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ANOTACE

Hra patří do života jedince již od jeho narození, v každé vývojové etapě plní jinou

roli. Počítačové hry jsou zajímavým fenoménem současnosti. Pomocí nich může jedinec

uspokojit řadu svých potřeb. Mohou být užitečné, ale i škodlivé. Mimo jiné na nich

u hráče  může  vzniknout  závislost.  Tato  diplomová  práce  zkoumá  závislost

na počítačových hrách a její vliv na osobní život hráčů. V teoretické části je popsána

problematika  závislosti,  pozornost  je  věnována  i  klasifikaci  počítačových  her.

Výzkumná část se týká realizovaného výzkumu, kterého se zúčastnilo 192 respondentů

ve dvou věkových skupinách, 11-12 let a 16-17 let. Zjišťoval jsme závislost těchto dětí

a  mladistvých  na  počítačových  hrách,  jaký  mají  hry  vliv  na  jejich  sociální  život,

prožívání a chování a zda je možné prokázat souvislost mezi hraním počítačových her

a vztahu dětí s jejich rodiči a stylem rodinné výchovy. 

Klíčová slova: závislost, počítačové hry, děti a mladiství, styl rodinné výchovy



ABSTRACT

The game belongs to the individual's life from his birth, in each development stage

performs a different role. Computer games are an interesting phenomenon today. Using

them, the individuals may satisfy many of their needs. They can be useful, but even

harmful.  The gamer can start  to  be addictive.  This  thesis  examines  the dependence

on computer games and its influence on the personal lives of players. The theoretical

part  describes  the  problems of  addiction,  attention  is  also  paid  to  the  classification

of computer  games.  Investigative part  concerns of  the research,  which was attended

by 192 respondents in two age groups, 11-12 years and 16-17 years. We investigated

the dependence of these children and adolescents to computer games, what is the impact

of  computer  games  on  their  social  lives,  feelings  and  behavior,  and  whether  it  is

possible  to  establish  a  link  between  playing  computer  games  and  the  children's

relationship with their parents and parenting style.
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Úvod

Závislost na počítačových hrách nepatří mezi klasické závislosti, s nimiž si většina 

z nás spojí např. závislost na alkoholu nebo tvrdších drogách. Nejedná se o závislost  

na psychoaktivních látkách, kdybychom ji však chtěli někam zařadit, pak mezi poruchy

návykové a impulzivní. V rámci této kategorie však nemá přesné vymezení, tudíž není

možné přesně klasifikovat jednotlivé příznaky, vývoj nemoci či definovat způsob léčby. 

Přesto se rozhodně nedá říci, že se jedná o marginální problém. Stále více jedinců

uniká  z  reálného  světa  do  virtuálního,  kde  hledá  útěchu,  kompenzaci  svých  potíží

či nedostatečnosti.  Jestliže  ve  skutečném  životě  je  někdo  outsiderem,  ve  světě

počítačové hry může být dotyčný naopak favoritem, tzn. být vším, čím by chtěl být  

a  nemá  na  to.  Není  tedy  divu,  že  život  v  takové  realitě  je  mnohem  zajímavější  

a lákavější, než ten skutečný. Dá se tedy pochopit, že člověk následně tráví více času 

u  hry,  než  v kruhu rodinném či  v  práci.  Všude  jinde  je  to  oproti  oné  hře  mnohem

náročnější a méně zábavnější. 

Jestliže propadne počítačové hře dospělý,  je  to  potíž.  Případy,  kdy jedinec  přišel

kvůli  závislosti  na  počítačové  hře  o  práci,  nebo  dokonce  o  svoji  rodinu,  nejsou

výjimkou a v psychologických poradnách se s nimi odborníci setkávají čím dál častěji.

Daleko  závažnější  je  to  v  situaci,  kdy  hře  do  tak  velké  míry  propadne  dítě  

či  dospívající.  Mladiství jsou totiž  oproti  dospělému mnohem více ohroženi  rizikem

závislosti. Navíc v takovém případě dochází k narušení vývoje, nedostatečnému rozvoji

potřebných  dovedností  a  kompetencí.  Čas  nejde  vrátit  zpět  a  to,  co  si  dítě  vlivem

jakékoliv závislosti neosvojí, již nemá možnost zpětně rozvinout způsobem typickým 

a nejoptimálnějším pro určité vývojové období. 

Závislost  na počítačových hrách se ve svých dopadech nijak neliší  od závislostí  

na  psychoaktivních  látkách.  Zasaženy  jsou  všechny  oblasti  života  závislého  –

tj. např. oblasti sociální, psychosomatické, ale i zdravotní. Pokud se nemocnému podaří

postavit se své závislosti, čeká jej náročná cesta – domnívám se, že mnohdy náročnější, 

než u závislosti klasické. Počítače nás totiž obklopují takřka neomezeně, počítačové hry

je možné hrát nejen doma, ale i v práci a vlastně všude, kde je internetové připojení,

nebo zásuvka do elektřiny. 
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O to více alarmující se mi jeví skutečnost, že tento typ závislosti je stále do určité

míry podceňovaný a není  mu připisován význam, který  má.  Je  dobré,  když si  dítě,

nebo dospělý umí hrát, ale mezi zábavou a závislostí je někdy tenká hranice. Závislost 

je již nemocí, kterou je nutné léčit. 

V diplomové práci  se  zaměřím na  závislost  na  počítačových  hrách,  a  to  u  dětí  

a  mladistvých.  V  teoretické  části  budou  vysvětleny  základní  pojmy,  blíže  

popíši, co všechno tento typ závislosti obnáší, jaká jsou její specifika. Vycházet budu

také z výzkumů, které se této problematiky týkaly.  Vzhledem k tomu, že mne bude

zajímat  dopad  vlivu  závislosti  na  počítačových  hrách  na  osobnost  jedince,  uvedu

základní  fakta  týkajícími  se  osobnosti  –  jejího vývoje,  jednotlivých složek,  přičemž

důraz bude kladen především na oblast interpersonálních vztahů, chování, prožívání  

a sebepojetí. Popsána bude také základní klasifikace počítačových her. 

V praktické  části  popíši  výzkum,  který  jsem realizoval.  Formou  dotazníku  jsem

oslovil studenty základních a středních škol a zajímalo mě, jaká je jejich zkušenost  

s počítačovými hrami. Výzkum byl kvantitativní, s celkovým počtem 192 respondentů.

Ptal jsem se, co děti a dospívající vede k tomu, aby usedli za počítač a hráli na něm hry.

Co jim hra  dává,  v  čem se liší  zisk ze  hry oproti  tomu,  co mohou prožít  ve světě

reálném, se svými vrstevníky a kamarády. Pracoval jsem s několika hypotézami, mimo

jiné  mě  zajímalo,  jak  se  proměňují  motivy  vedoucí  ke  hře  a  narůstající  závislosti.

Výsledky jsou shrnuty také v závěru spolu s úvahami o možnostech dalšího výzkumu.

Problematika  závislosti  na  počítačových  hrách  není  příliš  probádaná.  Tato  práce  

je koncipována především jako příspěvek k nutné osvětě, jež je v této oblasti z mého

pohledu stále podceňovaná a nedostačující.

Děti a mladiství jsou poměrně často konfrontováni s hrozbou a riziky drog, či jiných

návykových  látek.  Závislost  na  počítačových  hrách  není  v  porovnání  s  nimi  tolik

probádána,  domnívám  se  však,  že  není  možné  s  jistotou  tvrdit,  že  pro  jedince

představuje  menší  nebezpečí.  Smyslem  práce  je  tedy  zmapování  problematiky  

a zamyšlení se nad tím, jaké jsou možnosti  prevence,  ale i  následné péče a pomoci

nemocným z pozice sociálního pracovníka a v rámci sociální práce obecně. 
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TEORETICKÁ ČÁST

1. PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTI

Najít  přesnou  definici  závislosti  není  jednoduché.  V  laickém  pojetí  dochází  

k nepřesnostem, neboť pod pojmem závislost si vybavíme poruchy vyvolané užíváním

psychoaktivních  látek,  ale  i  impulzivní  a  návykové  chování.  Medicína  mezi  těmito

kategoriemi rozlišuje. 

Závislost na počítačových hrách, kterou se v této práci budu zabývat, nemá přesné

vymezení  –  tj.  není  klasifikována  ani  v  jedné  ze  dvou  mezinárodních  klasifikací1.

Pokud bych  ji  chtěl  někam zařadit,  pak  do kategorie  druhé,  návykové  a  impulzivní

poruchy. Přesto, pokud o ní budu uvažovat jako o klasické závislosti, nebudu se  mýlit.

U závislosti  na  počítačových hrách sice  neexistuje  závislost  na  nějaké  látce,  kterou

by závislý tělesně užíval, psychická závislost samozřejmě přítomna je a jak popíši dále,

takto nemocný člověk vykazuje mnohé rysy závislého jedince.

V této části popíši, co vlastně závislost obnáší, jak je definována. Uvedu, jak vzniká a

jak se dále dělí do jednotlivých podkategorií. Vzhledem k tomu, že hraní počítačových

her patří do kategorie návykových a impulzivních poruch, pozornost bude věnována  

i této diagnóze.

        

1.1 Charakteristika závislosti

Syndromem  závislosti  se  rozumí  skupina  fyziologických,  behaviorálních  

a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného

jedince větší přednost,  než jednání, kterého si předtím cenil více. Pro stanovení této

diagnózy je  důležitá  přítomnost  touhy brát  psychotropní  látky,  alkohol,  nebo tabák.

Pokud dotyčný  abstinuje,  tedy látku  po určitou  dobu neužívá,  u  tohoto  se  jedince  

se  následně  po  požití  dané  látky  objeví  rysy  syndromu  dříve  než  u  jedinců,  

u nichž závislost neexistuje (Höschl, Libiger a Švestka, 2002, s. 559).

1K nejznámějším a nejcitovanějším klasifikacím dnes patří Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10  
  a  Diagnostický a statistický manuál duševních poruch Americké psychiatrické společnosti DSM-IV.
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O závislosti se podle Höschla, Libigera a Švestky (2002, s. 559) hovoří dle MKM-10

v případě, kdy během posledního roku se u jedince, u něhož má být diagnóza stanovena,

vyskytly tři nebo více z následujících jevů:

 silná touha nebo pocit puzení užívat látku,

 potíže v kontrole užívání látky,

 somatický odvykací stav,

 průkaz tolerance jako vyžadování vyšších dávek látek, aby se dosáhlo účinku

původně vyvolaného nižšími dávkami,

 postupné  zanedbávání  jiných  potěšení  nebo  zájmů  ve  prospěch  užívané

psychoaktivní látky a zvýšené množství času k získání nebo užívání látky, nebo

zotavení se z jejího účinku,

 pokračování  v  užívání  přes  jasný  důkaz  zjevně  škodlivých  následků

(např. poškození jater nadměrným pitím, depresivní stavy apod.).

