
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online hry 

zábava & rizika  



 

 

 

Online hry se můžeme rozřadit do tří skupin: MUD, MMOG a webové 

hry.   

 

 

MUD neboli Multi-User Dungeon, je 

tradiční hra pro více hráčů, nejedná se však o 

multiplayer, který známe dnes. Jedná se o hru 

hranou v textové formě, takže si 

nepředstavujte nic o tom, že například ve hře 

Lost In Time budete běhat po fantastickém 

světě se svou postavičkou. Příběh se opravdu 

odehrává jen v podobě psaného textu, který se 

v průběhu hry objevuje na obrazovce.  

 

 

 

MMOG – Massively-Multiplayer Online Game  

je onine hra, jak ji známe dnes. Příběh 

je ztvárněn graficky.  

 

Tato skupina se dělí podle žánru na: 

MMORPG, kde poslední tři písmena 

zkratky znamenají Role Playing Game, 

takovou hrou je například Word of 

Warcraft nebo Grand Theft Auto V.  

 

 

 

 

 

 

MMORTS – Real-Time Strategy,  

příkladem je hra Dune II, která je považována za 

první real-time strategii populárního konceptu 

organizovaného hráčem z ptačí perspektivy.   

 

 

MMOFPS,  
zkratka znamená First Person Shooter, do tohoto 

žánru řadíme střílečky, jako je například herní série 

Counter Strike nebo Far Cry.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Webové hry jsou ovládané pouze 

pomocí webového prohlížeče. 

Výhodou je jejich lehká dosažitelnost. 

Nic nemusíte stahovat a jediné, co 

potřebujete je počítač nebo notebook 

připojený k internetu. Nevýhodou 

může být jejich jednodušší grafické a 

příběhové zpracování. Příkladem jsou 

hry Tanki 

Online – arkáda a Goodgame Empire – strategie.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand theft auto  
Grand Theft Auto se zapsala do historie jako velice úspěšná herní série s otevřeným světem. 

Hra je věkové omezená pro osoby starší 18 let (viz. PEGI rating níže), poněvadž se ve hře 

nachází silné vulgarismy, rasismus, drogy, sex a 

brutalita. Bohužel tuto hru hrají i děti, u kterých rodiče 

nemají dostatečnou kontrolu nad tím, co jejich potomci 

hrají a 

nechávají 

je tuto hru s 

klidem v duši 

hrát. 

Možnosti 

v GTA-V (5) 

online jsou téměř neomezené. Ačkoli se jedná o hru 

vydanou v roce 2013, stále se na ní pracuje a 

vychází nové aktualizace. Zájem o ni je stále 

dostatečný, lidé si kupují herní peníze v podobě 

SHARK Cash karet za skutečné peníze, studio Rockstar Games tak vydělává dostatek a 

nemusí vyvíjet další díl herní série GTA. 

V únoru letošního roku se však objevilo 

oznámení od vývojářů, že pracují na 

vývoji nového dílu GTA, tedy GTA-VI 

(6). Spekuluje se o tom, že by mohl 

vyjít v roce 2025 nebo 2024. Rockstar 

nic nepotvrdil, ale vývojáři slibují, že 

budou o vývoji hráče informovat. 

Vývoj nového dílu byl nejspíše 

způsoben kritikou Grand Theft Auto: 

The Trilogy – remasterem tří dílu GTA: 

III, Vice City a San Andreas. Dále pak 



 

 

také tím, že se už 9 let čeká na další díl této série. Věříme v to, že GTA-VI bude skvělý herní 

počin, kterým si studio Rockstar Games značně spraví reputaci a znovu získá přízeň hráčů 

RPG.  

 

 

 

PEGI rating  
Rozdělení věkových kategorií se 

týká nejen online her, ale i všech 

ostatních. Když si například 

koupíte hru na konzoli, zezadu 

na obalu naleznete většinou 

krátký popis hry a PEGI 

hodnocení. Častokrát ho 

doplňuje i obrázkové ztvárnění 

rizik, například injekční 

stříkačka značí drogy a jejich 

užívání ve hře.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Counter-Strike: Global Offensive  
Naše povídání o nebezpečnosti her bychom rádi začali u této free to play hry. Tato hra přináší 

velkou zábavu bohužel pro všechny věkové kategorie, i když má omezení Pegi 18+ (viz 

předchozí článek). Tato hra přináší 

velké riziko závislosti i mnohá 

finanční nebezpečí.  

Tato hra je kompetitivní online 5v5 

střílečka kde proti sobě nastupuje 

tým protiteroristických jednotek a 

teroristů. Hlavní cílem je buď 

eliminoval druhý tým nebo položit 

bombu (případně zneškodnit). Tato 

hra má velikou základnu v 

takzvaném e-sportu, kde se nejlepší 

hráči zúčastňují turnajů a za výhry 

vydělávají miliony korun.  



 

 

Riziko závislosti můžou v kompetitivních zápasech nebo wingmanech přinést tzv. ranky, kdy 

se chce každý pořád zlepšovat na úkor hodin strávených za obrazovkou.  Finančnímu riziku 

nahrává obchod se skiny (nový vzhled 

zbraně, který však na její účinnost 

nemá žádný vliv). Otevírání bedýnek 

v této hře je čistý gambling. 

