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Výroční zpráva o
diverzitě a inkluzi

#TogetherWeAreRiot

Společně jsme Riot
#TogetherWeAreRiot je bojový pokřik, který nám připomíná, že abychom mohli
uskutečnit náš cíl být tou herní firmou, která se na hráče soustředí nejvíc na
světě, musí všichni Rioter spolupracovat. Motiv „pospolitosti“ měl loni ještě
větší význam, jelikož jsme čelili bezprecedentním výzvám od globální pandemie
po společenské nepokoje, to vše uprostřed našeho největšího roku, kdy jsme
vydávali nové hry a zážitky pro hráče. V roce, který byl jako žádný jiný, jsme
často měnili směr a tvořili nové cesty, zatímco naší dlouhodobou prioritou stále
byl náš závazek vytvořit kulturu plnou inkluze a bezpečí.
Snažíme se udělat z Riotu domov, kde mohou Rioteři rozvíjet svou vášeň a talent a vytvářet
pro hráče úžasné zážitky a revoluční hry. Abychom uspěli, musíme podporovat prostředí, kde
inkluze motivuje kreativitu a rovnost zpřístupňuje inovaci. Letošní zpráva Diverzita a inkluze
(D&I) se soustředí na čtyři klíčové oblasti: lidi, proces, produkt a kulturu.
Ačkoliv tato zpráva není komplexní, začlenili jsme několik významných klíčových bodů z roku
2020 a také několik našich úspěchů z první poloviny roku 2021. V některých oblastech jsme
podnikli velké kroky a na jiných stále ještě pracujeme.
Ale společně budeme nadále usilovat o zajištění pracoviště, které bude přístupné všem a kde
mohou do své práce všichni vložit to nejlepší ze sebe.

“

Od té doby, co jsem nastoupila k Riotu, jsem nikdy nemusela mluvit o obchodním aspektu Diverzity a inkluze. Místo toho jsme se soustředili
na to, aby bylo D&I hlavní součástí naší kultury a naší DNA. Minulý rok jsme nadále navazovali na své základy a vytvářeli nové programy,
které podporovaly rozmanité perspektivy, optimalizovaly stávající procesy vstříc větší rovnosti a rozšiřovaly platformy, díky kterým můžeme
dostát své zodpovědnosti za směřování firmy. Přestože jsme stále na začátku cesty, jsem hrdá na to, co jsme dosud dokázali, a těším se na
to, co nás čeká.“
Angela R., ředitelka diverzity
Diverzita a inkluze
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Společně rosteme
Přilákání, rozvíjení a udržování rozmanité kombinace Rioterů na
všech úrovních nám pomáhá pochopit a reprezentovat potřeby
naší globální hráčské základny.
V roce 2020 jsme měli tři důležité cíle: udělat pokrok v reprezentaci,
vybudovat partnerství za účelem rozšíření náborového procesu a vytvořit
příležitosti a nástroje profesního rozvoje, které Rioterům pomohou v
kariérním růstu.
Podobně jako v případě loňské zprávy o pokroku jsme hrdí na to, že jsme
opět v Riotu zvýšili zastoupení žen a nedostatečně zastoupených menšin.
Přestože ještě zbývá hodně práce – zejména na úrovni ředitelů a vyšší –,
povzbuzují nás trendy v rámci náboru a celkové reprezentace.

“

V Riotu jsem měla spoustu mentorů a manažerů, kteří mi poskytli
spoustu příležitostí. Když jsem v Riotu začala, neměla jsem žádné
zkušenosti z herního oboru, ale moji manažeři nedovolili, aby to
mělo dopad na můj potenciál či kariérní dráhu. Otevřeli mi tolik
dveří a představili mi tolik příležitostí a cest, o kterých jsem si ani
nemyslela, že bych se k nim mohla dostat.