Silná  touha  nebo  pocit  puzení  užívat  látku  se  označuje  výrazem craving,  neboli

bažení. Bažení definuje Světová zdravotnická organizace jako touhu pociťovat účinky

psychoaktivní látky, s níž měla osoba dříve zkušenost. Bažení se dá dělit na tělesné  

a  psychické.  Mezi  oběma složkami  či  druhy existuje  rozdíl  a  má  tedy smysl  obojí

rozlišovat.  Tělesné  bažení  vzniká  při  odeznívání  účinku  návykové  látky

nebo bezprostředně  po  něm,  zatímco  psychické  může  vzniknout  i  po  delší  době

abstinence.  Projevy psychického bažení  se mohou snadno zaměnit  za účinky stresu.

Při psychickém bažení jsou mimo jiné narušovány kognitivní funkce – např.  paměť,

prodlužuje se reakční čas, zhoršuje se tedy rozhodování apod. (Nešpor, 2011, s. 12-13).

Klasifikace DSM-IV hovoří o tzv. závislosti na substanci. Jak uvádí Smolík (2002, 

s.  122-123),  americká  definice  se  oproti  té  mezinárodní  v  některých  bodech  liší,  

na  tomto  místě  tedy  pro  úplnost  zmíním  i  tato  kritéria  pro  určení  závislosti.

Maladaptivní  způsob užívání  psychoaktivní  látky,  vedoucí  ke  klinicky významnému

postižení  nebo  k  nepohodě,  se  projevuje  třemi  (nebo  více)  projevy  vyskytujícími  

se během jednoho roku. Patří sem:

 tolerance  definovaná  jako  potřeba  znatelného  zvyšování  množství  látky  

za  účelem  dosažení  intoxikace  nebo  žádoucího  účinku,  zároveň  platí,  

že při trvalém užívání stejného množství látky je patrný znatelně snížený účinek

látky,
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 odvykací stav,

 psychoaktivní  látka  je  často  užívána  ve  větším  množství  nebo  delší  dobu,  

než bylo původně zamýšleno,

 trvalé přání nebo neúspěšná snaha přerušit nebo kontrolovat užívání látky,

 mnoho času je stráveno činnostmi nezbytnými k získání látky, k jejímu užívání,

nebo zotavení se z následků užívání,

 v  důsledku  užívání  látky  jsou  zcela  opouštěny  nebo  redukovány  důležité

sociální, pracovní nebo rekreační činnosti,

 užívání  látky pokračuje  navzdory povědomí  o  tom,  že  opakované  somatické

nebo psychické problémy jsou pravděpodobně způsobovány nebo exacerbovány

látkou.

1.2 Vývoj závislosti

Předtím,  než  alespoň  stručně  popíši,  jak  se  závislost  u  nemocného  rozvíjí,  

se  velmi  krátce  zastavím  u  samotné  historie  vzniku  závislosti  na  psychoaktivních

látkách. V dnešní době jsou drogy a jim podobné látky často frekventovaným tématem 

a strašákem většiny rodičů. Před pádem komunismu se o závislostech tolik nemluvilo.

Samozřejmě  existovali  např.  kuřáci  a  alkoholici,  ale  obojí  bylo  relativně  dobře

tolerováno (kouřit se dalo téměř všude a za všech okolností). Široká nabídka dalších

drog  k  nám  přišla  až  s  otevřením  hranic,  ze  Západu.  Skutečnost  je  pochopitelně

ale taková, že psychoaktivní látky existovaly vždy a lidstvo je užívalo tedy již od jejich

objevení.

V dávné historii se ovšem jednalo převážně o přírodní látky a užívány byly zejména

k účelům rituálním – zejména se jednalo o náboženský  obřad, nebo léčbu.  Tyto látky

nebyly dostupné všem, manipulovala s nimi pouze malá část lidí – takových, kteří velmi

dobře znali jejich účinky a dle toho s nimi bylo i patřičně zacházeno. V té době tedy tyto

látky existovaly, ale neexistovala de facto závislost na nich. 

Jak zmiňuje Raboch a Zvolský (2001, s.  187),  ve středověku a novověku došlo  

k jakési „odritualizaci“ používání psychoaktivních látek. Roli jakési kontroly převzala

společenská morálka a zákony. Postupně  se však rozvolňovaly společenské, kulturní  

a  náboženské  vazby,  a  tím  se  i  zmenšovala  přirozená  autoregulační  schopnost

společnosti.  Největší  zlom  přišel  s  průmyslovou  revolucí  a  vědeckým  pokrokem.  
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Z přírodních  látek  se  začaly vyrábět  látky chemické povahy.  Byly získávány čisté  

a vysoce koncentrované látky, čímž došlo i k nárůstu drogové problematiky. Roli hrály 

i  objevy jako např.  injekční  stříkačka.  Obrovským způsobem narostla  nabídka drog,

zejména  kvůli  velkému  finančnímu  zisku.  S  vysokou  nabídkou  samozřejmě  vzniká

i  poptávka,  čímž  se  dostáváme  do  začarovaného  kruhu.  Drogy  jsou  dnes  poměrně

snadno dostupné. 

Rozvoj  samotné  závislosti  na  určité  látce  probíhá  postupně.  Některé  látky  jsou

vysoce návykové, závislost na nich se rozvíjí velmi rychle, u některých je postup vzniku

závislosti pomalejší. To, zda u dotyčného dojde ke vzniku závislosti, však není dáno

pouze  látkou  jako  takovou.  Na  rozvinutí  závislosti  u  dotyčného  se  podílejí  i  další

faktory.  Roli hraje prostředí, ve kterém jedinec žije, nebo vyrůstal,  dle mého názoru

však velmi zásadní roli hrají osobnostní faktory potenciálně závislého. 

Na vzniku závislosti  se  do  značné míry podílí  i  tzv.  závislá  struktura  osobnosti.

Podle Röhra (2015, s. 72-73) typické znaky této poruchy spočívají v tom, že lidé:

 jsou přehnaně ochotní přizpůsobovat se,

 snadno se nechávají vykořisťovat,

 nezřídka se stávají obětí mobbingu,

 příliš neumějí říkat „ne“,

 žijí v roli oběti, 

 mají dominantní partnery,

 nedokážou vést konstruktivní spory,

 polykají pocity zlosti a sžírají se jimi,

 špatně snášejí samotu,

 jsou urážliví,

 většinou nemají žádné vlastní životní cíle,

 očekávají, že se jim řekne, co mají dělat, 

 jen stěží jsou schopni rozhodování,

 mnohdy jsou úzkostní a nespokojení, 

 utěšují se a uklidňují jídlem,

 jsou závislí na pochvale, např. od nadřízených,

 dobře se dokážou vciťovat do druhých a vytuší jejich potřeby,

 nemají přístup ke svým potřebám, nebo je podřizují potřebám druhých,
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 ustupují před konflikty a upírají si hodnotu.

Podle  Röhra  (2015,  s.  73-74)  byly  závislé  osobnosti  často  zneužívané  –  

např. emočně svými rodiči.  Již odmalička museli vyhovět určitým očekáváním, plnit

určité úkoly – a brzy se naučili obětovat své potřeby kvůli druhým lidem. Vyvinula  

se u nich tzv. identita oběti. Svoji zlost většinou vytěsní a navenek působí jako klidní,

laskaví lidé, kteří se kontrolují. Když občas vybuchnou, je to často neadekvátní. Cítí

se pak  provinile  a  ovládají  se  o  to  více.  Funkcí  návykové  látky  je  u  závislých

vyrovnávání vnitřních deficitů. Závislí jsou plni různých úzkostí. V první fázi návyková

látka  působí  anxiolyticky – rozpouští  úzkost  a  uklidňuje.  Někdy je  možné dokonce

pod vlivem látky odvážit se k věcem, na jaké by si dotyčný bez návykové látky netroufl.

Návykovou  látku  postupně  konzumuje  čím  dál  více,  jako  jedinou  možnost  úlevy

nebo útěchy.

Jak  jsem  již  uváděl,  závislost  se  rozvíjí  postupně,  nevznikne  ze  dne  na  den.  

Pro  ilustraci  na  tomto  místě  zmíním  vývoj  vzniku  závislosti  na  alkoholu  tak,

jak ji popsal  Jellinek  (Kratochvíl,  2006,  s.  89-90)  již  v roce  1960.  Ten  rozlišil  čtyři

stádia, nebo tzv. vývojové fáze. Ty jsou následující:

 počáteční: alkohol přináší příjemnou náladu, pomáhá odstraňovat obavy, dodává

sebedůvěru. Využívá jej k tomuto účelu a zvyká si na něj, takže přestávky mezi

jednotlivým pitím se zkracují. Neopíjí se, pije jen tolik, kolik potřebuje,

 varovná: piják snáší stále větší dávky alkoholu a také potřebuje stále větší dávky,

aby dosáhl žádoucí nálady. Pití je stále častější, důvody k němu jsou čím dále

méně závažné, častěji je opilý,

 rozhodující: piják se stává na alkoholu závislý. Nedokáže přestat.  Někdy pije

i několik  dní  po  sobě.  Ke  stavům  opilosti  dochází  často.  Objevují  

se tzv. „okénka“ - mezery ve vzpomínkách na to, co se událo předchozí den  

v  době opilosti.  Vznikají  problémy v okolí  pijáka  –  lidé  kritizují  jeho pití,  

ten to vnímá jako křivdu, a tedy i další důvod k napití. Často se též rozhoduje,

nebo slibuje, že přestane pít, nebo bude pít méně, ale nedokáže to dodržet,

 konečná: závislý jedinec již nedokáže bez alkoholu žít. Dává si i „ranní doušky“,

aby dokázal pracovat. Bez alkoholu se cítí špatně, nesoustředí se, třesou se mu

ruce,  bolí  ho  hlava.  Malá  dávka  alkoholu  tyto  pocity  odstraní.  Tolerance

vůči alkoholu se snižuje, dotyčný opije rychleji. Dochází k celkovému úpadku

osobnosti v pracovní, společenské i rodinné oblasti (Kratochvíl, 2006, s. 89-90).
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Je zřejmé, že řada z projevů či  kroků u jedinců závislých na počítačových hrách

nebude oproti  alkoholikům přítomna. To je dáno tím, že de facto nejde o závislost  

na psychoaktivní látce. Po stránce psychické však mají oba nemocní mnohé společného.

