bude síla reakce, 

trvání a další. 

Jak bylo zmíněno výše v kapitole „Design gamifikace“, existuje několik druhů hráčů, 

kteří se vyznačují různým druhem chování. I kdyţ podle chování při hrách můţeme říci, jak 

se hráč projevuje, je samozřejmé, ţe se ve skutečnosti můţe chovat zcela opačně. Dobrým 

příkladem je výstup ze studie Univerzity v Buffalu, kterou vedl Matthew Grizzard. Ve studii 

bylo zjištěno (Donovan, 2014), ţe agresivní hraní, kdy se hráč chová nemorálně, vyvolává 

pocity viny a následně vede hráče ke zvýšené morální citlivosti. Například se přihlásí na 

dobrovolnou činnost. 

Autorka v této kapitole stručně popisuje projevy, které u nich lze pozorovat. 

1.3.1 Extroverze vs. introverze 

 

Jung odlišuje dva typy zaměření osobnosti- extroverzi a introverzi, které se odlišují 

způsobem, jakým reagují na to, co na ně působí zevnitř a zvnějšku (Jacobi, 2013). 

Jacobi (2013) píše, ţe extroverze se projevuje pozitivním vztahem k objektu, ať uţ 

vnitřního či vnějšího světa. Extrovert se svým chování a přizpůsobením řídí kolektivně 

platnými normami. Podle Nakonečného (1997) se extrovert vyznačuje potřebou společnosti, 

sociálních styků a aktivitou. Naproti tomu introverze se vyznačuje spíše negativním vztahem 

k objektu a řídí se spíše subjektivními faktory, a proto můţe docházet ke špatné adaptaci na 

vnější svět. V situacích dochází k tomu, ţe se nejprve stáhne, a poté teprve začne reagovat. 

Introverti dávají přednost svým zálibám před stykem s lidmi. Jsou plaší, váţní a nedůvěřiví.  

Jung tedy dělí osobnost na dva typy. Samozřejmě nejde o dva vyhraněné typy, kde by 

všichni introverti, případně extroverti byli stejní. Někteří introverti mohou být mírně 

extrovertní a naopak. Přílišná jednostrannost můţe být problém. Pokud dva lidé opačného 

typu spolu vstoupí do blízkého vztahu, například manţelství. Dochází v tomto případě 

k častým konfliktům a manţelským problémům (Jacobi, 2013).  

Autorka je stejného názoru jako Jacobi (2013), který udává, ţe extroverze/introverze je 

nejsilnější v první dekádě ţivota, kdy se člověk nejlépe cítí ve své přirozenosti a v druhé 
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polovině ţivota by měl mít uplatnění i opačný typ osobnosti. Autorka má zkušenost s tím, ţe 

u dětí a adolescentů je nejjednodušší rozlišit, zda jsou extroverti či introverti. A v průběhu 

dospívání a dospělosti se můţe stávat extrovert méně či více introvertní či introvert 

extrovertní. Na první pohled nemusí být jasné, jaký je člověk typ, protoţe introvertní manaţer 

není vţdy úspěšný, a proto je situačně donucen chovat se extrovertně. Anebo jak bylo 

zmíněno výše z informací ze studie Univerzity v Buffalu, hráč se chová jinak ve hře a jinak ve 

skutečnosti. Proto se introverti mohou ve hře chovat extrovertně a naopak. 

Velasová (2013) ve své bakalářské práci zjistila, ţe hráči se povaţují spíše za mírně 

introvertní, ale je to podle ní tak zanedbatelná odchylka od průměru, ţe v závěru své práce 

píše o vyrovnaném rozloţení extrovertů a introvertů mezi hráči. 

1.3.2 Dominance vs. submisivita 

 

Hartl a Hartlová uvádí (2000), ţe dominance je sklon, kdy má člověk potřebu ovládat 

druhé. Dominantní chování je provázeno vysokou úrovní egocentrického sebeprosazování. 

Opakem dominance (Hartl, 2000) je submisivita, coţ je tendence člověka podřizovat 

se, nechat se vést a ovládat. Submise můţe mít různou intenzitu. Dle Hartla a Hartlové (2000) 

je moţné, ţe souvisí s nízkým sebevědomím a s aktuální ţivotní situací jedince. 

Autorka má zkušenost s tím, ţe existují lidé, kteří potřebují tyto dva póly vyvaţovat. 

Příkladem můţe být muţ, který je ve společnosti „pravý muţ“ a v sexuálním ţivotě se chce 

dostávat do submisivní role. Nebo profesně vysoce postavená ţena, která chce, aby doma o 

všem rozhodoval partner. 

 

1.3.3 Stabilita vs. labilita 

 

O emoční labilitu (Nakonečný, 1997) jde tehdy, pokud se u člověka vyskytují snadno 

vyvolatelné a silně probíhající emoce, které neodpovídají síle podnětů. 