Budování rozmanitého vedení

Připadám si šťastná, že za svůj pobyt zde jsem nikdy neměla pocit,
že je v mých týmech nějaká hierarchie. Místo toho jsem měla vždy
pocit, že mám místo u stolu a že si ostatní mých názorů váží. Moje
práce měla velký vliv na to, kým jsem dnes. Jsem velmi hrdá na to,
že jsem součástí Riotu.“

D&I na vrcholu

Grace P., produktová manažerka,
Wild Rift

Každý člen vedoucího týmu je zodpovědný za provádění pohovorů s
rozmanitou množinou kandidátů na každou manažerskou pozici, na kterou
nabírá. Zčásti díky této iniciativě rozmanitosti tvoří 29 % našeho výkonného
týmu ženy a 22 % nedostatečně zastoupené menšiny, včetně klíčových
manažerů v několika různých odděleních.

Vytváření silných partnerství
Během minulého roku jsme budovali partnerství s celou řadou rozmanitých
organizací a historicky černými vysokými školami a univerzitami, díky kterým
nám byla představena nová množina talentů a díky kterým jsme zlepšili svou
schopnost přilákat rozmanité kandidáty. V roce 2020 se nám podařilo využít
těchto partnerství a zvýšit počet žen a nedostatečně zastoupených menšin v
programu stážistů pro rok 2021.

Společně rosteme
Iniciativa žen na výkonných pozicích ve vedení
V roce 2020 jsme pořádali dva externí programy pro ženy ve vedení v USA a Evropě. Rioteři se
zúčastnili programů pro ženy na výkonných pozicích ve vedení na Wharton School na univerzitě
v Pensylvánii, na School of Management na Yale a na HEC Paris, aby si zvýšili vůdčí schopnosti a
rozšířili své externí sítě.

Poskytování profesního rozvoje pro ženy
a genderově rozmanité Riotery
Od žen a genderově rozmanitých Rioterů jsme slyšeli, že chtějí příležitosti, aby
mohli růst, propojovat se a rozvíjet se v osobní i profesní rovině. Právě proto jsme
vytvořili Women@Riot – na podporu profesního a osobního rozvoje žen a genderově
rozmanitých Rioterů. Budujeme komunitu a programy, kde se účastníci mohou učit nové
schopnosti, dostávat školení od mentorů a rozvíjet své sítě a kontakty.
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účastníků, kteří měli pocit,
že jim program zvýšil pocit sounáležitosti

“

Když jsem poprvé nastoupila do Riotu, nebyl zde žádný
prostor, kde bychom mohli mluvit o výzvách nebo
najít skupiny Rioterů, kteří se mohou vcítit do toho, co
prožívám, a pochopit mou perspektivu. Nyní máme
programy jako Women@Riot, kde se soustředíme na
budování silné komunity žen a vytváření prostoru, kde
se mohou všichni potkávat. Herní odvětví je stále silně
mužsky orientované, a proto je důležité vytvořit místo,
kde se ženy mohou cítit v bezpečí a upřímně se bavit o
svých zážitcích a ptát se lidí na radu.
Ráda poslouchám inspirativní
příhody žen v Riotu. Jakožto
vedoucí Riot Forge je mou
prioritou mít v týmu rozmanitost a
zastoupení a jsem hrdá na to,
že polovinu týmu tvoří ženy. Tato
diverzita je klíčová, protože díky
ní je tým silnější a umožňuje nám
chápat rozmanitost hráčů, pro
které vytváříme hry.“
Leanne L., ředitelka,
Vedoucí Riot Forge

Společně děláme pokroky

“

V roce 2020 Riot dodržel svůj závazek vůči inkluzi a rovnosti v rámci platů a podpory talentů. Jsme hrdí na to, že můžeme
prohlásit, že zde nejsou žádné statisticky významné rozdíly v platech žen ani nedostatečně zastoupených menšin. Rovněž jsme v
Riotu udělali kroky vstříc podpoře náboru ženských talentů tím, že jsme ženám zajistili mentory a programy profesního rozvoje.“
Hollie D., viceprezidentka,
Lidé