Ve výzkumné části  se zaměřím především na motivy,  se kterými hráči začínají hrát.

Domnívám se, že podobně jako u vzniku závislosti na alkoholu i zde bude hrát velkou

roli  nejistota,  nedostatek  sociálního  kontaktu  a  cílem  bude  především  zlepšení

sociálních vazeb a zvýšení sebedůvěry. 

Ve  výsledku  je  ovšem  důsledek  vzniklé  závislosti  zcela  opačný,  tj.  devastace

osobnosti a narušení či úplné zpřetrhání vztahů, které jedinec doposud měl. 

1.3 Druhy závislostí

Raboch a Zvolský (2001, s. 182) uvádějí, že  podle klasifikace MKN-10  je možné

rozdělit poruchy vyvolané psychoaktivními látkami takto:

 poruchy vyvolané užíváním alkoholu,

 poruchy vyvolané užíváním opioidů,

 poruchy vyvolané užíváním kanabinoidů,

 poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik,

 poruchy vyvolané užíváním kokainu,

 poruchy vyvolané užíváním jiných stimulantů (včetně kofeinu),

 poruchy vyvolané užíváním halucinogenů,

 poruchy vyvolané užíváním tabáku,

 poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel,

 poruchy vyvolané užíváním několika látek a užíváním jiných psychoaktivních

látek.

Je  běžné  užívat  více  látek  najednou.  Pakliže  se  tak  děje,  diagnóza  se  stanovuje

podle nejvýznamnějšího  aktuálního  klinického  stavu.  Rozlišovány  jsou  tyto  stavy:

akutní intoxikace, škodlivé užívání (tj.  dopad škodlivého užívání látky – např. HIV  

nebo žloutenka,  z psychického poškození lze jmenovat  deprese,  autoakuzace apod.),

syndrom  závislosti,  o  kterém  jsem  se  již  zmiňoval,  odvykací  stav  

(tzv. abstinenční syndrom), odvykací stav s deliriem (pro delirium jsou typické zastřené

vědomí, zmatenost, halucinace a iluze, výrazný třes), psychotická porucha, amnestický
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syndrom (výrazné zhoršení krátkodobé paměti), reziduální stav a psychotická porucha 

s pozdním začátkem (Raboch a Zvolský, 2001, s. 183-185).

Zde narážím na rozdíl  mezi  závislostí  na počítačových hrách jakožto návykovém

chování a závislostí na chemické substanci. Přesto je zřejmé, že i při výše uvedeném

výčtu  je  možné  vnímat  podobnost  či  shodnost  u  některých  prvků.  Rozsah  mého

výzkumu  mi  neumožňuje  zaměřit  se  na  všechny  modality,  nicméně  

v  rámci  studie  jsem  zkoumal  to,  co  bych  mohl  nazvat  odvykacím  stavem,  stejně

jako dopady  hraní  (jako  ekvivalent  škodlivého  užívání  psychoaktivních  látek)  

na jedince, zejména co se týče zdravotního stavu a kognitivních funkcí.

1.4 Návykové a impulzivní poruchy 

Do  kategorie  návykových  a  impulzivních  poruch  spadají  poruchy,  které  sdílejí

tři základní  charakteristiky:  postižený  není  schopen  odolat  impulzu  nebo  pokušení

udělat  něco,  co  je  považováno  za  nebezpečné  pro  něj,  nebo  okolí.  Dotyčný

si uvědomuje narůstající napětí před provedením činu a svůj stav popisuje jako vzrušení

nebo uspokojení  ve  chvíli,  kdy provádí  impulzivní  čin.  Co se  týče  napětí,  nemocní

jej často  popisují  jako  tlak,  nebo  výbuch  energie  a  toto  napětí  může  být  sníženo

pouze provedením daného činu.  Napětí  je  uvolněno bezprostředně po činu  a  přináší

pocit  libé,  nebo  naopak  nepříjemné  –  např.  výčitky  svědomí,  lítost  (Smolík,  2002,

s. 391-392).

Do  skupiny  návykových  a  impulzivních  poruch  patří  patologické  hráčství,

pyrománie,  kleptománie,  trichotilománie  a  jiné  návykové  a  impulzivní  poruchy  –  

např.  kompulzivní  nakupování,  tuláctví  apod.  Závislost  na  počítačových hrách bych

zařadil  do  kategorie  poslední,  samostatně  nestojící,  i  když  mnozí  volají  po  tom,

aby právě toto bylo změněno. 

Závislost na počítačových hrách má v tomto ohledu nejblíže ke gamblerství, s tím

rozdílem, že do počítačových her nejsou vkládány tak velké částky a ani zde nejde  

o to vyhrát peníze, jako je tomu v případě patologického hráčství. 

Závislost  na  počítačových hrách bude popsána  později  –  zde  tedy stručně  shrnu

hlavní  znaky  gamblerství  s  poukazem  na  to,  v  čem  spatřuji  hlavní  podobnost  

se závislostí na počítačových hrách. U gamblerství rozlišujeme 10 základních znaků,  

z  nichž  nejméně  přítomnost  pěti  z  nich  svědčí  pro  přítomnost  choroby.  Gambler  
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je  zaujat  hrou  (chce  znovu  prožívat  minulé  hráčské  zkušenosti,  přemýšlí,  jak  získá

peníze  na  další  hraní),  potřebuje  hrát  se  stále  většími  částkami,  jsou  přítomny

opakované neúspěšné snahy kontrolovat, přerušit nebo vzdát hraní. Když se o to snaží,

je  neklidný,  podrážděný.  Hra  je  způsob  útěku  od  problému  nebo  snahou  zbavit  

se dysforické nálady – např. pocitu bezmoci, viny, úzkosti, deprese. Po prohře peněz  

ve hře se často další den vrací vyhrát je zpět. Lže všem v okolí, aby své hraní zakryl.

Páchá nelegální činy, aby získal peníze na hraní. Hraním ohrozil svoji práci, sociální

vazby apod. Spoléhá na to, že mu druzí půjčí peníze a napraví špatnou finanční situaci,

kterou si gamblerstvím způsobil (Smolík, 2002, s. 393).

Domnívám  se,  že  závislost  na  počítačových  hrách  má  s  gamblerstvím  mnohé

společného.  Ostatně,  ani  hraní  počítačových  her  většinou  není  zcela  zadarmo  

a  u  některých  typů  her  je  do  hry  investováno  poměrně  dost  financí,  s  narůstající

tendencí, tedy i zde potom hraje roli nechuť přestat,  když bylo nemálo investováno  

(u počítačových her je ale navíc hlavní investicí čas, který je u hry stráven). Některé 

z výše uvedených projevů tedy byly zkoumány i v rámci studie, o čemž bude podrobněji

referováno ve výzkumné části.

V roce 2013 byla celosvětově vydána již pátá verze Diagnostického a statistického

manuálu duševních poruch,  DSM-V. V České republice byl  poprvé vydán v r.  2015.

Ani v této verzi však nemá závislost na počítačových hrách svoji samostatnou kategorii,

uvažuje se o zařazení závislosti na internetu do dalšího vydání, tedy DSM-VI. Doposud

k tomu,  aby bylo možné uvažovat  o kategorii  samostatné choroby,  chybí  dostatečná

identifikace projevů této případné poruchy, prokázání reliability a validity těchto kritérií

co se týče celosvětového výskytu, nikoli podmíněných určitou kulturou, míra výskytu

této případné poruchy a etiologie, včetně spojitosti s biologickými příčinami (Kowert  

a Quandt, 2015, s. 83) [vlastní překlad autora této práce].
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2. POČÍTAČOVÉ HRY

Počítačové hry, někdy nazývány jako videohry, zejména v anglosaské literatuře, mají

svoji poměrně krátkou historii, o to rychleji však dochází k rozvoji tohoto fenoménu,

ruku v ruce s technickým pokrokem. Hraní počítačových her a jejich různých variant se

v dnešní době dotýká téměř každého jedince. Stává se již naprosto běžným úkazem,  

že  si  lidé  krátí  svůj  volný čas,  např.  při  cestování  v MHD, v čekárně  u lékaře  atd.,

hraním her na mobilech či tabletech. Snadnou dostupnost těchto her vnímám jak velmi

rizikovou ve vztahu k rozvoji případné závislosti, o to více nebezpečnější, že si většina

jedinců neuvědomuje, co všechno v nich hraní těchto her, zdánlivě nevinné, spouští. 

Následující kapitola je věnována historii vzniku tohoto fenoménu, rozvoji platforem,

které hráči většinou k hraní využívání, a též klasifikaci počítačových her. 

2.1 Žánry počítačových her

Historie videoher (tedy i počítačových her) sahá do padesátých let minulého století.

První hry (Tennis for two a Space War!) nebyly určeny pro veřejnost. Třetí počítačovou

hrou, která však již byla představena potenciálním (prvním) hráčům, byla hra Computer

Space  z  r.  1971.  Byla  dostupná  na  herních  automatech,  těch  bylo  celkem  1500.  

Na herních automatech bylo možné hrát  v r.  1980 dodnes  populární  hru Pac-Man.  

Na přelomu 70.  a  80.  let  nastal  další  průlom – začaly se objevovat  první  videohry

pro domácí užití. V souvislosti s tím vznikaly i nezávislé herní firmy a herní počítače. 

Se strmým růstem přišel i strmý pád – v r. 1983 začala mít potíže firma Atari, která stála

u  zrodu  videoher.  Rok  1983  je  někdy  označován  rokem krachu  herního  průmyslu.

Neúspěch  jedné  firmy  otevřel  prostor  pro  konkurenci  –  na  trh  se  začaly  dostávat

japonské herní společnosti, konkrétně Nintendo a firma SEGA.  V devadesátých letech

prožívá herní průmysl další boom – objevují se nové herní konzole, včetně první Sony

PlayStation. V devadesátých letech také prochází změnou počítačový průmysl a hry  

se  začínají  hrát  čím  dál  více  na  „obyčejných“  počítačích  s  operačním  systémem  

MS-DOS a později Windows. Dalšími průlomovými prvky v této oblasti bylo zavedení

3D karty a nové herní konzole – Xboxu (AHP, s. a.).
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Hry pochopitelně nejsou všechny stejné – dělí se do tzv. žánrů. K těm nejznámějším

patří:

 adventury:  jedná  se  o  jeden  z  nejstarších  herních  žánrů.  Během  hraní  

se  postupně  odhaluje  napínavý  příběh,  je  potřeba  řešit  rozličné  logické

problémy. Násilí se v těchto hrách objevuje, nikoliv však ve zvýšené míře,

 akční hry: tento žánr je oblíbený a tvoří asi 30 % objemu prodaných her. V rámci

tohoto žánru můžeme rozlišit  dvě kategorie  podle toho,  z čí  pozice se hraje.