Emoční stabilita se naopak projevuje přiměřenými emočními reakcemi na situaci, na 

silné podněty silná reakce a naopak.  Takovýto člověk se projevuje vyrovnaností, je klidný a 

spolehlivý. 
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Velasová (2013) ve své bakalářské práci zjistila, ţe hráči jsou spíše labilní, neţ 

stabilní, ale ţe je to podle ní zanedbatelná odchylka od průměru, a proto v závěru své práce 

píše o vyrovnaném rozloţení lability a stability mezi hráči. 

 

1.3.4 Typy temperamentu 

 

S rozdělením typů temperamentu přišel Hippokrates a následně Galénos (Nakonečný, 

1997). I přes to, ţe je toto dělení ze starověkého Řecka a vychází z dělení „tělesných šťáv“, je 

svými charakteristikami platné dodnes. 

Sangvinik (Nakonečný, 1997) se vyznačuje přiměřenou reaktivitou na situace. Pokud 

se v situaci vyskytují silné podněty, reaguje silně. Pokud slabé, tak slabě. Sangvinik je dobře 

přizpůsobivý a emočně stabilní extravert. Podle Mikulaštíka (2007) je sangvinik ţivý, veselý, 

optimista, který dobře zvládá krizové situace, jeţ nemusí brát tak váţně. Chová se neomaleně, 

často se opakuje, není vytrvalý. Lze o něm říci, ţe je mluvka. 

Flegmatik (Nakonečný, 1997) je emočně vyrovnaný, jeví se jako lhostejný. Pokud se 

má projevit, musí to být velmi silné podněty. Flegmatik je stálý, celkově spokojený. Lidé 

z něj mohou cítit klid, chladnokrevnost nebo apatii. Pouze k některým osobám má hlubší 

vztah. Je spíše pasivní, bez přehnaných ţivotních ambicí. Chová se úsporně a nevyhledává 

změny. Je emočně stabilní introvert. Mikulaštík (2007) píše, ţe flegmatik je pomalejší 

v reakcích, pracuje pomalu, ale spolehlivě. Není dobrým společníkem. Chová se 

mírumilovně, poddajně a trpělivě. Můţe se zdát nudným člověkem. 

Melancholik (Nakonečný, 1997) je charakteristický hlubokými proţitky a spíše 

smutným laděním, pesimismem a strachem z budoucnosti. Miluje klid, ţivot je pro něj 

obtíţný. City jsou trvalé, ale jejich intenzita se neprojevuje navenek. Ţije vnitřním ţivotem. 

Špatně navazuje vztahy, které jsou poté trvalé a hluboké. Je emočně labilní introvert. Podle 

Mikulaštíka (2007) je melancholik váţný, přemýšlivý, nerozhodný, úzkostlivý, 

komplikovaný. Má bohatý vnitřní ţivot. Popisuje ho jako obětavého a kulturního člověka. 

Cholerik (Nakonečný, 1997) se vyznačuje sklonem k výbuchům aţ k agresi, je silně 

vzrušivý. Chová se impulzivně, nerozváţně a špatně se ovládá. Bývá netrpělivý, panovačný. 

Chová se egocentricky, vyţaduje od okolí ústupky. Je emočně labilní, souţití s ním je 

náročné. City se u něj vyvolávají snadno. Je emočně labilní extrovert. Podle Mikulaštíka 
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(2007) je cholerik panovačný, který bývá uznáván, ale neoblíben. Je dobrodruţný, 

vynalézavý, přesvědčivý, upřímný a soběstačný. 

Velasová (2013) zjistila, ţe rozloţení typů temperamentu je rovnoměrně rozloţeno 

mezi hráči tak, jako v běţné populaci.  

 

 

Obrázek 5, Typy osobnosti, zdroj: http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/?p=1459 

  



 

46 

 

2 PRAKTICKÁ ČÁST 

 
Praktická část bakalářské práce se zabývá experimentem s implementací gamifikace 

ve firmě Xzone. Firma, která existuje od roku 2001 nikdy gamifikaci nepouţívala. Před 

rokem se autorka s vedením firmy domluvila, ţe zrealizují experiment, ve kterém vytvoří 

virtuální gamifikační prostředí a nástroje, určené pro cílovou skupinu zákazníků obchodu, 

s cílem ověřit efektivitu tohoto způsobu motivace.  

Praktická část se skládá z těchto částí, nadefinování očekávaných cílů implementace 

gamifikačního programu do prodejního procesu Xzone, výzkumné otázky a hypotézy 

představení zkoumané firmy Xzone, včetně charakteristiky jejích zákazníků, metodu měření, 

výsledky a jejich vyhodnocení, které jsou znázorněny v tabulce a grafech. Nakonec jsou 

popsány návrhy na zlepšení fungování „Xzone trofejí“. 

 

2.1 Definice cílů 

 
Internetový obchod Xzone spustil začátkem roku 2015 gamifikační program „Xzone 

trofeje“, od kterého očekával větší loajalitu klíčových zákazníků, jejich častější vyuţívání 

online obchodu a vytváření jeho obsahu, například častější psaní do diskuzí, recenzování her a 

podobně. Díky tomu, ţe se budou zákazníci vracet a trávit více času na online obchodě 

www.xzone.cz, nebudou tolik konzumovat reklamu jejich konkurence a budou více 

konfrontováni s nabídkami obchodu Xzone, ve výsledku by mělo dojít ke zvýšení počtu 

prodaných her. Vytvářením obsahu, recenzí a diskuzí, roste hodnota obchodu i pro ostatní 

zákazníky, větším procházením a vyhledáváním v internetovém obchodě roste 

pravděpodobnost, ţe bude osloven reklamním sdělením. Smyslem „Xzone trofejí“ je vyšší 

šance nákupu zboţí v obchodě. 