Na všechny naše lidské procesy nadále
pohlížíme optikou rozmanitosti.
Kvůli kalibraci výkonu se členové našich týmů pro informace, právní záležitosti
a rozvoj talentů spojili, aby zhodnotili výsledky v souvislosti s pohlavím a
nedostatečně reprezentovanými menšinami. Data výsledků kalibrace výkonu
pečlivě vyhodnocuje multidisciplinární tým, který se věnuje našim cílům D&I,
aby zajistil spravedlnost a konzistenci našich procesů pro správu výkonu.
Navíc jsme uzavřeli partnerství s expertní třetí stranou kvůli provádění
půlročních komplexních kontrol platové rovnosti, ověření ohodnocení
a povyšování v rámci celé firmy. Letos jsme opět došli k závěru, že zde
nejsou žádné statisticky významné rozdíly v platech či povyšování žen či
nedostatečně zastoupených menšin.

Společně jsme silnější
Věříme, že inkluze odemyká kreativitu a inovaci. Naším cílem je vytvořit prostředí, kde mohou všichni Rioteři
rozpoutat své super schopnosti. Díky inkluzivní kultuře bude Riot vyčnívat v ultra konkurenčním oboru a bude
z něj to nejlepší pracoviště. Zároveň věříme, že inkluze je sloveso a že se jí musíme věnovat záměrně. Nadále
se snažíme vyhodnocovat náš pokrok, a to jak kvantitativně – měřením dat –, tak kvalitativně – aktivním
nasloucháním Rioterům.
Letos jsme vytvořili Index inkluze Riotu Tento index sestává z dotazů, které byly dříve položeny Rioterům a
které představují inkluzivní zážitek. Tento index nám umožní měřit náš pokrok v rámci podpory inkluzivního
pracovního prostředí.

85%

Index inkluze Riotu
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“

Riot Noir mi ukázal odlišný způsob, jak vést a jak komunikovat s
lidmi v celé organizaci, kteří obvykle nespadají do mé disciplíny
– podobnou komunikaci napříč celou firmou jsem nikde jinde
neviděl. Budujeme úžasnou komunitu, která nám umožňuje
objevovat nové pracovní příležitosti a získávat přístup potřebný k
tomu, abychom mohli vyvážit hrací plochu. Riot je díky Riot Noir
a RIG silnější firmou a na oplátku zase vylepšuje komunitu. Má
pozitivní cyklus dlouhodobé změny a je úžasné pozorovat tento
dopad uvnitř i venku.“
Joshua P., technický vedoucí,
Tým Vyvolávačova žlebu

Rada Rioterů
Radu Rioterů tvoří výběr Rioterů z celé
firmy, kteří fungují jako poradci
ředitelky diverzity ohledně záležitostí,
které mají dopad na naši kulturu. Tato
skupina šampionů D&I aktivně identifikuje
příležitosti a potenciální řešení, které
nás ženou kupředu na cestě za D&I.
Rada se schází ob týden, aby prováděla
brainstorming a vymýšlela strategie pro
urychlení diverzity, inkluze a kultury v
celém Riotu.

Společně jsme silnější
Skupiny identity Rioterů
Naše zaměstnanecké skupiny – či Rioter Identity Groups (RIG), jak jim s oblibou říkáme –
byly založeny proto, abychom získali informace a perspektivu o příležitostech a výzvách
spočívajících v udržování rozmanitého a inkluzivního pracoviště. Rovněž spojují Riotery, aby
mohli oslavovat diverzitu, umožňují autentické zastoupení ve hrách a podporují hluboký
pocit toho, že patří do Riotu a mezi hráče. Díky jejich vhledu, programům a aktivacím jsou
RIG klíčovou součástí v rámci budování inkluzivní komunity ve firmě i mimo ni.