U FPS je akce sledována z pohledu hlavního hrdiny, u 3rd person hry vidíme

hlavního  hrdinu  na  obrazovce  a  kamera  jako  by  byla  umístěna  za  jeho

ramenem,2

 logické  hry:  většinou  nemají  příběh,  obsahem je  řešení  logických  hádanek  

a puzzle. Jejich popularita v poslední době opětovně roste v souvislosti s novými

chytrými telefony,

 MMORPG:  jedná  se  o  poměrně  nový  žánr.  Tyto  hry  není  možné  hrát  

bez připojení na internet. Hráč hraje většinou za nějakou postavu, tedy v tomto 

se blíží MMORPG dalšímu typu – RPG, a to ve smyšleném světě, který sdílí  

s dalšími online hráči. S nimi také může komunikovat, plnit různé úkoly, rozvíjet

schopnosti  své  postavy  apod.  Většinou  jsou  tyto  hry  zpoplatněny  měsíčním

poplatkem, existují ale i hry, které je možné hrát zcela zdarma,

 rodinné  (casual)  hry:  nejedná  se  přímo o  žánr,  ale  spíš  typ  hry.  Casual  hry

mohou  být  akční,  logické,  nebo  sportovní.  Jsou  snadno  dostupné  a  snadno

hratelné, kvůli tomu i velmi oblíbené,

 RPG: tento žánr navázal na klasické deskové hry,  k nimž patří  Dračí doupě,

nebo Dungeons&Dragons. Hráč hraje za hrdinu, který během hry díky plnění

úkolů zlepšuje své schopnosti – v tomto má  hráč volnost, není nutné plnit úkoly

krok za krokem, každý hráč si vytvoří svého jedinečného hrdinu. U nás je tento

typ her oblíbený, mimo naše hranice již tolik ne,

 sportovní hry: oblíbený žánr. Většinou se hraje za celý tým (fotbalový, hokejový

apod.).  Dnes  se  u  tohoto  typu  her  hodně  užívá  pohybových  ovladačů,  díky

čemuž je možné i pracovat na redukci váhy – tyto hry jsou tak i díky tomuto

využití v poslední době velmi oblíbené,

2 FPS – z angl. first player shooter
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 strategie:  hráč  spravuje  určité  území.  Žánr  je  možno  rozdělit  do  několika

podkategorií – tahové strategie (hráči se střídají po tazích, jako když se hrají

šachy),  real  time  strategie  (všichni  hráči  hrají  proti  sobě  ve  stejný  čas)  

a budovatelské strategie, ve kterých se buduje např. město, zábavní park atd.

(AHP, s. a.) 

2.2 Internetové prostředí

Jak uvádí Eckertová a Dočekal (2013, s. 22-24),  počítačové hry, internet, mobilní

telefony atd. jsou pro děti stejně přirozené jako reálné prostředí (např. park). Děti dnes

fungují jinak, než jejich rodiče – jinak se učí, komunikují, hrají si a jinak se i seznamují.

Dokáží tedy velmi rychle přijímat informace a jsou zvyklé na tzv. interaktivní příjem.

Život je rychlejší. Díky chytrým telefonům jsme stále online. Online svět však nemusí

být bezpečný, a to nejen v souvislosti s případným vznikem závislosti. Alarmující jsou 

v souvislosti s tím např. tato čísla:

 40 % dětí hledá na internetu nové přátele,

 34 % dětí si mezi přátele a kontakty přidává lidi, které nikdy neviděli,

 16 % dětí se na internetu vydávalo za někoho jiného, než ve skutečnosti jsou,

 15 % dětí poskytlo někomu, koho nikdy neviděly, osobní informace,

 14 % dětí poskytlo někomu, koho nikdy neviděly, své fotky či videa,

 pouze 56 % dětí ví, jak si nastavit soukromí na sociálních sítích.

Šmahel  (2003,  s.  18)  zpochybňuje  anonymnost,  kterou  většina  z  nás  internetu

přisuzuje.  Anonymnost  je  totiž  velmi omezená a  počítačový expert  dokáže poměrně

snadno odhalit  např.  to,  odkud uživatel  na internet vstoupil,  a odtud již vede cesta  

ke skutečné identitě  jedince.  Virtuální  prostředí  má tedy svá specifika.  Anonymita,  

resp.  nedostatek anonymity,  úzce souvisí  s  identitou jedince.  Ta se oproti  té  reálné  

v některých ohledech liší.

V prostředí internetu se nenachází jedinec jako fyzický objekt – přítomna je pouze

jeho mentální reprezentace, nebo ještě přesněji řečeno – jedná se o shluk digitálních dat.

V prostředí internetu často vystupujeme pod nějakou přezdívkou (nickem). Virtuální

identita jako taková podle autora neexistuje – tento shluk dat totiž nemůže nic prožívat,

cítit  apod. Tento pojem se však poměrně hojně užívá a je jím myšleno to, co osobě
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nějakým způsobem reprezentované  na  internetu  je  přisuzováno.  I  virtuální  identita,

stejně jako ta skutečná, má dvě složky – osobní a sociální. Osobní se vztahuje k tomu,

jak je osoba reprezentována, zatímco ta sociální se týká toho, kam v rámci internetu

patříme.  S  identitou  se  můžeme  ztotožnit,  mít  za  to,  že  jsme  takoví,  jací  jsme  

na internetu. Tato virtuální identita se tak může blížit naší reálné, nikdy však nebude

stejná. Situace však může nastat i jiná, nebo opačná – na internetu se můžeme snažit být

někým jiným, lepším, jakýmsi ideálním Self. Při vytváření virtuální identity se mohou

uplatňovat různé nevědomé mechanismy (Šmahel, 2003, s. 39).

Výše zmíněné se dle mého názoru velmi úzce a nebezpečně dotýká zejména dětí  

a mladistvých. Jak bude uvedeno dále, dospívání, tedy období puberty a adolescence,

jsou obdobími velmi důležitými pro formování identity, tedy toho, kým jsem, jaké role

mám,  kým  být  nechci  a  jaké  je  ideální  Já.  Je  dobré,  když  dospívající  může

experimentovat a hledat sám sebe, to je však možné pouze v bezpečném prostředí,  

s do určité míry pevným ukotvením. To má dítě ideálně v rodině a ve svých vazbách,

sociálních prostředí, do nichž vstupuje a do nichž patří (např. škola, vrstevníci, přátelé,

zájmové kroužky apod.). Internet je však prostředím nebezpečným, dítě tak vstupuje  

do světa jakési džungle, kde je možné cokoliv. To je pro dospívající rozhodně přitažlivé,

druhou stranou mince je však obrovské riziko, které s sebou tato svoboda přináší.

Šmahel (2003, s. 47) v tomto smyslu dále rozpracovává koncept virtuální identity.  

V prostředí internetu se můžeme setkat s tzv. fragmentací osobnosti. Ta potom může

bránit  rozvoji  celistvé a flexibilní  osobnosti.  Vztahy na internetu jsou totiž  odlišné  

od těch ve skutečném světě – je snadné s někým vztah navázat a ještě snazší s ním vztah

skončit.  Nemusíme  se  dál  snažit,  něčemu  se  přizpůsobovat,  nést  následky  svého

chování. Tyto vztahy nás tedy tolik neformují, jako je tomu v reálném životě. Vyskytne-

li  se  ve  virtuálním  světě  problém,  nejčastějším  způsobem  řešení  je  útěk.  Když  je

potřeba, založí se „osobnost“ nová. Na internetu tak může mít každý z nás mnoho tváří,

ale je to opět jiné, než ve skutečné realitě – v té jsme propojeni stále jedním fyzickým

já,  z  nějž  uniknout  není  tak  snadné.  Online  identita  má  navíc  u  mladistvých

svá specifika – autor zmiňuje následující:

 hledání  a  experimentování  s  identitou:  na  otázky  kdo  jsem,  čemu  věřím,

čím chci být je možné hledat odpovědi i na internetu. Jak jsem však již uváděl,

důležitou  podmínkou  optimálního  vývoje  identity  je  bezpečné  prostředí,

kterým ovšem prostředí internetu není,
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 intimita  a  pocit  začlenění:  mladiství  mají  velkou  potřebu  někam  patřit,

být součástí nějaké skupiny. Na internetu jsou možnosti neomezené,

 separace od rodičů a rodiny: adolescenti chtějí být nezávislí na svých rodičích –

na  internetu  to  jde  snáz  zejména  nevědí-li  rodiče,  co  jejich  potomci  dělají,

jestliže jsou online,

 odreagování frustrací: preromantismus hovoří o adolescenci jako o hnutí Sturm

und Drang (tedy bouře a vzdor) – a kde lépe a bez větších následků je možné

vybít své agresivní nebo sexuální pudy a potřeby, než na internetu,

 změna sexuální identity:  i to je ve virtuálním světě bezpečnější,  než v realitě

skutečné,

 stát  se  ideálem:  na  internetu  je  možné  vyzkoušet  různé  modality  sebe,

tedy i jakéhosi „lepšího já.“

2.3 Online hry

Závislost  na  hraní  počítačových  her  některé  evropské  země  pokládají  za  šířící  

se nemoc, na kterou zatím neexistuje lék. Při hraní online her není hráč sám, ale v jeden

čas  hraje  s  tisícovkami  jiných  hráčů.  Jsou  společně  v  kontaktu  v  daný  konkrétní

okamžik,  a  to  v  prostoru,  který  se  nikdy nevypíná.  Hráči  tak  dokáží  být  připojeni

desítky hodin – rekord je padesát. Tento rekord však skončil velmi tragicky, a to smrtí

hráče. Podle odborníků však to, co činí hráče online her závislými,  resp. je znakem

závislosti, není počet hodin strávených u hry, ale ztráta sociálních vazeb. Řada expertů

uvádí, že online hry (tj. MMORPG hry) mají mezi ostatními hrami specifické postavení

a jsou nejrizikovější. Důvodem je skutečnost, že hráč, který není online a na určitou

dobu ze hry „vypadne“,  po návratu zpět  zjistí,  o kolik přišel,  jak moc za ostatními

zaostává, či dokonce že je vyloučen z určitého společenství. Oproti jiným hrám se totiž

svět online her vyvíjí, i když dotyčný hráč připojen není (Anon, 2008).3

MMORPG mají i další unikátní rysy oproti hrám, které se nehrají online. Novotný 

a Pressenová (2013, s. 29-30) uvádějí ty nejpodstatnější, k nimž patří:

3 Závislost na počítačových hromadných online hrách. In: Doktorka.cz [online]  © 1999-2014, 30.1.2008.
[cit.  2015-12-7].  Dostupné  z  http://psychologie.doktorka.cz/zavislost-na-pocitacovych-hromadnych-
online-hrach-/.
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 absence cíle: běžné hry jedince baví, dokud nedosáhne cíle – u MMORPG cíl

není, tedy není ani důvod přestat hrát,

 herní zkušenost: hráči s menší herní zkušeností vykazují v prostředí MMORPG

větší predispozice k závislosti

 herní čas: jak již bylo uváděno, čas není ukazatelem závislosti, ale bezvýznamný

také  není  –  se  závislostí  pozitivně  koreluje  a  vede  k  vyššímu  potenciálu

závislosti,

 sociální faktory: je možné, aby spolu (nebo proti sobě) hráli hráči různého věku,

pohlaví,  národnosti  –  tedy i  lidé,  kteří  by spolu  ve  skutečném životě  nikdy

nekomunikovali,

 únik od reálných problémů: toto vede k ohrožení vztahů s přáteli a rodinou.

Hraní MMORPG her s sebou přináší tedy mnohá rizika, a to jak v oblasti sociálního

života, tak i zdraví a vývoje osobnosti. MMORPG hry jsou především velmi náročné 

na  čas.  Novotný  a  Pressenová  (2013,  s.  30)  uvádějí,  že  10  %  hráčů  tráví  u  hry

více než 40 hodin týdně, 10 hodin nepřetržitě hraje 60,9 % hráčů a 3,6 % hráčů hraje

víc než 60 hodin týdně. Za zmínku také stojí další číslo – 54 % takto závislých uvádělo

potíže  ve  vztazích,  tj.  hádky  a  rozvody.  Podle  Americké  akademie  manželských

právníků 63 % advokátů potvrdilo, že záležitosti spojené s online světem byly hlavní

příčinou rozvodů. Skoro 40 % mužů a přes 50 % žen hrajících tyto hry uvádějí, že jejich

MMORGP přátelé jsou lepší než ti skuteční – chtějí trávit více času ve hře, a to s těmito

virtuálními  přáteli.  Pro  tyto  závislé  je  snazší  mluvit  s  virtuálními  přáteli  získanými

ze hry,  cítí  se  s  nimi  šťastnější.  Přesto  ale  hraní  MMORPG  her  není  způsobem,

jak zahnat  osamělost,  nebo  získat  sebevědomí.  V  souvislosti  s  tím  se  hovoří

o tzv. internetovém paradoxu.
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3. DĚTI A MLADISTVÍ

Zatímco  dříve  bylo  hraní  počítačových  her  záležitostí  dětí  starších,  dnes  není

výjimkou,  že  některé  typy  her  hrají  na  tabletech  i  batolata.  Přitom platí,  jak  jsem

již uváděl, že riziko vzniku závislosti na nějaké látce či jevu je o to větší, čím dříve  

je jedinec této látce nebo jevu vystaven. 

Ve své práci jsem se zaměřil na vliv počítačových her na děti a mladistvé, přičemž

zkoumány byly děti od věku 11 let. V následující kapitole tedy popíši psychický vývoj

dětí, přičemž větší pozornost bude věnována socializaci a sféře mezilidských vztahů,

která byla u respondentů zkoumána v rámci mého výzkumu, a to v souvislosti s hraním

počítačových her a dopadem této činnosti na psychiku dětí a dospívajících. 

3.1 Nejdůležitější aspekty vývoje

Psychický vývoj  ovlivňuje řada faktorů.  Tyto  faktory nemusí  mít  vždycky stejný

význam, mohou se lišit  v závislosti  na vývojové fázi i  různých dalších vlastnostech

daného jedince. Rozvoj osobnosti se odvíjí od dispoziční složky osobnosti a zároveň

závisí na celém komplexu vnějších vlivů, které zvyšují pravděpodobnost získání určité

vlastnosti. V obecné rovině tedy vývoj osobnosti závisí na dědičnosti a okolí, zejména

na rodině, ve které dítě vyrůstá (Vágnerová, 2012, s. 16).

Cílem výzkumu nebylo zkoumání podílu jednotlivých faktorů či detailnější zaměření

na to, co hráče (děti) vede k závislosti na počítačových hrách. Zajímala mne etiologie

případné  závislosti  na  hrách  u  respondentů,  včetně  aspektů  související  s primární

rodinou  respondentů.  Zjišťováno  bylo  také,  jaký  postoj  rodiče  respondentů  

k  počítači  a  hrám  mají.  V  této  kapitole  stručně  popíši  jednotlivé  faktory,

které za vznikem jakékoliv závislosti stojí.

3.1.1 Dědičnost

Podle Vágnerové (2012, s. 16) představují genetické dispozice informace, na kterých

závisí vytvoření předpokladů pro rozvoj různých psychických i somatických vlastností.

Máme v sobě zakódovaný program individuálního rozvoje, z čehož vyplývá, že zrání
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každého z nás je individuální – lišíme se v připravenosti k rozvoji jednotlivých funkcí,

ale i rozdílnou citlivostí k různým vnějším vlivům, včetně těch stresujících. Jednotlivé

genetické funkce se mohou rozvinout až v období, kdy dané funkce obvykle dozrávají.

Není tedy možné říci rodičům právě narozeného dítěte, jaké vlastnosti bude mít. Navíc,

souhrn dědičných předpokladů představuje kombinaci mnoha různých vloh, získaných 

z poloviny od otce a z poloviny od matky. Je do určité míry náhoda, které geny předají

biologičtí  rodiče  svému  potomkovi,  a  navíc jejich  nová  kombinace  může  vést  

k vytvoření jiné struktury dispozic, než tomu bylo v případě rodičů. 

Podíl  dědičnosti  na  vzniku  určité  psychické  vlastnosti  může  být  různý,  obvykle

ji ovlivňuje přibližně z poloviny. Jakákoli genetická dispozice má své vymezené limity,

v nichž je schopna na podněty prostředí reagovat. Také platí, že některé dědičné projevy

se nemusí  projevit  vůbec,  případně mohou zůstat  skryté  do té  doby,  než se vytvoří

takové podmínky, které by jejich rozvoj podpořily (Vágnerová, 2012, s. 16-17). 

Co se týče závislostí, je prokázáno, že podíl genetických faktorů v etiologii závislostí

(a to jak na alkoholu, tak i nealkoholových drogách) je značný a pohybuje se v rozmezí

40 - 60 %.  Geny se tedy podílejí na vzniku závislosti úplně stejně, jako prostředí. To, 

že  má  člověk  genetické  dispozice  k  závislosti  na  alkoholu  a  jiných  drogách,  ještě

nemusí znamenat, že se závislým stane. Roli totiž hraje již zmiňované prostředí. Stejně

tak se dá předpokládat, že jedinec, který nemá geneticky danou tuto závislost, se nestane

závislým pouze na základě negativního působení prostředí na něj. Pro vznik závislosti 

je tedy nutná přítomnost obou vlivů – genetiky, i prostředí (Šerý, 2007, s. 1-2).

Zákonitosti týkající se alkoholu a jiných nealkoholových drog platí i pro patologické

hráčství. Závislost na alkoholu a ostatních drogách má společné genetické pozadí a toto

genetické pozadí  sdílejí  i  další  psychické poruchy – konkrétně patologické hráčství,

mentální anorexie a bulimie. Patologické hráčství bývá klasifikováno jako impulzivní

porucha, ale existuje i hypotéza, která říká, že patologické hráčství patří mezi poruchy

spojené s nonsubstančním abúzem. Nabízí se paralela mezi patologickým hráčstvím  

a  obsedantně  kompulzivní  poruchou  na  straně  jedné  a  patologickým  hráčstvím  

a poruchou s užíváním drog a alkoholu na straně druhé. Mnohé skutečnosti navíc svědčí

spíše pro příbuznost patologického hráčství se závislostí na drogách (Šerý, 2007, s. 5). 

Pochopitelně ne každý, kdo usedne k počítači a začne hrát nějakou videohru, se stane

závislým. Jak uvádí Mileham (2008, s. 150), počítačové hry v sobě mají mechanismy,

které  jedince  při  dané  činnosti  drží  a  je  tedy  obtížné  přestat  hrát.  Nicméně  platí,  
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že někdo je více náchylný tomu hře propadnout, někdo méně. O tom, zda začneme být

na hře závislí, rozhoduje např. temperament, dědičnost, náročnost aktuální situace. Roli

hraje i to, jak dlouho jsme hře vystaveni, kdy s ní přijdeme do styku apod. Ukazuje se,

že do určité míry můžeme případný vznik závislosti předvídat. U těchto patologických

hráčů, bez rozdílu věku, tedy i adolescentů, bývají často identifikovány i jiné obtíže –

deprese,  poruchy  pozornosti,  úzkostné  poruchy.  Ve  většině  zemí  je  toto  spojení

podceňováno, nezjišťují  se souvislosti.  Když dospívající přijde k odborníkovi s výše

uvedenými stavy, psychiatr či psycholog se většinou nedoptává na případnou závislost

na počítačových hrách – možnost včasného podchycení nemoci je velmi nízká. Praxe 

se však netýká všech zemí – v Koreji a obecně v asijských zemích se daná spojení

vyhledávají. V důsledku toho je v této části světa evidován velký počet osob závislých

na  počítačových  hrách,  což  umožňuje  léčbu  v  počátcích  nemoci,  a  velký  důraz  

na prevenci [vlastní překlad autora této práce].

3.1.2 Rodina

Dítě je pochopitelně velmi výrazně ovlivňováno prostředím. Jak bylo uvedeno výše,

geny a prostředí většinou hrají přibližně stejnou roli  a to,  jaký jedinec nakonec je,  

je výsledkem kombinace obou těchto faktorů.

