
Průzkum videoherní scény hráčů se sluchovým postižením

V létě 2020 vydalo herní studio Naughty Dog videohru The Last of Us Part II. Hra nabídla mimořádně široké množství možností
úprav nastavení hry pro hendikepované hráče (včetně hráčů se sluchovým postižením). Na základě tohoto podnětu vznikl ve spolupráci
organizace Tichý svět, o.p.s. a videoherního magazínu Vortex průzkum, jehož cílem bylo získat bližší informace o aktuální situaci mezi
hráči videoher se sluchovým postižením v České republice.

Získaná data a jejich vyhodnocení mohou nyní posloužit nejen široké veřejnosti jako informační přehled o minoritní sociokulturní
skupině, ale mohou být rovněž aktivním podnětem pro české herní vývojáře, kterým nabízí informace o specifických potřebách části herní
komunity.

Průzkum probíhal online formou od 6.1.2021 do 12.3.2021. Dotazník1 byl k dispozici v českém jazyce a v českém znakovém jazyce.
Účastnilo se ho 103 respondentů, z toho 7 odpovědí bylo vyřazeno, jelikož nenaplnily parametry cílové skupiny. Dotazník byl rozdělený na
2 základní sekce. V první části (Hráč) se věnoval identifikaci a zařazení respondenta, ve druhé části (Gameplay) získával specifické
informace o bariérách a potřebách dotazovaného ve vztahu k hraní videoher.

Celé toto vyhodnocení je rovněž k dispozici i v českém znakovém jazyce. Na jednotlivé části překladu v průběhu celého dokumentu
vždy odkazuje níže uvedený piktogram. Po kliknutí na něj se objeví překlad konkrétní dané části.

1 Dotazník vyhodnotili pracovníci Tichého světa Dominik Dolejš a Adéla Švábová.

https://www.tichysvet.cz/
https://www.vortex.cz/
https://youtu.be/w0BKyrg2wLY


Hráč

V první části dotazníku jsme respondentům pokládali otázky, které si vzaly za cíl ho identifikovat a zařadit jak s ohledem na jeho
sluchový hendikep, tak i na jeho videoherní preference.

1.

Z úvodního rozdělení je patrné, že většina dotazovaných hráčů jsou neslyšící či nedoslýchaví. Několik hráčů uvedlo kombinovanou
vadu či ohluchnutí v průběhu života. Tato otázka byla jako jediná povinná.

2.

Přes 40% dotazovaných uvedlo, že za svůj primární jazyk považují český znakový jazyk, přes 30% český jazyk i český znakový
jazyk a pro více než 20% dotázaných je primárním jazykem český jazyk.

https://youtu.be/hX0Cb1kz7sQ
https://youtu.be/a-im_wRV6uY
https://youtu.be/Q8NTeX5JOVI


3.

V úvodní herní otázce jsme se zeptali, jaké zařízení k hraní her dotyčný hráč využívá. V odpovědi bylo možné uvést více herních
zařízení najednou. Nejčastější odpovědí bylo hraní na PC, z herních konzolí je nejčastěji zmiňované PlayStation. S poměrně velkým
odstupem je pak zmiňován Xbox a Nintendo.

U každé herní konzole jsme hráčům dali možnost specifikovat i její konkrétní generaci. Z těch, co tuto možnost využili, uvedlo u
konzole PlayStation nejčastěji generaci PlayStation 4. Pouze jeden z dotazovaných uvedl, že hraje na PlayStation 5.

https://youtu.be/uZetkFYhvko


4.

Zeptali jsme se hráčů, jaké hry či herní série nejčastěji hrají. V odpovědích bylo zaznamenáno více než 180 rozdílných titulů her či
herních sérií. 7 her/herních sérií bylo v průzkumu zmíněno více než 10krát. Nejčastěji byla zmíněna série Call of Duty, následovala ji
fotbalové série FIFA, 2 díly hry The Last of Us a hra Minecraft. Často zmiňovaná byla rovněž série Grand Theft Auto, série Counter-Strike a
Assassin’s Creed.

Dotazovaní hráči uvedli rovněž i hry/herní série, které buď přímo v České republice vznikly, anebo se na nich čeští vývojáři částečně
podíleli. 7krát byla zmíněna série Mafia, 2krát titul Kingdom Come: Deliverance.

https://youtu.be/Ibn-R-KCyY4


5.