Díky podpoře výkonného vůdce každá RIG vytváří výroční operační plán se
zaměřením na tři oblasti: Rioteři, práce a komunita. Dnes máme šest RIG:
Mise Filipínci v Riotu (FAR) má za cíl posílit, sjednotit a oslavovat Filipínce v Riotu a
v herní komunitě. Pokud se chcete dozvědět víc o práci, kterou FAR odvádí společně se
skupinou Rioterů AAPI v rámci oslavování měsíce asijskoamerického dědictví a dědictví
tichomořských ostrovanů, zde se dozvíte víc.
Mise Duhových Rioterů má za cíl podporovat inkluzivní komunity a produkty pro LGBTQIA+
v Riotu i mimo něj. Aktivně se scházejí, aby pomohli podporovat a motivovat aktivity pro
komunitu LGBTQIA+ v Riotu. Jejich vize spočívá v tom, že Riot nakonec z videoher udělá
bezpečné, inkluzivní a reprezentativní místo pro komunitu LGBTQIA+. Podívejte se na práci,
kterou odvedli Duhoví Rioteři v rámci oslav Pride Month v posledních letech.

“

Cílem mise Aliance rozmanitých genderů v Riotu (RAD Genders) je udělat z Riotu místo,
kde se může dařit lidem všech genderů a kde se budou moci spatřit v produktech Riotu.
RAD je skupina identity pro cisgender ženy, nebinární lidi a transgenderové lidi všech
genderů, kde mohou společně budovat komunitu, růst a rozšiřovat dosah mezi hráči.
Cílem mise Riot Noir’s je zesílit černé hlasy a zvýšit zastoupení v Riotu v rámci produktů
i mimo ně. Význam Noiru spočívá v podpoře profesního rozvoje, budování komunitních
partnerství a povzbuzování interakce a budování vztahů mezi skupinami. Pokud se chcete
dozvědět víc o práci, kterou Riot Noir udělal v rámci oslav Black History Month, přečtěte si
tento článek.
Cílem mise Riot Unidos’ e zajistit nápomocné prostředí pro Latinx Riotery a jejich spojence
propagací zvýšené viditelnosti, kulturních vztahů, pomoci komunitě a pozitivních změn v
Riot Games.
Cílem mise Veterans@Riot’s je podporovat veteránské Riotery a spojence a zároveň
zvyšovat jejich zastoupení ve hrách a zábavním průmyslu. Primárním cílem je vybudovat
ekosystém, který chápe jedinečné pozadí veteránů, a tato RIG má za úkol zprostředkovávat
pochopení mezi veterány a Riotem.
Jako uznání za velký přínos a výkon RIG a Rady Rioterů obdržely vedoucí týmy bonusy za
veškerou práci, kterou udělaly vstříc diverzitě a inkluzi v Riotu.

Když jsem začal, žádné RIG jsme vůbec neměli. Neměli jsme ani tým D&I. Od té doby
jsem zaznamenal, že závazek Riotu vůči náboru, naslouchání a učení se, který projevovali
Rioteři, manažeři i vrchní vedení, exponenciálně rostl a vidět ten růst bylo nesmírně
úžasné. Ještě pořád děláme chyby a určitě nejsme dokonalí, ale právě ta ochota učit se z
těchto chyb mi přijde velmi osvěžující.“
Alex Q., programový manažer,
Lidé

Společně jsme silnější
Závazek vedení vůči D&I
Věříme, že každý hraje roli ve vytváření inkluzivní kultury, ale naši vůdci udávají směr a musí být misi D&I
plně odevzdáni. Loni jsme zavedli první bodovou kartu Diverzity a inkluze s cílem zavést diverzitu a inkluzi
do každého oddělení. Každý člen manažerského týmu je zodpovědný za akční plány, které měří kvalitativní a
kvantitativní pokrok v propagaci snahy o diverzitu a inkluzi.