Prostředí  působí  na  jedince  prostřednictvím  interakcí.  Psychický  vývoj  ovlivňují

všechny  složky  prostředí,  i  když  různým  způsobem.  Prostředí  se  dá  rozlišit

na tzv. fyzické  a  sociokulturní.  Materiální  prostředí  ovlivňuje  především  kognitivní

vývoj  a obecně platí,  že  materiální  prostředí  hraje  klíčovou roli  především v raném

dětství. Pro psychický vývoj má ale větší vliv prostředí sociokulturní. Na základě něj  

se rozvíjejí specificky lidské projevy, např. verbální komunikace, autoregulace vlastního

chování  podle  sociálních  norem  apod.  Proces  rozvoje  společensky  podmíněných

zkušeností  se  nazývá  socializace.  Prostřednictvím  sociálního  učení  se  zdokonalují

žádoucí  způsoby  chování  i  hodnocení,  a  to  prostřednictvím  nápodoby  vhodného

chování, identifikací, ale i pomocí odměňování žádoucího chování a trestání chování

nežádoucího (Vágnerová, 2000, s. 16-17).

Vágnerová  (2000,  s.  17-20)  rozděluje  socializační  činitele  do  několika  kategorií.

Patří k nim obecné sociokulturní jevy, sociální vrstva, k níž jedinec patří, malá sociální

skupina.  Pro vývoj  každého z nás je nejdůležitější  sociální  skupinou rodina.  Rodina

poskytuje  dítěti  základní  zkušenosti,  je  zdrojem jistoty  a  bezpečí.  Členové  rodiny  
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a  vztahy  mezi  nimi  jsou  modelem,  ke  kterému  se  dítě  vztahuje,  se  kterým  se

identifikuje.  Rodina je také zdrojem informací,  které  dítě  zobecňuje.  Rodina obecně

modifikuje  základní  postoj  dítěte  ke  světu.  Podílí  se  na  rozvoji  pocitů  sebejistoty  

a sebedůvěry,  na nichž závisí uplatnění schopností  dítěte.  Rodinné prostředí posiluje

rozvoj kompetencí, které považuje za důležité. 

I zde je ale dobré si uvědomit, že stejné rodinné prostředí může působit na jednotlivé

děti  odlišně.  Není  pravdou,  že  se  rodiče  chovají  ke svým dětem stejně,  to  ani  není

možné. Děti mají různé vlastnosti, liší se svým pohlavím apod. a také na straně rodičů

dochází  ke  změnám,  mění  se  rodičovské  chování,  výchovný  styl.  To,  že  se  pak

sourozenci od sebe často velmi odlišují, tak není dáno pouze geneticky, ale i vlivem

prostředí, které působilo na jejich vývoj. 

3.1.3 Vrstevníci

Jak uvádí Klapilová (1996, s. 30-31),  každý člověk je zapojen do řady sociálních

skupin, které ho mnoha způsoby ovlivňují. K nejdůležitějším prvkům sociální skupiny

patří:

 interakce mezi jednotlivými členy,

 existence komunikační sítě,

 existence sociálních vztahů,

 společná činnost,

 společný cíl,

 diferenciace rolí a pozic,

 systém sankcí,

 vědomí skupinové příslušnosti,

 vědomí skupinové odlišnosti.

Pro  člověka  jsou  nejdůležitější  tzv.  primární  skupiny  –  to  je  sdružení  osob,

které se vyznačuje kontaktem členů tváří  v tvář,  vniká proto,  že umožňuje uspokojit

důležité potřeby jednotlivých členů. Mezi členy skupiny jsou citové vazby, skupiny mají

dlouhého trvání a nezanikají s dosažením nějakého cíle. K těmto skupinám patří kromě

rodiny skupiny vrstevnické, lokální prostředí, sousedství, různé zájmové skupiny atd.

Vlastní  skupina  je  potom  ta,  do  které  jedinec  patří.  Kromě  toho  jsou  skupiny,
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do kterých dotyčný nepatří,  ale  patřit  by chtěl  – hovoříme o skupinách referenčních.

K ní  se  jedinec  může vztahovat,  často  se  identifikuje  s  jejími  hodnotami,  normami,

vzorci  chování.  Velmi  nepříjemný  je  pro  jedince  stav  sociálního  vykořenění,

kdy dotyčný  odchází  ze  skupiny vlastní,  ta  na  něj  uplatňuje  různé  sankce,  zároveň

ale referenční skupina jedince nechce přijmout (Klapilová, 1996, s. 31).

Výše popsané mne zajímalo v realizovaném výzkumu. Zejména hrají-li děti online,

stávají se součástí skupiny dalších hráčů, s některými sdílí společné cíle, hrají společně

často  proti  někomu.  Pociťovat  tedy  mohou  velkou  sounáležitost,  ovšem  ve  světě

virtuálním,  s  jedinci,  které  většinou  nikdy  v  životě  opravdu  fyzicky  nepotkají.

Respondentů jsem se tedy ptal na kvalitu jejich vztahů s kamarády, s těmi v reálném

životě, i  těmi ve světě virtuálním.

Význam vrstevnických skupin roste s věkem dítěte. Mimo jiné vrstevnická skupina

umožňuje osamostatnit se od rodiny a vstupovat do širších sociálních struktur. Rodiče 

a dospělí vůbec vyžadují většinou poslušnost, kázeň a plnění úkolů. Vrstevníci naopak

nabízejí  kooperaci,  společné  zážitky  a  možnosti  sebeuplatnění.  Ve  vrstevnických

skupinách se více uplatňuje rovnoprávnost, oceňovány jsou jiné vlastnosti, než v rodině

– tj. např. nápaditost, iniciativnost, smysl pro humor, odbornost přesahující rámec školy

atd.  Právě zde jsou uspokojovány potřeby uvolnění,  relaxace a zábavy.  Být součástí

skupiny  kamarádů  však  ještě  není  nejvyšší  metou  –  důležité  je  i  postavení  člena.

Ve skupinách existují jedinci, kteří jsou oblíbení (to jsou ti, kteří v něčem vynikají, jsou

iniciativní, optimističtí, mají smysl pro humor, jednají čestně apod.), a také ti, kteří jsou

odmítaní.  Tito  jedinci  nejsou příliš  zdatní  v  navazování  sociálních  kontaktů,  mohou

vystupovat nepříjemně, agresivně či  arogantně,  nebo naopak bázlivě a velmi nejistě,

nedokáží brát a dávat zároveň. Ve skupině je důležitým prvkem konformnost – jde o to

být  si  podobní,  mít  společné,  nebo velmi podobné postoje,  názory,  jednat  ve shodě.

Členové skupiny se často podobně oblékají, shodně se vyjadřují, mají v oblibě stejnou

hudbu, filmy apod. (Klapilová, 1996, s. 35).

Podle Vágnerové (2005, s. 371-374)  slouží vrstevnická skupina jako opora v procesu

vytváření individuální identity. Skupina umožňuje díky tomu vyrovnat se s nejistotou,

která dospívání provází. Vymezit se příslušností ke skupině je relativně snadné. Kromě

toho vrstevnická skupina uspokojuje řadu potřeb, k nimž patří:

 potřeba stimulace: saturuje ji kontakt s vrstevníky, společné aktivity a potřeby,

 potřeba smysluplného učení: kromě toho, že v kontaktu s vrstevníky dítě získává

nové znalosti a dovednosti, vrstevníci slouží také jako zdroj sociálního učení –

28



stávají  se  neformálními  autoritami,  které  mají  mnohdy  větší  vliv  v  životě

adolescenta, než dospělí, zejména jeho rodiče, 

 potřeba bezpečí a jistoty,

 potřeba  být  akceptován:  pozice,  kterou  jedinec  ve  skupině  získá,  je  pro  něj

důležitá, jak jsme již uváděli, a to zejména co se týče budování jeho identity, 

 potřeba  určit  si  vlastní  pravidla:  adolescent  je  hodně  ovlivněn  vrstevnickou

skupinou,  jejími  hodnotami,  normami  a  ideály.  Pro  dospívajícího  je  důležitý

 i  jeho vzor,  osoba,  k níž se vztahuje,  jakou chce být,  nebo se jí  co nejvíce

přiblížit.  Volbu  identifikačního  vzoru  ovlivňují  intelektové  schopnosti  

a sociokulturní zkušenost, která je dána celkovou úrovní rodiny.

Svět  vrstevníků,  kamarádů  a  referenčních  skupin  však  nepřináší  pouze  pozitiva.

Někdy je pro děti  a dospívající  obtížné někam se zařadit,  získat  žádoucí postavení  

ve skupině,  která je pro ně atraktivní.  Ne vždy je dítě oceňováno. Někdy může být

odmítáno, nebo dokonce devalvováno. Jedním z nejčastějších negativních jevů, s nimiž

se děti dostávají v souvislosti s vrstevnickými skupinami do kontaktu, je tzv. šikana.

Za  šikanu  je  možné  podle  Koláře  (2001,  s.  27-35)  označit  chování,  kdy  jeden

nebo více žáků úmyslně týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi

a manipulaci. Agrese může být slovní, ale i fyzická. Způsoby šikanování mohou být

velmi  brutální,  hlavní  potíž  spočívá  v  tom,  že  nejsou  vidět,  neboť  se  dějí  

v  nepřítomnosti  např.  pedagoga.  Tento jev není  nikdy pouze záležitostí  mezi  obětí  

a  agresorem,  nýbrž  se  týká  celé  konkrétní  skupiny,  v  níž  jsou tedy velmi  narušeny

vzájemné vazby a vztahy.     

Vágnerová (2005, s.  410)  také upozorňuje na to,  že pro adolescenty je  důležitý  

i virtuální svět. I ten má svá jasně daná pravidla, platí zde mimo jiné i to, že dotyčný

nemusí  odhalit  svoji  totožnost,  pokud  nechce.  Mladiství  mohou  experimentovat  

s různými identitami, což ve skutečných sociálních vztazích možné není. Chatování  

po  internetu  nevyžaduje  žádnou  sociální  korekci,  adolescent  se  může  vydávat

za kohokoliv a taktéž může nekorigovaně uspokojovat své potřeby. Experimentování,

které  je  typické  pro  toto  období  tzv.  moratoria,  se  může  také  projevit  extremizací

názorů,  akcentací  některých  vlastností,  změnou  sexuální  identity  či  idealizovanou

sebeprezentací.
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3.1.4 Zrání versus učení

Vývoj určený dědičností a působením vnějších vlivů se uskutečňuje prostřednictvím

zrání a učení. Proces zrání, jak již bylo řečeno, je předurčen genetickým programem.