Cílem experimentu bylo zjistit, zda implementace gamifikačních prvků motivuje 

zákazníky firmy Xzone k větší aktivitě. Zda je odznaky motivují k tomu, aby na stránkách 

firmy Xzone více vyhledávali, psali a nakupovali.  

Pokud se naplní očekávání, bude firmě navrţeno další rozšiřování této implementace. 

Pokud se nenaplní, bude firmě navrţeno moţné řešení a úprava implementace gamifikace.  

Autorka se snaţí odpovědět na otázku, zda zákazníky firmy Xzone motivuje 

implementace gamifikačních prvků, tedy „Xzone trofeje“ k tomu, aby na webových stránkách 

http://www.xzone.cz/
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www.xzone.cz více psali, prohledávali a nakupovali. Autorka očekává, ţe implementace 

gamifikačních prvků ve firmě Xzone zvýší aktivitu zákazníků, protoţe její zákazníci jsou 

hráči a na herní prvky jsou zvyklí. Hrají různé hry za účelem získání trofejí, bodů a podobně. 

Předpokládá se tedy, ţe vyuţití trofejí jako motivů, podnítí zákazníky, aby začali více 

nakupovat, psát a prohledávat webové stránky u firmy Xzone. 

 

2.2 Popis výzkumného vzorku  

2.1.1 Internetový herní obchod firmy Xzone s.r.o. jako prostředí experimentu 

 

Herní obchod Xzone patří mezi největší prodejce v České republice počítačových a 

konzolových her a to včetně herních konzolí samotných, například PlayStation,  XBOX, 

Nintendo Wii a podobně. Podle obratu a prodaných kusů her je druhým největším 

specializovaným prodejcem tohoto zboţí v České republice, prvním je řetězec prodejen JRC. 

Co se týče čistě prodeje her na českém internetu, tak je Xzone největší ze specializovaných 

prodejců. V roce 2014 dosáhl obratu 66 milionů Kč bez DPH, za dobu své existence prodal 

obchod skoro 600 tisíc kusů her. 

Prostředím experimentu jsou webové stránky www.xzone.cz. Současná podoba online 

obchodu pochází jiţ z roku 2007. Od té doby prošla dílčími úpravami, ale hlavní struktura 

stránek je v nepozměněném stavu. Součástí www.xzone.cz je nejen online obchod, ale také 

diskuzní fóra a recenze her od zákazníků. 

Online obchod www.xzone.cz funguje od března 2001, kdy začal jako součást lounské 

firmy HS-Technik původně prodávající a opravující kancelářskou techniku jako například 

psací stroje, kopírky a podobně. Hry prodávala firma jen přes internet (klasické zasílání 

poštou) a postupně otevřela "kamennou" prodejnu s hrami v Lounech. Prodej her a 

příslušenství časem výrazně předčilo prodej kancelářské techniky a v roce 2008 byla původní 

firma zrušena a nahradila jí Xzone s.r.o., jiţ zaměřena čistě na herní oblast. Postupně přibyly 

k centrálnímu skladu v Lounech a online obchodu další prodejny a to v Praze, Brně, Ostravě a 

Hradci Králové. Prodejny také díky velkému zájmu o osobní odběry prodávají více jak třetinu 

z celkových prodejů, dvě třetiny jsou stále z online prodeje, který je nejsilnějším prodejním 

kanálem Xzone.cz. 

Obchod se od samého začátku zaměřuje na tzv. "hardcore hráče". Podle agentury NPD 

(Homola), která dělala výzkum pro herní magazín, hrají tito hráči průměrně 18 hodin týdně a 

za tři měsíce si koupí přibliţně 5,4 hry. Tyto hry jsou pro ně hlavní zábavou a koníčkem.  

http://www.xzone.cz/
http://www.xzone.cz/
http://www.xzone.cz/
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Svoji pozici na trhu získal obchod například tím, ţe k nákupu vybraných her dává 

různé exkluzivní dárky s herní tématikou, které právě jejich cílovou skupinu hodně oslovují. 

Jako příklad můţeme uvést trička nebo hrnečky s herními motivy, různé sběratelské 

předměty, speciální edice her a tak dále. Také výrazně podporuje komunitu kolem her 

v České republice například podporou vzniku neoficiálních lokalizací her do češtiny, 

pořádáním půlnočních prodejů k zahájení velké herní novinky na trhu a tak dále.  