Rovněž nás zajímalo to, zda a jakým způsobem sledují vybraní hráči videoherní scénu. Respondenti nejčastěji zmiňovali herní
osobnosti a weby s videoherní tématikou. Mezi konkrétními příklady byl nejčastěji uváděn web games.cz, nejčastěji zmiňovanou herní
osobností byl streamer Agraelus, následovaly herní weby vortex.cz, indian-tv.cz a bonusweb.cz.

https://youtu.be/q8jmAXx8rzI


Gameplay

Ve druhé části dotazníku jsme se zaměřili na problematiku bariérovosti při hraní her a pokusili jsme se zjistit, s jakými nejčastějšími
obtížemi se dotazovaná skupina hráčů nejčastěji setkává, jaké kompenzační nástroje ke snížení svého hendikepu při hraní využívá a jaké
změny v herních systémech by jim pomohly do budoucna snížit bariéru herního zážitku a porozumění.

6.

Na úvod této části jsme se zeptali na to, zda se hráči již setkali se hrou, která byla s ohledem na jejich sluchový hendikep bariérová.
Necelá polovina respondentů odpověděla kladně, přes 23% z nich navíc uvedlo, že pro ně bylo obtížné či nemožné hru na základě této
bariéry dokončit.

Hráče jsme zároveň poprosili, aby případné obtíže specifikovali2:

A „Preferuju online hry, ale mívám velké problémy se zvukem, především s komunikací.“

B „Assassins Creed 1 byla pouze dabovaná bez titulků.“

C „Třeba God of War, natolik skvělá hra by si zasloužila větší titulky.“

D „Hrajeme s neslyšícími kamarády CS a pořád se nám stávají stejné problémy, ostatní nás vyhazují nebo mají problémy když hrajeme bez
zvuku a nejsme v plném počtu a zápas nás k někomu přiřadí... nemůžeme komunikovat přes TS či tak, je tam ta komunikační bariéra a
ohledně vizuálních indikací ve hře by se toho dalo hodně zlepšit…“

E „Nevýhodou jsou FPS hry, máme problém s orientací.“

F „Ve hrách je obtížné předvídání pohybu nepřátel, sledování varovných signálů - ty musím neustále vnímat očima, abych si jich všiml.
Možnost je poslouchat je mnohem jednodušší.“

G „Potíže se týkají chybějící češtiny ve hře.“

H „Problém je obecně s FPS hrami, kde hráč neslyší nepřátele a neví, kterým směrem se nacházejí. Několik her tento problém opravilo -
např. Fortnite to řeší zvukovou vizualizací.“

CH „Potíže vycházejí z absence titulků.“

I „Od doby Loom jich pár bylo, ale jde to obejít návodem (v Loom byla akustická hádanka, podobně třeba Legend of Kyrandia).“

J „Potíže se týkají příběhových her bez titulků.“

K „Některým scénám chybí titulky (např. intro Fallout New Vegas).“

2 Při uvádění konkrétních individuálních odpovědí dotazovaných došlo pro potřeby zveřejnění k jazykové úpravě při plném zachování
významu odpovědí.

https://youtu.be/oAXK2iDb1-0
https://youtu.be/N3gllhxkTLY


L „Jedna rozkošná hra (jméno si nepamatuji), kde pro pokračování děje se musela zahrát správná sekvence zvuku na klavíru. Dále
nejhorší jsou scény, kde se mluví a titulky nikde.“

M „Největší bariérou je anglické rozhraní her, které mají jen anglické titulky, z toho mám pak nulový zážitek a je to nuda. Např. u hry FIFA
21 bych rád v průběhu hry věděl, jak zápas komentuje moderátor.“

Z výběru odpovědí vyplývá několik hlavních obtíží, se kterými se hráči se sluchovým postižením ve hrách setkávají:

1) Absence titulků ve hrách.
2) Absence českých titulků ve hrách.
3) Absence možnosti upravit si podobu titulků dle individuální potřeby (velikost, barvy…).
4) Komunikační bariéra při kooperativním hraní se slyšícími hráči.
5) Hry neumožňují přesunout indikaci varovných signálů (např. pohyb nepřátel) ze zvukové podoby do vizuální.
6) Absence českého rozhraní her.
7) Postup ve hře je závislý na vyřešení zvukové hádanky.

7.

V další otázce jsme se hráčů ptali, zda při hraní pociťují bariéru přímo v absenci zvukové stopy (dabing, ruchy, hudba). Předem
jsme počítali s tím, že tato otázka může na část respondentů působit hůře pochopitelným dojmem, jelikož část z dotazovaných jsou
neslyšící hráči, kteří přítomnost a absenci zvuku mohou vnímat zcela odlišně od slyšících. Výsledky jsou podobné jako u předchozí otázky.
Necelá polovina respondentů vnímá absenci zvukové stopy a obtíže s tím spojené.