Zrání je podle Vágnerové (2000, s. 21) „podmínkou dosažení stavu vnitřní připravenosti

k  rozvoji  jednotlivých  psychických  vlastností  a  funkcí.  V  tomto  smyslu  vymezuje

možnosti působení učení, protože vytváří hranici, za níž nemůže vývoj ani při sebelepší

stimulaci pokročit. Zrání představuje časový program pro psychický (i tělesný) rozvoj

jedince.“ Zjednodušeněji  řečeno,  zrání  umožňuje,  aby  vůbec  mohlo  dojít  k  rozvoji

určitých psychických vlastností a procesů, které se případně dále rozvíjejí učením.

Učení  definuje  Nakonečný  (1995,  s.  359-373)  jako  vliv  zkušenosti  na  změny

psychiky, které mají adaptivní funkci. Jsou to tedy takové změny, jimiž se individuum

přizpůsobuje změněným životním podmínkám. Učení se dále dělí na jednotlivé druhy.

Pro účely této práce zmíním pouze tvz. observační učení, které dle mého názoru hraje

velkou roli právě při vzniku závislosti dětí a mladistvých na počítačových hrách. Jsou 

to totiž rodiče, kteří vytvářejí model chování pro své děti, prezentují jistý životní styl,

předávají  svým  potomkům  hodnoty  a  zájmy,  které  jsou  důležité  pro  ně  samotné.

Domnívám se, že jestliže dítě vidí své rodiče neustále za počítačem, není jim nabídnut

jiný, alternativní způsob, jak trávit volný čas, bude taktéž k počítačům tíhnout, stejně

jako děti, které jsou velmi záhy, často již v raném věku, „odloženy“ k počítači. Pro dítě

je  vždy  nejdůležitějším  referenčním  rámcem  rodina,  ta  každého  jedince  ovlivňuje

nejvíce, z velké části neuvědomovaně. To, co se do nás tímto způsobem vtiskne, k nám

následně patří  a jen velmi obtížně můžeme navyklé zvyklosti měnit  – zbavit  se jich

nemůžeme nikdy, vždy v nás budou, korigovat můžeme pouze jejich projevy. 

Sociální  učení  je  komplexní  proces  osvojování  a  využívání  sociální  zkušenosti,  

tj. zkušenosti získané ze sociálních interakcí, v psychické činnosti jedince. Specifickou

formou tohoto typu učení je učení na základě pozorování, též se pro něj užívá pojem

observační učení. Člověk se totiž učí nejen z bezprostředně zpevňovaného chování,  

ale i z pozorování druhých lidí, přičemž učení z pozorování je velmi efektivní, i když si

člověk často ani neuvědomuje,  jak moc tomuto učení podléhá.  Druhé osoby mohou

vystupovat jako pozitivní i negativní modely pro vlastní chování jedince, kterému se tak

chování pozorovaných osob stává pozitivním příkladem pro dosažení určitých odměn,

nebo  negativním  příkladem  pro  vyhnutí  se  určitým  trestům,  pokud  tedy  po  těchto

odměnách sám touží a trestů se obává. V observačním učení vystupuje tzv. zástupné
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zpevňování, tj. zpevňování pozorované u druhých lidí. Pozitivními i negativními vlivy

se mohou stát nejen osoby z prostředí dotyčného, ale i např. filmoví hrdinové, sportovci,

nebo osoby zcela fiktivní. Klasické podmiňování se v sociálním učení projevuje tak,  

že určité podněty, pokud se asociují se sociálními zpevněními (např. pochvala, obdiv,

přitakání), získávají povahu sekundárních zpevnění, a nabývají tak motivujícího účinku.

K sociálnímu učení patří v neposlední řadě i tzv. identifikace neboli ztotožnění se. Dítě

se identifikuje se  svým rodičem a následně jej  tedy napodobuje (Nakonečný,  1995,

s. 372).

Je žádoucí, aby pro dítě byli rodiče pozitivními vzory, aby děti chtěly být jednou

takové, jakými jsou jejich rodičové. Ne vždy je to ale možné, případně se občas stane,

že se dítě identifikuje s rodičem-agresorem, neboť je to pro něj nejvýhodnější strategie.

Když  máme  občas  možnost  mluvit  s  dospělými,  jejichž  rodiče  nebyli  pro  ně  tím

nejlepším vzorem, můžeme od těchto jedinců slyšet, že jsou vlastně za tuto zkušenost

rádi,  neboť  přesně  věděli,  kým  v  dospělosti  nechtějí  být.  Toto  ovšem  není  tak

jednoduché  nebo  optimistické,  jak  se  takto  postižení  jedinci  snaží  namluvit  sobě,

ale i ostatním.  Pokud je  rodič  negativním vzorem,  nezbývá  nic  jiného než  skutečně

nebýt jako táta či máma. Pak se ale dotyčný často stává někým zcela jiným, na opačném

pólu. Tato zkušenost jej velmi ovlivňuje, což narušuje přirozený vývoj. Takto získaná

zkušenost je pro další život příliš determinující a není možné ji jakkoliv obejít. Vždy 

se pak jedinec k této zkušenosti musí nějakým způsobem vztahovat, třeba právě tak,  

že se snaží být někým zcela jiným.

3.2 Specifika dospívání

V základním, biologickém smyslu lze období dospívání vymezit široce jako životní

úsek  ohraničený  na  jedné  straně  prvními  známkami  pohlavního  zrání  a  znatelnou

akcelerací  růstu,  na  straně  druhé  dovršením  plné  pohlavní  zralosti  a  dokončením

tělesného  růstu.  Současně  s  biologickým zráním se  v  životě  jedince  odehrává  řada

psychických změn. Zároveň dochází i k novému sociálnímu zařazení jedince. Tělesné,

psychické  a  sociální  změny  v  období  dospívání  probíhají  do  jisté  míry  souběžně  

a navzájem závisle (Langmeier a Krejčířová, 1998, s. 138-159).

Dospívání se obvykle dělí do dvou na sebe navazujících etap. Hovoří se o období

pubescence a období adolescence. Zejména pubescence je charakterizována jako období
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emoční  lability.  Dospívání  tak  často  doprovázejí  změny  nálad,  zejména  směrem  

k  negativním  rozladám,  impulzivita  jednání,  nestálost  a  nepředvídatelnost  reakcí  

a postojů. Zhoršuje se koncentrace, dospívající je více unavitelný, mohou se u něj střídat

ochablost  a  apatičnost  s  krátkými  fázemi  vystupňované  aktivity.  Období  je

pro samotného  dospívajícího  náročné,  nerozumí  sám  sobě,  přičemž  se  úzkostlivě

pozoruje. Často je pak formou obrany útěk do fantazie či denní snění. Dospívající je

nejistý,  což  je  ostatně  i  opodstatněné,  neboť jako by nikam nepatřil  –  nepatří  totiž

plnohodnotně  ani  do  předcházejícího  dětství,  ale  není  ani  dospělým.  Není  jasné,

jaké jsou jeho úkoly,  co  se od něj  očekává.  Celkově jde  především o to  co nejlépe

se přizpůsobit právě probíhajícím změnám (Langmeier a Krejčířová, s. 138-159).

Jak uvádějí Langmeier a Krejčířová (1998, s. 138-159), mezi hlavní vývojové úkoly

dospívání  patří  zejména uvolnění  z  přílišné závislosti  na rodičích a na straně druhé

navazování diferencovanějších a významnějších vztahů k vrstevníkům obojího pohlaví.

To, jak se to povede, je důležité i pro další vývoj, tj. pro uspokojivé vztahy v dospělosti 

a zdárné osvojení manželských a rodičovských rolí. Mladiství se tedy snaží o jakousi

emancipaci, ideálně ale tak, aby zároveň neztratili pozitivní vztah se svými rodiči. Často

se můžeme setkat s přeháněním rozdílů, které dospívající hledá v chování, názorech,

zájmech a hodnotách rodičů a nových osob, k nimž se nyní přiklání. Mnozí revoltují

proti  rodičům,  kritizují  je,  vytýkají  jim  skutečné  nebo  fiktivní  nedostatky,  stydí  

se  za jejich projevy (zejména lásky a něžností)  a  odmítají  jejich přílišnou kontrolu.

Někdy až nekriticky přijímají nové vzory, identifikují se s nimi, jak bylo popsáno výše. 

Samozřejmě ne vždy se daří optimálně se uvolnit z přílišné závislosti na rodičích  

a přemístit zčásti své vazby na vrstevníky. Dochází tedy k obtížím. 

Láska  k  rodičům  se  může  obrátit  v  nenávist,  úcta  v  pohrdání.  Nebo  naopak,

dospívající  může  raději  rezignovat  na  vytváření  nových  vztahů,  výsledkem  je  pak

ale o to větší příklon k rodičům a regrese na dřívější stupeň infantilní závislosti. Další

výsledek nešťastného řešení potíží patřících k období dospívání je uzavírání se do svého

světa, přehnaného denního snění, fantazií. Někdy se mladistvý stává asketou, vyhýbá 

se  radostem  a  potěšením,  zavrhuje  vše,  co  k  jeho  věku  patří.  V krajním  případě  

se mohou rozvíjet různé poruchy, včetně závislostí. 

Toto období je pochopitelně náročné nejen pro dospívající, ale i pro jejich rodiče.

Těm nezbývá nic jiného, než změnit výchovný přístup. Jejich dítě nyní potřebuje sice

stále  pevné  vedení,  zároveň  ale  i  dostatek  svobody,  resp.  volnosti  při  rozhodování.

Rodič musí být trpělivý a tolerantní. Nejdůležitější je umět naslouchat, a to v každé
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chvíli. Je potřeba svému potomkovi dávat najevo trvalý zájem o informace v atmosféře

důvěry, bez vnucování se a mentorování. Rodič by se měl snažit svému dítěti porozumět

a podporovat jej (Langmeier a Krejčířová, 1998, s. 149-159). 

Ve  svém výzkumu  jsem zjišťoval,  jaký  je  vztah  mladistvých  ke  svým rodičům.

Zajímalo mne, jaký byl v minulosti, jak se případně vyvíjel dále. Jak se rodiče staví  

k jejich hraní, v čem je podporovali, k čemu je vedli v minulosti a jak je tomu nyní.

Kromě  rodičů  jsem zacílil  dotazování  i  na  referenční  skupinu  dotyčných,  na  jejich

vrstevníky.  Chtěli  jsme  zjistit,  zda  se  hodnoty  a  zájmy respondentů  shodují  s  tím,

čemu dávají přednost jejich kamarádi, případně jak se oni staví k jejich závislosti. 