Xzone má jiţ od roku 2004 věrnostní program „Kredity“, které zákazník dostává za 

nákup. Jejich hodnota vychází procentuálně z ceny kupované hry a odpovídají čtyřem 

procentům z ceny zboţí. Poté se kredity dají pouţít ke slevě na další nákup, jiné vyuţití 

nemají. Jsou v podstatě taková „odloţená“ sleva, bez herní dynamiky. Oproti tomu trofeje 

získává zákazník za aktivitu. Pokud by se s „Kredity“ mohlo dále pracovat, například 

porovnávání zákazníků v ţebříčku, získávání dalších výhod, měli grafické zpracování a 

podobně, jednalo by se o gamifikaci. Program dlouhodobě fungoval a přinášel loajalitu i v 

době, kdy se tlak na cenu zboţí stupňoval. Vedení obchodu ale jiţ nějakou dobu vidělo, ţe 

efekt „Kreditů“ vyprchal, zákazníci ho brali jako samozřejmost. Byl potřeba další stimul, jak 

udrţet zákazníkovu loajalitu a motivovat je k větší aktivitě. Rozhodli se tedy spolu s autorkou 

vyvinout nový program „Xzone trofeje“. 

 

2.1.2 Cílová skupina 

 

Neţ autorka popíše typického zákazníka firmy Xzone, bylo by dobré zmínit, ţe 

postupem času, mezi lety 2005-2010, se obchod začal více zaměřovat na "masového" 

zákazníka neţ na onu zmiňovanou "hardcore" skupinu. Tito zákazníci vyuţívají sluţeb 

obchodu, ale většinou jen nárazově, v době Vánoc (typický rodič, který objedná hru na přání 

svých dětí), k vysvědčení, narozeninám a podobně. I přesto většinu obratu tvoří původní 

"hardcore" skupina zákazníků, kde jsou někteří jedinci schopni nakoupit za rok i desítky her. 

Tito zákazníci, na které je cílen gamifikační program „Xzone trofeje“, jsou popsání 

v následující typologii. 

Podle výzkumu sociodemografie, návštěvníků internetu v České republice, od SPIR 

NetMonitoru z ledna 2013(soukromý zdroj dat), který prováděl pro herní magazín 

Eurogamer.cz, v té době patřil pod Xzone.cz, a který v podstatě kopíroval zákaznickou 

základnu obchodu, vypadal typický zákazník/návštěvník obchodu zhruba takto: muţ ve věku 

15 - 24 let, středoškolské vzdělání s maturitou, v drtivé většině svobodný a bydlí u rodičů 

nebo ve společné domácnosti s dalšími vrstevníky. Zákazník nepracuje, většinou proto, ţe 
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studuje. Čistý příjem domácnosti se pohybuje kolem 20 - 25 tisíc Kč, ale velká část zákazníků 

ve výzkumu překračuje příjem na domácnost i více jak 50 tisíc Kč. Typický zákazník Xzone 

pochází spíše z většího města a je technicky (myšleno v informačních technologiích) zručný. 

Autorky vlastní zkušenost je taková, ţe tito hráči jsou mladí muţi přibliţně mezi 

dvaceti aţ třiceti lety. Sledují herní magazíny, vţdy jsou nadšeni z nové hry, na kterou se těší i 

rok předem. Často si objednávají hry, které vyjdou aţ za rok a půl. Bydlí u rodičů a nejsou 

moc do světa, ţijí usedlým ţivotem. Pokud neţijí s rodiči, tak s někým na bytě, protoţe 

nemají tolik peněz. Peníze zřejmě nemají kvůli tomu, ţe se nerozvíjejí, neustále sedí u 

počítače a hrají hry. Často hrají celou noc a do práce chodí unavení. 

Mezi nejprodávanější hry roku 2015 patří například Zaklínač 3, Grand Theft Auto V - 

coţ jsou typické příklady her pro "hardcore" hráče. Tyto hry vyţadují ke hraní hodně času, 

například hra Zaklínač můţe trvat 200 hodin, kde hlavní postava putuje světem a má mnoho 

moţností, ze kterých si vybrat, například můţe hledat hlavní hrdinku nebo zápasit s duchy. 

Přibliţně jedna třetina zákazníků Xzone má v oblibě sběratelské edice. Coţ jsou kusově 

omezené edice her, které obsahují nějaký bonusový obsah navíc, ať uţ virtuální do hry nebo 

fyzický dárek. Tyto edice bývají v průměru dvakrát aţ třikrát draţší neţ základní hra, přesto 

velká skupina zákazníků jim dává přednost.  

 

2.2 Xzone trofeje 

 
 Firma má zatím v nabídce sedmnáct trofejí, které lze získat. Do budoucna počítá s tím, 

ţe se jejich nabídka bude rozšiřovat. Na rozdíl od „Kreditů“, které můţe zákazník získat za 

nákup v online obchodě, jsou „Xzone trofeje“ herními prvky v neherním prostředí.  

Následující trofeje lze získat zákazníkovou aktivitou v online obchodě. Číslo 

v obrázku udává počet, který zákazník musí splnit. Například pro získání odznaku „hráč“ 

musí koupit deset her, pro odznak „konzolisty“ musí vlastnit patnáct konzolových her. 

       

Pro tyto trofeje (výše) je nutné koupit udaný počet her na obrázku. 
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Pro získání těchto trofejí je potřeba nakoupit zobrazený počet konzolových her, hry na 

Nintendo, se sportovní tematikou, sběratelské edice a hry Sims. 