Pravděpodobnost, že se vám vklad 

vrátí je 1:367. Když se vám poštěstí, 

dostanete item v hodnotě 50+ euro, 

jinak dostanete nějaký předmět, který 

vám ani zdaleka nevrátí náklady. 

V této hře jsou i případy, kdy padne 

tak vzácný předmět, jehož cena jde do 

tisíců až milionů euro, ale to je stejně 

mizivá pravděpodobnost jako kdybyste 

si šli vsadit do sázkové kanceláře.  Pokud 

nakupujeme bednu s klíčem a nejdeme pro nějakou 

limitovanou edici, bude nás nákup stát asi 3 eura (asi 

75 Kč). Pokud se podíváme rovnou na cs gaming, 

setkáme se především s neregulovatelnými online 

casiny.   

  

 

 

 

Fifa  
Další z her, se kterou Vás 

seznámíme, je herní série FIFA, která 

vychází pravidelně každý rok již od 

poloviny devadesátých let 20. století 

a zaměřuje se na simulaci 

fotbalových zápasů. První díl na 

počítač vznikl v roce 1994. Ačkoliv 

FIFA nabízí řadu možností i pro hru 

pro jednoho hráče, obzvláště 

populární je mod FIFA – Ultimate 

Team, ve kterém hráči budují svůj fotbalový tým, se kterým hrají proti hráčům z celého světa. 

Hráči mohou nové posily pro svůj tým získávat formou balíčků získaných buď za herní 

úspěch nebo za reálné peníze. Zde ovšem nastává problém, jelikož získávání kvalitních hráčů 

z balíčků obdržených ve hře je velmi 

složité. Spousta hráčů proto raději utratí 

peníze, aby získala prémiovou měnu 

zvanou FIFA Points. Tuto měnu nemůže 

hráč využít k přímému nákupu hráčů ale 

pouze k nákupu balíčků, kde se opět 

dostáváme k náhodné šanci a gamblingu. 

V některých státech (Nizozemsko, 

Francie) bylo proto nakupování balíčků 

za FIFA pointy zakázáno.   

 



 

 

Roblox  
Tato hra je free to play multiplayer 

online platforma umožňující hráčům 

vytvářet minihry a sdílet je s ostatními. 

Ve hře se opět nachází herní měna zvaná 

Robuxy. Lze za ně pořizovat různé 

výhody ve hrách či nakupovat oblečení 

pro svou herní postavičku. Robuxy se 

dají získat pouze nákupem za reálné 

peníze nebo přeposláním od jiného 

hráče. A zde nastává velké riziko.  

Hra nemá nijak regulovaný chat, sice existuje cenzura chatu, ale v nastavení ji lze jednoduše 

vypnout. Roblox má PEGI hodnocení 7+, ale mnohdy ji hrají i mladší děti. Tyto děti, ale 

klidně i starší, jsou velice lehko ovlivnitelné a existují tací podvodníci, kteří se s nimi přes 

chat domluví o tom, že jim pošlou herní měnu zcela 

zdarma, když jim na oplátku také něco pošlou. 

Například přihlašovací údaje k účtu, kde je možné 

získat telefonní číslo a email. Dále také údaje z platební 

karty rodičů nebo dětí samotných. Častokrát se však 

stane, že dítě není nikým ovlivněno a samo si chce 

koupit Robuxy, tak si dojde pro kartu rodičů, či zaplatí 

nějakým jiným způsobem (například platba přes SMS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Of Tanks 
World of tanks je free to play hra, která nabízí simulaci tankových bitev 20. století. Cílem 

bitev je obsadit nepřátelskou 

základnu nebo zničit všechna 

nepřátelská vozidla. Hra 

obsahuje až 600 vozidel. 

Některá vozidla jsou však 

prémiová a dají se koupit za 

zlaťáky, které jsou dostupné 

pouze za reálné peníze. S 

nákupem zlaťáků ovšem nastává 

problém. Platby do této hry jdou 

dělat i bez potvrzení, což 

znamená, že vám může vaše dítě 

vyluxovat nákupem zlaťáků, aby si mohl koupit prémiové tanky.  

 



 

 

Náš osobní názor je ten, že hry samotné nepřináší žádná větší rizika, kromě 

závislosti. Ta s však lze vypěstovat téměř na všem, od ranní kávy až po hraní 

videoher. Největším rizikem je lidský faktor. Lidé jsou různí a někteří se 

uchylují do online světa ve snaze si něco přivydělat nebo jinak úmyslně poškodit 

ostatní hráče. Na závěr bychom Vám chtěli poděkovat za přečtení našeho 

krátkého časopisu. Doufáme, že jste se z něj dozvěděli alespoň jednu informaci, 

kterou jste neznali nebo alespoň jednu, která Vás zaujala. Tímto se s Vámi loučí 

“redaktoři“ Petra Freyová, Nela Krillová a Kryštof Ledvinka. Třeba si od nás 

ještě jednou něco budete moci přečíst v nějakém jiném časopise či novinách. Do 

té doby Vám však musíme dát sbohem. 
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