Mezi tyto akční plány patří:
• Čtvrtroční revize s každým manažerem a

• Každoroční revize ze strany výkonného ředitele a
ředitele rozvoje; kontroluje se pokrok ve výsledcích
jejich vůdčích týmů, které jsou pak zahrnuty do
každoročního plánovacího procesu firmy

“

Diverzita a inkluze si žádá praxi. Je to jako cvičení;
nemůžete to udělat jednou a očekávat, že se dostanete
do formy – pokud chcete vidět výsledky, musíte cvičit
velmi pravidelně. To samé platí pro nás v Riotu ohledně
toho, jak vnímáme začlenění diverzity a inkluze do
naší práce. Pokud jde o tvorbu rozmanitého prostředí,
sledujeme tři hlavní oblasti: koho najímáme, s kým
uzavíráme partnerství a nakonec jaké příběhy vyprávíme.
Neustále se ptáme sami sebe, kým chceme být jako
firma, jako vůdci a jako Rioteři. Tyto otázky a naše
schopnost hnát k zodpovědnosti sami sebe i sebe
navzájem za vytvoření toho nejlepšího možného prostředí
a produktů jsou součástí firemní DNA.
Nadále budeme usilovat o to, abychom byli lepší, a
právě proto je pro mě Riot speciální. Přestože rapidně
rosteme, zůstáváme věrní svému morálnímu kompasu a
vždy chceme budovat kulturu a hráčské zážitky, na jejichž
tvorbu jsou lidé pyšní.“

Shauna S., prezidentka,
Riot Entertainment

Společně měníme hraní
Jsme na cestě, kdy chceme přinést změnu nejen v Riotu, ale i všude jinde v našem
oboru, kde to bude možné. Víme, že se to nestane přes noc, ale jsme tomuto cíli
zavázáni dlouhodobě.

Proto přistupujeme k inkluzi ve hrách optikou těchto cílů:

Hráči jsou středobodem všeho, co děláme, a my se domníváme, že rozmanitá a inkluzivní
reprezentace je klíčová pro jejich zážitky s našimi hrami. Jsme odhodláni vytvářet hry, které
se budou líbit nejen našim současným a budoucím hráčům, ale také hry, kde se budou
všichni hráči moct spatřit v našich postavách a zároveň si užívat bezpečný, přívětivý zážitek.

• Snažíme se reprezentovat hráče z celého světa pomocí příběhů a postav.
• Vytváříme pro hráče okamžiky, aby v našich hrách mohli oslavovat
		 svou identitu.
• S
 nažíme se vyzbrojit naše tvůrce prostředky, aby mohli hráčům přinášet
inkluzivní zážitky.

Domníváme se, že pokud to uděláme správně, dokážeme vytvořit inkluzivnější herní
komunitu, která bude vítat miliardy hráčů po celém světě, kteří sdílí naši vášeň pro hry.

“

Tohle je první herní studio, u kterého mám pocit, že zde
skutečně existuje zastoupení. Spousta firem zdůrazňuje svou
diverzitu, ale když se skutečně podíváte na lidi, kteří tam
pracují, není to vidět. V Riotu je to jinak, protože tu diverzitu
vidíte na vlastní oči.
Hned, jak jsem tam začala pracovat, cítila jsem se vítána a
moje zapojení do studia bylo opravdu snadné. Jakmile mě
najali, přidala jsem se na kanál Riot Noir, kde mě všichni
přivítali, což mě skutečně zahřálo u srdce.“
Jazmine D., koordinátorka herní produkce,
League of Legends

Společně měníme hraní
Game Changers
Být rozmanitý a inkluzivní nespočívá ve vytváření výhod
pro některé, nýbrž v odstranění bariér pro všechny. Iniciativa VCT
Game Changers byla navržena právě kvůli této zásadě: vrhnout
světlo na ty nejlepší ženy a otevřít bezpečné cesty pro ženy,
aby mohly vstoupit na scénu. Naše vize pro soutěžní ekosystém
VALORANTU je být skutečně inkluzivním sportem a právě
iniciativa Game Changers nám s tím pomůže.
Série turnajů a rozvojových programů poskytuje příležitost
budovat kamarádství a vztahy. Díky tomuto bezpečnému a
inkluzivnímu prostoru se mohou ženy a marginalizované gendery
soustředit na to, co mají rády – hraní našich her –, což je pro náš
rostoucí sport skvělé.