       

Pro získání prvního odznaku je potřeba napsat sto komentářů. K získání dalších dvou musí 

zákazník prohlédnout daný počet Xzone stran. Pro získání „průzkumníka“ musí dvěstěkrát 

hledat ve vyhledávači.  

       

Pro získání následujících odznaků musí napsat daný počet recenzí na hry. 

2.3 Sběr dat 

 
Zkoumání, zda implementace gamifikačních prvků firmy Xzone ovlivňuje chování 

zákazníků, bylo provedeno formou experimentu.  

Od poloviny ledna 2015 začala firma Xzone ukládat data o činnosti zákazníků. A 

teprve od prvního března se na uţivatelském účtu přihlášeného zákazníka objevila 

v „Zákaznické sekci“ rubrika „Xzone trofeje“, ve kterých zákazník vidí, které získal a které 

můţe do budoucna získat.   

Firma Xzone si vytvořila na získávání a vyhodnocování dat vlastní systém, protoţe jí 

nevyhovoval ţádný z volně dostupných systémů na měření a analýzu návštěvnosti. 

Na počátku března se firma zmínila na sociální síti Facebook, Twitter a Google plus, 

ţe zákazníci mohou získat trofeje za jejich aktivitu. Ale jiţ nevěděli, ţe jsou součástí 
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výzkumu do bakalářské práce. Pokud zákazník splní podmínky pro získání trofeje, objeví se 

přes obrazovku monitoru informace o jejím získání. 

Měření probíhalo od poloviny ledna a stále běţí. Autorka zpracovala do bakalářské 

práce data od prvního února do konce června, aby měla moţnost porovnat data po 

jednotlivých měsících. Z nasbíraných dat vytvořila tabulku a pro přehlednost grafy.  

V období, kdy probíhalo měření, se vyhodnocovaly tyto údaje: 

- počet napsaných diskuzních příspěvků u produktů na obchodě 

- počet diskuzních příspěvků na pisatele 

- počet recenzí produktů od zákazníků na obchodě 

- počet recenzí na pisatele 

- počet navštívených stránek registrovanými zákazníky 

- počet registrovaných zákazníků přihlášených za dané období 

- počet navštívených stránek na přihlášeného zákazníka 

- počet prodaných her u registrovaných uţivatelů (pouze online obchod) 

- počet prodaných her na jednoho zákazníka, co v daném období něco koupil 

Klíčové ukazatele pro vyhodnocení celého experimentu jsou zvýrazněny tučně a poté 

zasazené do následující tabulky. Tyto ukazatele jsou navíc méně ovlivnitelné sezónními 

výkyvy v prodejích. 

 

2.3.1 Vyhodnocení dat  

 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky za jednotlivá období. Tučně jsou 

zvýrazněna data, která jsou pro vyhodnocení důleţitá, jsou to data na zákazníka, na pisatele. 

Ostatní data jsou uvedena pro zajímavost a názornost. Únor bylo období, kdy zákazníci o 

trofejích nevěděli, zaznamenávala se data jejich běţné činnosti na webových stránkách. 

Následující měsíce byly trofeje aktivní, zákazníkům se zobrazovaly.  

Pod tabulkou jsou pro názorné ukázání vytvořené grafy z tabulkových dat a 

komentáře. 
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Tabulka č. 1 Výsledky měření Xzone trofejí 

 

Graf Diskuzních příspěvků na pisatele 

V tomto grafu je vidět pozvolný nárůst. V době, kdy nebyly ještě Xzone trofeje, 

průměrný pisatel napsal měsíčně 1,86 příspěvků do diskuzních fór. Extrémní nárůst v dubnu 

2015 aţ 5,82 příspěvků byl zřejmě způsoben vydáním očekávané hry Grand Theft Auto V. 

pro PC, kterou ţila celá komunita hráčů. Obrazně řečeno, této hře patřilo celé diskuzní fórum 

na Xzone. Všimnout si můţeme i velkého nárůstu samotných příspěvků. Běţně se v měsíci 

pohybuje kolem 200-300 příspěvků, v dubnu jich bylo 920. 

 

 

 

 

Graf č. 1, Počet diskuzních příspěvků na pisatele 
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Graf Recenzí na pisatele 

Průměrný počet recenzí na jednoho pisatele za sledované období mírně vzrostl. V 

období bez trofejí bylo napsáno 1,14 recenzí na pisatele, a pak se pohybovalo v rozmezí 1,42 - 

1,58. Velký nárůst byl v dubnu, kde tento výkyv mohlo ovlivnit jiţ výše zmíněné vydání hry 

Grand Theft Auto V pro PC. Zákazníci obdrţeli novou hru, psali recenze a s největší 

pravděpodobností, kdyţ uţ byly u psaní, napsali recenzi i na další hru. 