Opět jsme získali i individuální doplňující odpovědi, které rovněž korespondují s předchozí otázkou.

A „Ve hrách je obtížné předvídání pohybu nepřátel, sledování varovných signálů - ty musím neustále vnímat očima, abych si jich všiml.
Možnost je poslouchat je mnohem jednodušší.“

B „Třeba u hororu není atmosféra bez zvukové stopy úplná. Např. ve hře The Last Of Us neslyším ty potvory, což snižuje atmosféru a
prožitek.“

C „Hodně mě překvapil Cyberpunk 2077, kde jsou titulky prostě všude, i u televize za oknem krámu, jen jdeš okolo a televizi máš na levé
straně monitoru a vidíš titulky, co říkají i když zrovna například komunikuješ s NPC.“

D „Spíš mě to otravuje než že by to nešlo dokončit, ale hodně často se stává, že hlavní text titulky má, ale "menší" texty ne - např. v
Assassin's creed nebo World of Warcraft chybí titulky pro to, co říká přímo hráčská postava, jako "nemůžu teď udělat tuto akci" nebo
"nepřítel je příliš daleko".“

E „Hraju hry se zvukem a kochleární implantát mám připojený k zařízení přes Bluetooth.“

F „Pokud má hra titulky, bariéra není taková, ale většina her dobré titulky nemá.“

https://youtu.be/UCpeyyGAmsA
https://youtu.be/9yo95r7vlqc


8.

Navázali jsme otázkou, zda hráči při hraní využívají aktivně kompenzační pomůcky, tedy zda svůj sluchový hendikep jakkoliv aktivní
formou kompenzují, nebo zda hry hrají bez jakýchkoliv dalších dodatečných externích úprav. Více než polovina dotazovaných uvedla, že
nějakou kompenzační pomůcku při hraní využívá. Nejčastěji to bylo sluchadlo, následovala světelná signalizace, kochleární implantát a
indukční smyčka. Částí pomůcek se tak hráči snaží kompenzovat přímo samotnou absenci plnohodnotné zvukové stopy videohry, jindy se
hráči vydávají cestou nahrazení zvuku jiným podnětem, který zvukovou stopu supluje.

9.

Jelikož existuje řada individuálních cest, jak sluchový hendikep (nejen) při hraní videoher kompenzovat, dali jsme dotazovaným
hráčům prostor popsat jejich vlastními slovy to, jak si podmínky pro hraní uzpůsobují:

A „Používal jsem skripty, které měnily zvuk kroků na text v levém rohu, abych věděl že se v mém okolí někdo pohybuje (u hry CS:GO).
Vytvořil to hráč, který měl neslyšícího kamaráda.“

B „Nepoužívám žádné. V počítačové hře The Sims 2 byly všude texty. Bylo možné poznat o co jde, jak se staví dům, jak získat vzdělání,
jak provozovat koníček, jak změnit nábytek, že má simík hlad apod. Vše bylo znázorněno především vizuálně.“

C „Kdysi jsem využíval přepis řeči hlavně kvůli angličtině a francouzštině. Nyní již nepoužívám, protože se snažím co nejvíce začlenit.“

D „Nepoužívám nic, s titulkami ve hře jsem v pohodě - pokud ve hře nejsou titulky, tak ji nehraju.“

E „Přestože neslyším na ucho, tak alespoň přes sluchátka cítím vibrace u silných zvuků.“

F„Používám TV Streamer 2 (sluchadla mám spárovaná s ReSound systémem) a na gamepadu mám povolené vibrace.“

G „Musím mít kolem sebe ticho...abych to i přes sluchadlo postřehla.“

H „Mám vlastní aplikaci, která mi s tím pomáhá.“

CH „Žádné pomůcky nevyužívám, pouze potřebuji při hraní dobré podmínky.“

I „Používám titulky a musím se při hraní hodně soustředit.“

J „Využívám aplikaci, která mě upozorňuje na zvuky ve hře.“

K „Využívám titulky.“

L „Využívám při hraní vibrace.“

https://youtu.be/CKO0zB92lok
https://youtu.be/JVgTn72OkgQ


10.