“

Game Changers představuje rozšíření celkové mise Riotu být
společností, která se nejvíc ze všech na světě zaměřuje přímo
na hráče a slouží jako aktivní příklad hodnot, které kladou
hráče na první místo. Riot a tým VALORANTU jsou odhodlané
kultivovat soutěžní – leč přívětivé, bezpečné a inkluzivní
prostory, kde se ženy a marginalizované gendery mohou
soustředit na aktuální soutěž namísto břemene spočívajícího v
obtěžování kvůli genderu.
Kromě soutěžení ve hře rovněž podporujeme více žen, aby
pracovaly na všech úrovních herního průmyslu a esportovních
ekosystémů, kde mohou sdílet své názory, zkušenosti a
znalosti – a přesně tohohle chtějí programy jako
Game Changers dosáhnout.“
Anna D., viceprezidentka, výkonná producentka,
VALORANT

První turnaj VCT Game Changers
sledovalo přes

33DIVÁKŮ
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Společně měníme hraní
Rozšiřování zastoupení ve hrách
D&I jsou začleněné na všech úrovních tvorby v Riotu, od samého počátku vývoje produktu až po schvalovací
proces, abychom neztráceli ze zřetele zodpovědnost a měli jistotu, že vytváříme ty nejlepší možné produkty.
Jsme hrdí na naši práci, kdy jsme minulý rok vydávali postavy, které lépe reprezentují naši rozmanitou
globální hráčskou základnu napříč rasou, pohlavím a sexuální identitou. Mezi příklady patří šampioni (League
of Legends) jako Rell, Seraphine, Akshan a Samira; followers (Legends of Runeterra) jako Tyari the Traveler,
Shomi the Dropboarder a Legion Veteran; a agenti (VALORANT) jako Phoenix, Astra, Reyna, Raze a Yoru.
Rioteři se velmi starají, aby produkty, které vytváříme, byly autentické a reprezentovaly hráče a komunity,
kterých jsou součástí. Ať už jde o začlenění Riot Noiru do tvorby šampionky Senny, uzavření partnerství s
Duhovými Riotery v rámci naší největší herní aktivace během Pride Month, nebo kontaktování Rioterů z
několika regionů kvůli konzultacím o agentech ve VALORANTU – chceme optiku D&I používat všude,
kde se dá.
Letos jsme rovněž vydali produktový návod D&I. Slouží jako úvod pro všechny nové Riotery od produktů po
nástroje, které budou potřebovat, aby mohli aktivně mluvit o potížích s D&I během kreativního procesu.

“

Být přizvána k práci se scénáristickým týmem na
kulturních kořenech Raze pro mě byl úžasný zážitek. Už
jen skutečnost, že tým do konverzace zapojil Brazilce,
aby Raze působila autenticky, na mě udělala velký dojem.
Řekli mi, kdo je Raze a jaké jsou pilíře její postavy, a pak
už jsme se začali bavit o regionech v Brazílii, které by
působily autenticky a dávaly smysl jakožto místo jejího
původu. Brazilská komunita měla po odhalení Raze radost
a my jsme obdrželi hodně zpětné vazby o tom, jak se
hráči cítí zastoupení a respektovaní. Je dobrý pocit být
reprezentován a moct předvést naši kulturu světu. Za
tohle budu osobně navěky
vděčná.“
Nathalia M.,
lokalizační producentka II,
kreativní služby