 

Graf č. 2, Počet recenzí na pisatele 
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Graf Navštívených stránek na přihlášeného zákazníka 

Počet „Navštívených stránek registrovanými zákazníky“ průběţně rostl celé sledované 

období aţ do června, poté nastal propad, jak můţeme vidět v tabulce. Leden a únor tradičně 

bývají ve firmě Xzone slabší měsíce, protoţe po vánočních prodejích nemají zákazníci tolik 

zájem nakupovat. Od března začínají vycházet nové tituly, často jsou i různé akce a zákazníci 

se tedy opět vrací k nakupování. Navíc v květnu 2015 vyšel prodejně velmi silný titul 

Zaklínač 3, kterou firma Xzone propagovala, coţ se promítlo do počtu zobrazených stránek na 

registrovaného uţivatele, 112 838 oproti 70 - 80 tisícům v běţném období. Jak ale můţeme 

vidět v grafu, je zajímavé, ţe počet stránek na jednoho uţivatele průběţně rostl a to i v 

červnu, kdy stránek jako takových bylo zobrazeno mnohem méně. Jednotliví zákazníci byli 

přesto na webu aktivnější. 

 

 

Graf č. 3, Počet navštívených stránek na přihlášeného zákazníka 
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Graf Prodaných her na jednoho zákazníka 

Počet prodaných her na jednoho zákazníka se zdá být stabilní a neměnný. Je tam 

menší pokles v dubnu a květnu, ale za to paradoxně mohlo vydání dvou očekávaných her, 

Grand Theft Auto V v dubnu a Zaklínač 3 v květnu. Tyto hry mělo přibliţně sedmdesát 

procent zákazníků předobjednáno, rok a více dopředu, nebyly tedy všechny prodeje 

započítány do objednávek ve sledovaném měsíci. 

 

Graf č. 4, Počet prodaných her na jednoho zákazníka 

 

2.4 Interpretace výsledků 

 
Pokud se zaměříme na čtyři klíčové ukazatele, které byly znázorněny tabulkou a grafy, 

můţeme se pokusit vyhodnotit, jaký vliv měla implementace gamifikačních prvků, tedy 

„Xzone trofejí“ na očekávané cíle obchodu: primárně zvýšení prodaných her, více napsaných 

diskuzí, recenzí a zobrazených stránek na zákazníka.  

Při měření „Diskuzních příspěvků na pisatele“ je vidět velké ovlivnění hrami Grand 

Theft Auto V a Zaklínač 3, ale pokud porovnáme data z února a června je vidět nárůst z 1,86 

na 3,46, tato aktivita zřejmě byla motivována „Xzone trofejemi“.   

Z měření „Recenzí na pisatele“ je opět vidět vliv titulů Grand Theft Auto V a Zaklínač 

3, které zvýšili jejich mnoţství v měsíci dubnu a květnu. Pokud se podíváme na měsíce únor a 

červen, je vidět nárůst z 1,14 na 1,42 recenzí na pisatele. Je tedy opět moţné, ţe byli zákazníci 

motivováni „Xzone trofejemi“. 
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Měření „Navštívených stránek na přihlášeného zákazníka“ ukazuje pozvolný nárůst 

z čísla 13,84 na 15,92 navštívených stránek, který zřejmě tolik nebyl ovlivněn tituly Grand 

Theft Auto V a Zaklínač 3. Je tedy moţné, ţe zákazníci byli ovlivněni „Xzone trofejemi“.   

Vliv na počet „Prodaných her na jednoho zákazníka“ je momentálně neprokazatelný.  

Aby bylo moţné zjistit, zda mají „Xzone trofeje“ vliv na počet prodaných her, bylo by 

potřeba monitorovat data několik let po sobě. Je potřeba porovnávat data za konkrétní období, 

například léto 2014 oproti létu 2015, protoţe v létě se hry moc neprodávají a od začátku září 

začíná předvánoční sezóna, která by data zkreslovala. Toto číslo je také v krátkém časovém 

úseku hodně ovlivnitelné akčními nabídkami obchodu a nově vydanými tituly. Dalším 

důvodem zkreslených čísel je, ţe prodej her Grand Theft Auto V a Zaklínač 3 byl 

zaznamenán v období, kdy se ještě neměřilo, například konec roku 2013. 

2.4.1 Diskuze 

 

Aby bylo moţné získat relevantnější data, je potřeba měřit data několik let po sobě ve stejném 

období, tedy jaro s přibliţně dvěma stejně silnými tituly. Autorka povaţuje za zajímavý nápad 

vytvoření dotazníku pro zákazníky firmy Xzone, který by byl zaměřen na zjištění, zda se 

zákazníci snaţili získat trofeje cíleně, nebo zda pro ně byly pouhým zpestření. Autorka se 

domnívá, ţe počet „Navštívených stránek na přihlášeného zákazníka“ mohla ovlivnit 

jednoduchost získání trofeje, stačilo prohlíţet webové stránky.  U „Prodaných her na jednoho 

zákazníka“ se autorka domnívá, ţe by toto číslo nemuselo nikdy růst, protoţe si zákazníci 

nebudou kupovat více her, neţ kolik zvládnou za měsíc dohrát, vyzkoušet nebo za jakou 

útratu si mohou dovolit. Moţná by tedy gamifikace na tuto poloţku neměla smysl. Ale je 

moţné, ţe se autorka mýlí. 
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2.5 Návrh na zlepšení implementace gamifikačních prvků 

 
 Autorka navrhuje firmě Xzone jako zlepšení lepší reklamní akci, která zákazníky více 

pobídne a odprezentuje „Xzone trofeje“. Dále by bylo potřeba, aby si hráči mohli vzájemně 

porovnávat své úspěchy, ať uţ na webu Xzone nebo sociálních sítích. Jak je psáno v kapitole 

“Potřeby“, lidé se potřebují předvádět, ukazovat svůj úspěch, uznání od okolí a tak dále. 