Poté, co jsme zmapovali obtíže, se kterými se hráči se sluchovým hendikepem setkávají, zeptali jsme se jich, zda se naopak již
setkali se hrou, která vytvořila dobré herní prostředí pro hráče se sluchovým postižením. Z odpovědí jsme opět získali pojmenování
specifických základních potřeb, které se v průběhu dotazníku opakují, a které se ukazují jako zásadní výstup z celého průzkumu. Zároveň
se v průběhu dotazníku opakovaně objevují hry, které svými možnostmi uzpůsobit herní prostředí vystupují nad ostatními (nejčastěji jsou to
hry The Last of Us Part II, Cyberpunk 2077 a Fortnite) :

A „Při hraní mi nejvíce pomáhají vibrace v gamepadu. Pokud na mě např. někdo útočí gamepad začne vibrovat a já vím, že něco v okolí
není v pořádku. Nebo když při startování auta cítím vibrace. Problém cítím u titulků, kde většinou nejde zvětšit velikost písma. Jinak je vše
v pohodě.“

B „Zatím jsem se s takovou hrou nesetkala. Nesetkala jsem se se hrou, která by třeba měla možnost zapnout barevné titulky pro neslyšící.
Setkala jsem se pouze s obyčejnými titulky. Maximálně jsem se setkala s titulky, kde byly psaná jména kdo mluví.“

C „Za dobré hry považuji hry, které mají titulky (je ale pravda, že hry, které hraju titulky mají). Problém je u multiplayerových her, které titulky
nemají nikdy. Singleplayerové hry, nebo hry zaměřené na příběh někdy titulky mají.“

D „Vždy si u her zapínám titulky, ale když ve hře nevím jak pokračovat, třeba u hry CoD, tak se podívám na návod, co mám dělat a pak ve
hraní pokračuju.“

E „Dobré prostředí vytvořil Cyberpunk 2077 - otitulkované je úplně vše, každá postava má nad hlavou titulky. Celkem je v C2077 přes 500
000 vytvořených překladů.“

F „S takovou hrou jsem se bohužel nesetkal. Nejnovější Assassin’s Creed mělo sem tam pomocné titulky (např. titulkování rozhovoru mimo
hlavní příběh), ale moc jich tam nebylo.“

G „Za dobré prostředí považuji hry s titulkami pro neslyšící, tedy takové titulky, které obsahují informace o okolních zvucích. Zároveň jsem
rád, když hra dobře pracuje s vibracemi v gamepadu. Hraju hry pouze s titulky, pokud hra titulky nemá, nehraju ji.“

H „Titanfall 2. Čitelné titulky. V multiplayeru spousta grafických ukazatelů, člověk se nemusí na zvuk spoléhat.“

CH „Nevím jak odpovědět. S takovou hrou jsem se ještě nesetkala. Že by třeba měla titulky barevně odlišené pro jednotlivé postavy. “

I „Zatím jsem s tímto neměla problém, možná jsem ale do her většinou tak zapálená, že to nevnímám.“

J „Např. LEGO hry, které dobře pracují s pantomimou a gesty. Dále God of War, která měla české titulky. Spiderman, kde bylo u titulků vždy
uvedené jméno postavy, která mluví.“

K „V online hrách mohu hrát pouze s neslyšícími, se slyšícími nemohu vůbec hrát.“

L „Fortnite, vizualizuje zvuky z okolí, využívá ikonky co který zvuk znamená a kterým je směrem.“

M „Obecně bych řekl, že série Tomb Raider je co se týká titulků nejvíce přívětivá.“

N „Ocenil bych, kdyby byly titulky orientované vždy směrem k postavě, která mluví, často díky tomu nevím, kdo a o čem mluví.“

O „Last of Us part II, asi jediná hra která má těhlech možnosti nejvíc.“

P „Baldurs Gate mělo perfektní titulky i s ruchy. Jinak si nevybavuju.“

Q „Cyberpunk měl titulky prostě všude, kde byl v okolí zvuk. Úžasné!“

R „Fortnite má dobré oznamování zvuků vhodné pro neslyšící.“

S „TLOU 2 měla barevně odlišené titulky.“

T „Last of us, God of war - české titulky.“

U „Závodní hry jako je rally, nebo závody na okruhu mají dobře vytvořené prostředí.“

V „Na titulky a zvuk se vůbec nespoléhám.“

W „Hlavně k hraní potřebuju titulky, nemusí být barevně odlišené.“

X „Jenom signalizace zvuku v prostoru.“

Y „Takovou hru bohužel neznám.“

Z „Nestačí mi titulky v aj, chtěl bych je v čj.“

AA „Barevné titulky.“

https://youtu.be/-bCr4O6HwDk


11.