Společně měníme hraní
Partnerství kvůli propagaci
naší iniciativy rasové rovnosti

V červnu 2020, po vraždě George Floyda, jsme oznámili náš závazek vůči propagaci změny.
Kromě iniciativ, které pořádal náš tým D&I, jsme se spojili s týmy korporátního rozvoje a
Social Impact v rámci dvou klíčových projektů:

Underrepresented Founders (URF)
Loni jsme spustili Underrepresented Founders Program v reakci na dlouhou historii rasové
nespravedlnosti vůči černé komunitě. Tento program měl za cíl věnovat 10 milionů dolarů
na nedostatečně zastoupené zakladatele a startupy v herní komunitě. Během minulého
roku jsme založili nesmírně talentovanou skupinu zakladatelů, kterou můžeme podporovat,
a přerozdělili jsme víc než 5 milionů dolarů různým startupům a programům – více než
30 % našich investic šlo na černé zakladatele a víc než 50 % na ženské zakladatele. A to
teprve začínáme.
Od dob našeho původního závazku jsme rovněž zvýšili financování a už jsme přislíbili
dalších 1,6 milionu dolarů, abychom nabídli finanční podporu a mentorství herním
vývojářům v regionech, které nemají takovou globální pozornost. Mezi oznámené partnery
URF patří WINGS, Twin Drums, Double Loop Games, Carry 1st a The Last Gameboard.
Podrobnosti o těchto organizacích a práci, kterou URF vynakládá na podporu vývojářů,
kteří jsou ve svých lokálních komunitách marginalizovaní, najdete zde.

Social Impact
V roce 2020 Riot věnoval 1 milion dolarů prostřednictvím fondu Social Impact na
tříletou podporu oblastí justiční reformy, investic do menšinami vlastněných malých
podniků, vytváření příležitostí pro málo zastoupené skupiny v našem oboru a řešení
předsudků a diskriminace na pracovišti. Rovněž jsme spolupracovali s Riot Noir,
naší zaměstnaneckou skupinou pro černé zaměstnance, abychom přerozdělili 50
000 dolarů v grantech ACLU Foundation a The Innocence Project s plánem nadále
identifikovat organizace, které budeme během roku 2021 finančně podporovat. Pokud
se chcete dozvědět víc o týmu Social Impact Riotu a práci, díky které řeší hluboce
systémové problémy a dělají dlouhodobou změnu v naší komunitě, můžete si přečíst
Social Impact – Zhodnocení roku 2020.
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Společně měníme hraní
Řešení rušivého chování
Rušivé chování ve hře, v podobě útoků v chatu a
hlasovém chatu, a další škodlivé činy hráčů jsou
nadále náročnou výzvou – nejen pro Riot, ale pro
celý obor jako takový.
Za minulý rok jsme se podělili o informace z naší
disciplíny Dynamika hráčů s celým herním odvětvím.
Mluvili jsme na setkáních, jako je Game Developers
Conference, kontaktovali jsme oborové skupiny
jako Fair Play Alliance a Entertainment Software
Association a napřímo jsme komunikovali s hráči v
rámci pravidelných aktualizací (například zde pro
League of Legends a zde pro VALORANT).
Dále jsme se spojili s Fair Play Alliance a AntiDefamation League, abychom financovali
vývoj Pracovního rámce ohledně rušivého a

“

škodlivého chování v online hrách. Tento pracovní
rámec chce vybavit herní vývojáře společným
jazykem, aby pochopili rušivé a škodlivé chování ve
hrách, a také jim má poskytnout informace o tom, jak
tyto zážitky mírnit, omezit či eliminovat.
Tým Central Player Dynamics (CPD) v Riotu aplikuje
tyto designové zásady hráčské dynamiky ve všech
hrách Riotu a poskytuje služby, nástroje a ty nejlepší
metody pro propagaci zdravých interakcí hráčů,
redukci rušivého chování a podpory zdravého hraní.
CPD rovněž vyvíjí univerzální funkce a služby, jako
je třeba hodnocení hlášení hráčů Riotu, a konzultuje
s herními týmy ohledně designových zásad hráčské
dynamiky od vytváření konceptů her až po jejich