Dalším návrhem by byla moţnost výhry, například pro prvních deset, kteří nasbírají všechny 

odznaky, nebo odznaky z určité skupiny, například za nakoupené hry. Tento návrh by 

apeloval na potřebu uchovávání a přisvojování. Dále, jak autorka píše v kapitole „Co zaručí 

úspěšnost pouţití gamifikace“, by zákazníci měli vidět, jak daleko jsou od dosaţení odměny, 

kolik diskuzních příspěvků mají napsat, aby ji získali. Nakonec autorka navrhuje, aby firma i 

nadále pozorovala a vyhodnocovala data, která jim mohou pomoci s úspěšnou implementací 

gamifikace. 
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ZÁVĚR  
 

Pro obchodníky je důleţité, udrţet si na svém „poli“ věrného zákazníka. Dosaţení 

tohoto cíle pomáhá gamifikace, která je v České republice novým trendem. V posledních 

letech bylo na různých vysokých školách napsáno mnoho prací na téma gamifikace, avšak 

ţádná z nich nebyla zaměřena psychologicky.  

 Autorka v teoretické části nahlíţí na gamifikaci jako na doménu aplikované 

psychologie. Jak uvedl Zichermann, gamifikace je ze 75 % tvořená psychologií a z 25 % 

technologiemi. Jde o zaměření na vnější a vnitřní motivaci pomocí herních prvků v neherním 

prostředí. V kapitole o historii gamifikace autorka píše o tom, ţe má gamifikace dlouhou 

historii i přes to, ţe tato činnost nenesla toto pojmenování. Nicméně do současné podoby se 

gamifikace dostala přibliţně před čtyřmi roky. Je samozřejmé, ţe gamifikace má i svá 

negativa, které je dobré znát, aby mohla být správně aplikována. Mohlo by totiţ dojít k tomu, 

ţe zákazníci budou méně nakupovat, hráči nebudou hrát nebo běţci běhat. K tomuto 

negativnímu efektu dojde tehdy, pokud se přesune motivace vnitřní na motivaci vnější. 

Zákazník bude nakupovat jídlo nikoliv z důvodu, ţe ho potřebuje, ale aby získal nálepky. 

Pokud se hráč zaměří na umístění v ţebříčku a ne na zábavu. Nebo pokud běţec bude běhat 

kvůli uběhnutým kilometrům a ne dobrému pocitu. Důleţitou podkapitolou gamifikace je 

grafický model Octalysis, který byl vyhotoven Yu-kai Chou, aby ilustroval, jaké hnací síly 

nás pohánějí kupředu. Autorka vytvořila Octalysis „Xzone trofejí“, aby znázornila na jakou 

hemisféru a motivaci jsou zaměřené. Výsledkem bylo zjištění, ţe implementace gamifikace ve 

firmě Xzone je zaměřená na obě hemisféry. Xzone trofeje „útočí“ na tvořivost, sebevyjádření, 

sociální aspekty a podobně, a také na vlastnictví, zaměření na cíl a moţnost něco získat, 

v tomto případě odznak nebo zakoupené hry. „Xzone trofeje“ působí na „pozitivní“ motivaci, 

kreativitu a činnost, která má smysl, tedy psaní recenzí a příspěvků do diskuzních fór. Další 

kapitolou byly faktory úspěšnosti gamifikace. Autorka v této souvislosti citovala 

Nakonečného, podle kterého je důleţité vědět, jaké jsou aktuální motivy člověka. Popsala 

důleţitost přítomnosti „Flow“, coţ Wu popisuje jako stav, kdy vám činnost utíká pod rukama, 

aniţ byste sledovali čas a zaměření na to, jaké má člověk potřeby. V popisu „Designu 

gamifikace“ se autorka mimo jiné věnovala rozdělení typů hráčů od Richarda Bartla, jejich 

temperamentu a zmínila se také o potřebách, které hráči vyjadřují svým chováním. Achiever 

se chová dominantně a předvádí se. Explorer potřebuje projevovat svoje znalosti a předvádět 
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se ostatním. Socialiser se nezajímá tolik o hru, jako o kontakt se spoluhráči a protihráči. Killer 

se chová agresivně, má potřebu nadřazovat se. Nakonec autorka uvedla několik názorných 

příkladů z praxe, které pozitivním způsobem ovlivňují motivaci člověka. 

Autorka se v kapitole „Motivace“ zabývala tím, jak je definována různými autory. 