Na samý závěr dotazníku jsme vyzvali respondenty, aby nám v případě, že jsme se jich zapomněli na něco zeptat, sdělili cokoliv k
tématu počítačových her a jejich hendikepu:

A „Kdysi jsem přemýšlel o tom proč není nějaká asociace, která má za cíl komunikovat s vývojáři či vydavateli a zasazovat se o nějaká
pravidla ohledně přístupnosti her pro postižené. Konzultovala by s nimi vývoj a případně doporučovala co umožnit v nastavení jako se stalo
u TLOU2…“

B „Vadí mi, že je nepřístupná většina obsahu youtube o videohrách - nemůžu si pustit lets playe ani návody ve videu, protože v 99% nemají
titulky (pouze automatické). proto také nesleduji youtubery.“

C „Nevím, zatím se mi hraje dobře. Nejvíc mi vadí absence zvukové stopy. Občas si kvůli tomu něčeho nevšimnu a leknu se, že někdo
odněkud přišel. Když je ve hře mapa/GPS, kde vidím jednotlivé postavy, je to super, protože jsem na možný střet připravená.“

D „Doporučoval bych VRChat, zde se lidé můžou z celého světa připojovat a komunikovat pomocí znakového jazyka. Vůbec to není známo
v české neslyšící komunitě.“

E „Jenom jednu věc, pokud budou hry jako Last of Us Part II, tak by to hodně pomohlo lidem kteří mají hendikep.“

F „Líbilo by se mi, kdyby ve hrách byly barevné titulky a světelná signalizace, která by znázorňovala kroky nepřátel, případně střelbu.“

G „Nezeptali jste se na oblíbený žánr. Velkým tématem je také absence českých titulků ve hrách (kauza AC: Valhalla).“

H „Chybí mi jen možnost sledovat kroky protivníka.“

CH „Líbily by se mi neslyšící postavy ve hrách.“

I „Chtěl bych ve hrách české titulky, většinou jsou jen anglické. Rozuměl bych jim lépe a věděl bych co mám ve hrách dělat.“

J „Ve hrách mi chybí titulky.“

Závěrečné shrnutí (nejen pro české herní vývojáře)

Tento dotazník se pokusil získat informace od komunity hráčů se sluchovým postižením. Hlavním cílem bylo dokázat pojmenovat
zásadní obtíže, se kterými se tato česká herní komunita setkává a následně o tom informovat české herní vývojáře. Jsme si vědomi toho,
že řada potřeb je natolik specifických, že jejich implementace do herního vývoje je pravděpodobně nereálná. V průběhu vyhodnocování
dotazníku se ale ukázalo několik základních potřeb, které se napříč otázkami opakovaly. Pokud by česká herní studia vzala alespoň tyto
základní potřeby v potaz a pokusila se jejich naplněním vyjít vstříc hráčům se sluchovým postižením, umožnila by řadě hráčům zlepšit jejich
herní zážitek a snížila by bariéru, která může někdy dokonce až bránit dohrání samotné hry.

Z dotazníkového šetření je očividné, že videoher a herních studií, které se aktivně zasazují o bezbariérovost pro hráče s
(jakýmkoliv) postižením, je naprosté minimum. Zároveň je patrné, že např. kroky studia Naughty Dog mají v tomto směru výraznou pozitivní
odezvu od hráčů napříč hendikepy. Sekundárním efektem snahy vytvořit bezbariérovou hru tak může být i pozitivní odezva široké veřejnosti
a vliv na PR daného herního studia.

No a co by tedy české herní studio při vývoji své hry mohlo udělat pro to, aby snížilo herní bariéru pro českého hráče se sluchovým
postižením?

1) Vytvořte do hry české titulky pro neslyšící (tedy titulky, které budou obsahovat nejen dialogy, ale i popisy ruchů,
hudebního doprovodu atd. a budou barevně oddělené). Umožněte rovněž nastavení jejich velikosti.

2) Nevytvářejte úsek hry, jehož překonání je závislé jedině na vyřešení zvukové hádanky. Pokud takový úsek hry
ve hře musí být, umožněte v ideálním případě jeho alternativní vyřešení, které nebude závislé na zvuku,
případně jeho přeskočení.

3) Pokud hra obsahuje jakékoliv varovné signály (např. upozornění na nepřátele) a upozornění na jejich
přítomnost hráč dostává za pomoci zvuku, umožněte alternativní nastavení tohoto upozornění jinou formou
(světelnou, vibrační, titulkovou).

https://youtu.be/zY16bZN13K8
https://youtu.be/mSewvmX9mq8