Jakožto vedoucí týmu, který má za cíl propagovat zdravé interakce
mezi hráči, redukovat rušivé chování a podporovat zdravé hraní,
je pro mě klíčové, aby můj tým zahrnoval široké spektrum kultur,
zkušeností a identit. Program Diverzity a inkluze v Riotu mi pomohl
vybudovat a udržet tým, který reprezentuje širokou škálu perspektiv.
Jelikož pracujeme s herními týmy na aplikaci designových zásad
hráčské dynamiky do jejich her, díky této diverzitě budou mít lepší
zážitky i naši hráči.“
Paul S., hlavní produktový manažer,
Central Player Dynamics

CPD investovalo do několika
oblastí, aby pomohlo řešit
rušivé chování ve hrách Riotu:
Začalo vývoj systému pro vyhodnocování hlasové
komunikace, aby lépe zvládalo hlášení o rušivém hlasovém
chatu v našich hrách
Momentálně pracuje s Riot Game Studios na prohloubení
konzultací ohledně hráčské dynamiky a vyhodnocování na
počátku životního cyklu herního vývoje v rámci kontrolních
milníků pro připravenost her

Nadále vylepšuje naše detekční systémy, zejména kontrolu
jmen a systémů pro vyhodnocování textového chatu, včetně
vylepšování detekce pojmů, které se týkají identity

Uzavírá partnerství s Riot Karmou a týmy hráčské podpory v
Riotu kvůli podpoře Crisis Text Line (CTL) druhý rok po sobě.
CTL poskytuje bezplatné konzultace prostřednictvím SMS
hráčům v Severní Americe, kteří zašlou zprávu na číslo 741741
s klíčovým slovem RIOT. Nadále vyhodnocujeme příležitosti
pro rozšíření tohoto typu služby do dalších regionů.

#TogetherWeAreRiot
Když naši zakladatelé rozjeli tuto firmu před patnácti lety,
chtěli vytvořit hru pro hráče, kde by mohli být vidět a
slyšet a kde by mohli být zahrnuti. Dnes máme přes 3000
Rioterů po celém světě, kteří se soustředí na utváření této
mise na následujících patnáct let a ještě dál.
Oslavujeme náš úspěch, učíme se ze svých chyb a
stále míříme vysoko, abychom byli skvělou firmou pro
hráče i Riotery. Rok 2020 nás naučil, že dokážeme dělat
neuvěřitelné věci za neuvěřitelných podmínek. Loni jsme
přestali být Riot Game a začali jsme být Riot Games.
Nebylo to snadné, nebylo to vždy hladké, ale nadále jsme
se učili, nadále jsme naslouchali a nadále jsme rostli.

A nakonec jsme byli loni poctěni, když byl Riot certifikován
jako „skvělé pracoviště“, přičemž 94 % Rioterů se vyjádřilo
ve smyslu, že jsme opravdu místo, kde se skvěle pracuje.
Rovněž nás potěšilo, že jsme dostali ocenění Diversity
Award of Financial Times, které jsme vyhráli poté, co FT
provedlo anketu mezi více než 100 000 zaměstnanců z
15 000 firem a hodnotilo vnímání inkluze firem z pohledu
zaměstnanců či snahy o propagaci různých aspektů
diverzity. V červenci 2021 nás Fortune zařadil mezi 100
nejlepších pracovišť pro mileniály. Máme radost, že Rioteři
cítí dopad naší kulturní evoluce, ale budeme nadále pilně
usilovat o to, abychom měli kulturu, kde můžou skvělé
talenty vzkvétat a odvádět tu nejlepší práci.