Věnovala se vnitřní a vnější motivaci, kterou zmiňovala i v kapitolách zabývajících se 

gamifikací. Tyto motivace je důleţité znát, abychom zákazníky udrţeli při provádění aktivit. 

Aby vnější motivace nenahradila motivaci vnitřní a nedošlo k ukončení činnosti. Aby 

zákazník psal recenze nejen kvůli získání odznaku, ale i pro dobrý pocit z pomoci druhým. 

Poté je velká část kapitoly věnovaná charakteristikám potřeb, které je důleţité znát, pokud 

chceme úspěšně implementovat gamifikaci. Autorka zjistila, ţe téměř ke všem potřebám lze 

uvést příklad z herního prostředí. Příklady jsou uvedeny u Murrayho teorie potřeb, například 

potřeba přisvojování můţe být přisvojování odznaků a jiných odměn, a u Hilgardova indexu 

psychogenních potřeb, například potřeba předvádění se, kdy chce hráč prezentovat vlastní 

úspěchy ostatním. 

Na závěr se autorka věnuje typům temperamentu. Počet extrovertních a introvertních 

hráčů je vyrovnán, nepřevaţuje počet labilních, ani stabilních hráčů. Také rozdělení typů 

temperamentu na flegmatiky, sangviniky, choleriky a melancholiky je stejně rozprostřen jako 

v běţné populaci. 

Poslední částí bakalářské práce je praktická část, která se zabývá implementací 

gamifikace ve firmě Xzone. Autorka popsala cíl práce, zda implementace gamifikačních 

prvků, v tomto případě odznaků, ve firmě Xzone zvýší motivaci zákazníků více psát recenze 

nebo komentáře do diskuzí, nakupovat a prohlíţet webové stránky. Následně popisuje 

výzkumný vzorek, firmu Xzone, její zákazníky a „Xzone trofeje“. Poslední částí je popis 

sběru dat, jejich vyhodnocení a tabulkové a grafické znázornění s autorčiným komentářem. 

Poté autorka výsledky vyhodnotila a navrhla zlepšení.  

Autorka došla k závěru, ţe hodnotit počet prodaných her z takto krátkého úseku nelze. 

Sice došlo k navýšení prodejů, ale je zde velká pravděpodobnost, ţe výsledky byly ovlivněné 

aktuální nabídkou důleţitých herních titulů. U ostatních ukazatelů, tedy u diskuzních 

příspěvků, recenzí a navštívených stránek na uţivatele je patrný nárůst, který byl zřejmě 

ovlivněn „Xzone trofejemi“. Autorka navrhuje vytvoření dotazníků pro zákazníky, které by 

vyhodnotily účinnost „Xzone trofejí“. 
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Na konci praktické části autorka uvádí návrhy na zlepšení implementace gamifikace 

ve firmě Xzone, kde doporučuje dlouhodobější sběr dat, aby se mohl zaznamenat vývoj 

implementace gamifikačních prvků. Dále navrhuje zvýšení propagace „Xzone trofejí“, 

grafické znázornění toho, kolik chybí zákazníkovi, například zakoupených her, do dosaţení 

další trofeje. Důleţitým prvkem je i moţnost sdílení výsledků s ostatními zákazníky nebo na 

sociálních sítích, podle Murrayho mají lidé potřebu „předvádění se“. Další moţností, jak 

projekt podpořit, je výhra pro nejaktivnějšího zákazníka. Tyto návrhy odpovídají potřebám, 

které nebyly v implementaci gamifikace ošetřeny, potřeba předvádět se a ukazovat svůj 

úspěch, potřeba uznání, potřeba přisvojování a uchovávání. 

Závěrem je zjištění, ţe gamifikace má své uplatnění v psychologii a psychologie 

v gamifikaci. Pokud nastane situace, kdy psycholog potřebuje namotivovat svého klienta, 

můţe pouţít gamifikaci, aby pomocí herních prvků v neherním prostředí dosáhli vytyčeného 

cíle. Například při řešení neplnění cílů v práci či soukromém ţivotě lze navrhnout 

implementaci tak, aby klient vykonával činnost s úsměvem na tváři pomocí odznaků, úrovní a 

podobně. Terapeut společně s klientem vypracuje cíle, jichţ chtějí dosáhnout. Terapeut 

vytvoří herní mechaniky, které budou motivovat klienta v překonávání překáţek, například 

úrovně „nováček“, „začátečník“, „chytám se“, „odborník“ a nakonec „profík“. Nebo pokud 

bude klientem člověk se strachem z hadů, terapeut vypracuje odznaky „slepan“, „kobra“, 

„anakonda“, „krajta“ a s klientem podstoupí kontakt s hadem, a to postupně od nejmenších, 

po největší. Dalším příkladem by mohla být skupina dospívajících, kteří mají problémy se 

školními povinnostmi. Terapeut by vytvořil ţebříček, který by je motivoval k plnění školních 

povinností. Něco podobného viděla autorka v Mníšku pod Brdy v neziskové organizaci 

Magdaléna, která se orientuje na abstinující osoby s diagnózou závislosti na návykových 

látkách. 

Uplatnění psychologie v gamifikaci se autorka věnovala v průběhu celé bakalářské 

práce.  
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