
1. Záliba v po čítačových hrách 
 
Každý člověk má jiné zájmy. Někdo rád hraje golf. Jiný zase fotbal. 
Ovšem existuje i člověk, který přímo rád vykonává všelijaké domácí 
práce od vaření až po uklízení. Já mám ze všeho nejraději (kromě 
sportu) počítačové hry. 
 
Proč mám rád tak moc počítačové hry? Prostřednictvím počítačových 
her můžu být, kde chci a kým chci. Můžu si tvořit svůj smyšlený svět 
nebo v něm být. Můžu být slavný hrdina, kterého všichni obdivují a snaží 
se vypudit všechno zlo. Můžu ovšem být také padouch a vrah, který 
spáchá zločin, a přitom nepůjdu do vězení. 
 
Jaké druh počítačových her mám nejraději? Nejraději mám strategie, 
RPG hry a v menší míře plošinové hry. 
 
Proč mám rád RPG hry? Protože jsem hrdina, kterého si můžu zvolit a 
žít svůj svět. Můžu vlastně dělat cokoliv a nikdo mi v tom nezabrání. 
Můžu být mágem, bojovníkem, zlodějem či vrahem. Nebo můžu sloužit 
ve službách vlasti. RPG hry mám rád ze všech her nejraději. 
 
Dále si řekneme něco o strategiích a plošinových hrách. Strategie mám 
rád proto, jelikož zlepšují mé vůdcovské schopnosti. Také se učím 
zodpovědnosti, protože mám pod sebou velikou armádu vojáků, která je 
pro mě ochotna položit život. Plošinové hry mám rád až na třetím místě, 
protože to není moc populární žánr. Mezi mé oblíbené plošinové hry 
patří bezesporu Akimbo a Captain Claw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Nejlepší strategická hra 
 
Jak by měla vypadat nejlepší počítačová hra žánru strategie? Před 
odpovědí na tuto otázku je důležitější si nejdříve říct, co to strategická 
hra vlastně je. 
 
Strategická hra je hra, kde máme k dispozici určité území a naším cílem 
je zpravidla ovládnout cizí území. K dispozici máme všechno, co 
vlastníme. Strategie dělíme na ofenzivní a defenzivní. Ofenzivní strategie 
se zaměřuje na útok, zatímco strategie defenzivní na obranu. 
 
A teď konečně k věci. Nejlepší strategická hra by měla mít rozhodně 
hrdiny, kteří se neustále vylepšují. Musí mít širokou škálu oborů, kterým 
se mohou věnovat a zlepšovat se v nich. Také by zajisté měla mít a 
využívat různé předměty, které najde na mapě nebo získá od nepřítele. 
Každý hrdina potřebuje pořádnou armádu. Armáda by měla být 
různorodá. Také se musí vylepšovat, což znamená, že třeba z rekruta se 
stane kopiník, z kopiníka bojovník s mečem a z bojovníka s mečem mistr 
šermíř. Ideální počet hodností je tři na jednotku. Některé jednotky mohou 
jich mít ale i více než tři. Dobře zpracovaná strategická hra musí mít 
vynikající rozlišení jako ostatní hry. Ve hře též musí být kouzla, která 
mohou využívat hrdinové, ale i normální jednotky. Hra musí mít též na 
výběr z mnoha ras, mezi které patří například lidé, trpaslíci, elfové, zlobři, 
obři, skřeti, nemrtví a další. Dále by strategické hry měli obsahovat 
města, které jsou různě vylepšovat. Je též vhodné, aby se ve hře 
vyskytovali různé budovy (např. věž nebo knihovna), kde je možné získat 
peníze nebo různé artefakty. Nesmíme, ale také zapomenout na 
zlodějinu. V dobré strategii se vyskytují zloději, kteří pomáhají hrdinům 
v různých věcech (např. krádež v obchodě, otrava družiny, špionáž). 
Diplomacie je další složkou kvalitní strategie, a proto ji musí kvalitní 
strategie rozhodně obsahovat. Je zpestření strategické hry by měla být 
kvalitní hudba. Nesmí být hlučná, ale dobře dokreslovat atmosféru hry. I 
strategie, které splňují všechny tyto body, nejsou nejlepší, pokud nemají 
hru pro více hráčů. Nejlepší strategie ji rozhodně musí mít. 
 
Na závěr bych chtěl dodat, že zpracovat dokonalou strategii je velmi 
obtížné a zhotovit strategickou hru, které by obsahovala všechny tyto 
prvky je téměř nemožné. Odpověď na otázku, jak by měla vypadat 
ideální strategie, je, že má dobré hodnocení přímo od hráčů nikoliv od 
společností. 
 
 
 



3. Tvorba elitní gildy 
 
Ve většině online multiplayer hrách mají hráči potřebu utvářet herní 
skupiny, tzv. gildy. V těchto hrách je mnoho gild, které zpravidla poskytují 
různé výhody. Gild je ale opravdu mnoho a spousta z nich je 
bezvýznamných. Jak ale vytvořit opravdu silnou a slavnou gildu se 
spoustu spolupracujících hráčů? O tom bude tento sloh. 
 
Nejdůležitější na správném cechu je správný vůdce. Pokud se chceme 
stát vůdcem cechu, musíme hře obětovat určitý čas, mít silnou osobnost 
a ovládat alespoň základy psychologie. V některých hrách ale tohle 
nestačí, ale potřebujeme na začátek určitý herní majetek, a proto 
bychom měli být i silným hráčem. Pokud splňujeme tyhle kritéria, tak 
máme na to stát se silným vůdcem. 
 
Druhou nejdůležitější věcí a přijmout do gildy správné hráče. Jací vlastně 
jsou ti správní hráči? Jsou to rozhodně ti, kteří hrají pravidelně a alespoň 
průměrně často (min. 4 dny v týdnu). Také musí být loajální a mít 
alespoň trochu herního talentu. Ostatní vlastnosti jsou sekundární. 
 
Dalšími důležitými vlastnostmi mistra gildy pro správnou správu gildy je 
mít srdce vyhodit špatné hráče a dobře tým motivovat. Také je důležité, 
aby mistr gildy byl dobrý stratég, aby jeho gilda nebyla neustále 
napadána dalšími gildami. Rovněž je důležité mít v gildě přinejmenším 
jednoho finančníka, který finančně podporuje gildu, aby byla silná a 
úspěšná. 
 
Existují ovšem i další vlastnosti, které jsou potřebné pro ty, abychom 
vytvořili elitní gildu, ale já jsem uvedl pouze jen ty nejdůležitější. A ještě 
jedna věc na závěr. Mistr gildy nemusí být nutně nejsilnější člen gildy, 
ale by mít nejlepší vůdcovské schopnosti. 
 
 
 
 
 
 
 