3.2.1 Dopad společenských změn na dospívání dětí

Dospívání je pravděpodobně ve všech kulturách vnímáno jako období výjimečné,

období velkých životních změn. U některých národů dodnes před vstupem do dospělosti

probíhají jakési přechodové rituály, kdy jedinec opouští dětský svět a je uváděn do světa

dospělého.  Podle Kabíčka (2014, s.  13) je dospívání  v dnešní době značně odlišné  

od dob minulých, velké změny spojuje autor s koncem druhé světové války. 

Dnešní adolescent dozrává mnohem dříve, než např. jeho vrstevník před sto lety.  

Do světa dospělých ale vstupuje mnohem později. Příprava na povolání se prodloužila,

oddaluje se věk pro založení rodiny. Jedinec má tedy možnost psychosociálně dozrávat

mnohem  delší  dobu.  Zlepšila  se  výživa,  zdravotní  péče.  Je  větší  svoboda,

ale jak upozorňuje Kabíček (2014, s. 13), to s sebou přináší i mnohá rizika. Od konce

druhé  světové  války  vzrostla  zkušenost  mladých  lidí  s  návykovými  látkami.  Hnutí

hippies rozvolnilo morálku a přineslo s sebou experimentování, a to i v otázce drog.

Církev v řadě zemí nemá již na život jedinců takový vliv, jako tomu bývalo dřív. 

Rozvíjí se technologie, otevírají se téměř nekonečné možnosti globální komunikace.

S tím ale souvisí i stinná stránka – Kabíček (2014, s. 14) se domnívá, že lidé tráví příliš

mnoho času ve virtuálním světě, tato média jsou jednostranně využívána a jsou na nich

závislí. „Děti a adolescenti se chovají agresivně jak ke svým vrstevníkům, tak vůči sobě

samým.  Děti  mnohem  méně  sportují,  nezdravě  se  stravují  –  časté  je  přejídání,  

nebo naopak poruchy příjmu potravy. Hovoří se o tzv. syndromu rizikového chování

v dospívání.“
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3.3 Závislost u dětí a mladistvých

Dospívání je obdobím, ve kterém mladí lidé hledají vlastní identitu. Částečně toho

dosahují  experimentováním  a  konfrontací  s  představami  a  očekáváním  dospělých.

Jednou z cest, jak k tomu dospět, je také pití alkoholu a experimentování s drogami.  

K tomu,  jaké  cesty jedinec  volí,  přispívají  i  přátelé,  kteří  jsou pro tento  věk velmi

důležití.  Mladý  člověk  napodobuje  skupinu  v  oblékání  nebo  chování  a  jedná  tak,  

aby si získal uznání vrstevníků. To všechno je důležité pro pocit úspěchu. Když skupina

přátel považuje experimentování s drogami za součást zábavy, pak to může mladého

člověka značně ovlivnit a vést k užívání drog. I když to, že někdo začne užívat drogy,

může mít celou řadu příčin, je velmi důležité rozlišovat, kdy a proč drogy užívá: jestli

jde  o  to  vypořádat  se  s  těžkým  psychiatrickým  onemocněním  nebo  proto,  

že je to  součást  života mládeže.  První  typ uživatele  je  obvykle samotářský jedinec,

který má nezřídka mnoho jiných problémů a potíží (Elliot a Place, 2002, s. 147-148).

I  když  je  řeč  o  závislosti  na  drogách,  resp.  psychoaktivních  látkách,  je  zřejmé,

že výše zmíněné je možné vztáhnout i na závislost na počítačích a počítačových hrách.

Počítačové  hry  navíc  oproti  závislosti  na  různých  substancích  umožňují  pracovat  

s identitou dotyčného. Zejména u některých žánrů, jak bude uvedeno dále, dochází často

ke splývání s hlavním hrdinou, kterého si hráč vytváří podle sebe, resp. tento hrdina  

je jakýmsi lepším já, ideálním Self. 

Oproti  závislostem na alkoholu a  jiných drogách se zde navíc objevuje fenomén

hráčské komunity. Její součástí může být i jedinec samotářský, sociálně zcela neobratný

a  nezkušený.  Mladistvý,  který  je  v  reálném světě  naprostým outsiderem,  může  být

jedničkou ve světě virtuálním – a to zdánlivě na základě svých zkušeností a schopností,

nikoliv  proto,  že  užil  nepovolenou  látku.  V  tomto  smyslu  vnímám  v  souvislosti  

s  počítačovými hrami  pro  mladistvé  velké  riziko  a  nebezpečí.  Hráč  zažívá  úspěch  

a přijetí,  kterého se mu ve skutečném životě nedostává. O to hůře se pak bude této

činnosti vzdávat. Je totiž pochopitelně mnohem příjemnější a lákavější být jedničkou,

než  ztroskotancem,  o  kterého  nikdo  nestojí  a  kterého  si  nikdo  neváží.  Ve  světě

počítačových  her  se  fantazie  a  sny  stávají  skutečností,  respektive  může  dojít  

ke snadné záměně toho, co je skutečností a co nikoliv. 

Je  zároveň  důležité  rozlišovat,  co  je  závislostí,  a  co  experimentováním.

Experimentování  k  tomuto  věku  patří  a  není  vhodné  ihned  zaujímat  restriktivní

opatření, na děti se zlobit, vše rezolutně zakazovat, zvyšovat kontrolu apod.
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Užívání lze popsat jako závislost, pokud způsobuje mladistvému člověku zdravotní

problémy či narušuje jeho sociální nebo psychické fungování. V této fázi bývá pomoc

odborníků neocenitelná. Platí ale, že pomáhat se dá pouze tomu, kdo o pomoc stojí  

a sám chce změnit daný stav. Závislost není pouze fyzická, ale i psychická – závislý má

dojem, že když drogu neužije, bude mít potíže. Náhlá změna chování může být první

známkou, že u mladého člověka začíná vznikat závislost na droze. Krádeže, výrazné

zhoršení ve škole, změny v přátelství a ve vztazích, větší podrážděnost, špatná nálada. 

I když toto vše může být zároveň projevem dospívání, stejné projevy mohou být také

příznakem rozvíjející se závislosti. Nemá smysl, aby rodiče zaujali konfrontační postoj

– důležité je ale vyjádřit své obavy (Elliot a Place, 2002, s. 149-163).

Co se týče léčby, postupy vhodné a uplatňované u dětí se liší od těch, které se dají

užít  u  dospělých,  zejména tím,  že  podle svého věku dětský pacient  bývá jen zčásti

schopen orientovat se, snažit se a řídit se tak, jak to uplatňované psychoterapeutické

postupy vyžadují. Je proto více odkázán na vedení zvnějšku, ač i u něj je základním

cílem psychoterapie podpořit jeho vlastní schopnosti, samostatnost a sebeurčení úměrně

jeho vyspělosti (Langmeier, Balcar a Špitz, 2000, s. 398). 
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4.  ZÁVISLOST  NA  POČÍTAČOVÝCH  HRÁCH  A  JEJÍ
VLIV NA OSOBNOST

Hraní  na  počítačových  hrách  vede  k rozvoji  závislosti.  Každá  závislost  následně

způsobuje  v osobnosti  závislého  určité  změny.  Tyto  změny mohou  mít  u  některých

substancí určité společné znaky, kromě toho ale pochopitelně změna osobnosti  bude

ovlivněna i dispozicemi, které jedinec získal. 

V této kapitole tedy popíši, jakou podobu závislost na počítačových hrách může mít,

k čemu excesivní  hraní  počítačových her  vede.  Zdůrazněn bude,  vzhledem k tématu

práce, vliv hraní počítačových her na děti a mladistvé. 

4.1 Závislost na počítačových hrách

Podle Hýbnerové (2012, s. 33-39) jsou mladí lidé skupinou, u které je nejvyšší riziko

vzniku  závislostního  chování  v  online  prostředí.  Roli  hraje  i  to,  že  nejsou v  tomto

případě omezeni penězi. Závislost se vytváří nejčastěji na oblast kybervztahů a online

komunikaci  (sem můžeme zařadit  např.  Facebook,  Skype,  ICQ atd.),  dále  na  hraní

online her,  zejména na hrách MMORPG4 (jednou z nejznámějších her  tohoto typu  

je World of Warcraft), získávání informací a dále se jedná o závislost na počítači obecně

(včetně nadměrného programování). Vznik závislosti na internetu, resp. počítačových

hrách, se příliš neliší od jiných typů závislostí. Důvody, proč se uchýlit do virtuálního

světa,  mohou  být  různé  –  např.  nuda,  osamocenost,  stres,  úzkost,  deprese.  Online

prostředí  má  dva  hlavní  taháky:  je  atraktivní,  každý  si  v  něm  najde  přesně  to,  

co potřebuje,  a dále umožňuje kompenzovat  své neúspěchy a nedostatky z reálného

života. Platí tedy, že i zde jsou nejvíce v ohrožení jedinci, kteří mají problémy ve svém

skutečném  životě.  Abychom  mohli  hovořit  o  závislosti,  musí  být  přítomno  pět

základních příznaků:

 význačnost: počítačové hry začnou mít v životě jedince centrální postavení –

ovládají jeho myšlení, cítění, chování,

 změna nálady: pocity vzrušení, nebo naopak uklidnění, uvolnění,

 zvyšování tolerance: u hry je potřeba trávit stále více času,
4 MMORPG = massively multiplayer online role playing game. Jedná se o hru, do které jsou v jeden

moment tisíce hráčů a společně sdílejí určitý fantazijní virtuální svět
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 abstinenční  příznaky:  nepříjemné  pocity,  které  se  dostaví,  když  závislý  hru

ukončí – např. vztek, nervozita, podrážděnost, smutek,

 konflikt: hráč se dostává do konfliktu se svým okolím, ale i koníčky, nebo prací,

školou.

Šmahel (2003, s. 22-27) popisuje specifika netolismu5 u skupiny dospívajících. Podle

něj  a  jeho  výzkumu  jsou  pro  mladistvé  závislé  na  internetu  a  počítačových  hrách

důležité tyto faktory:

 větší  otevřenost:  mizí  bariéry,  dospívající  jsou  odvážnější,  otevřenější  –  

to  je  něco,  co  mladistvé  k  internetu  často  táhne  nejvíce.  Právě  zde  mohou

dospívající svobodně vyjadřovat své názory, což doma často nemohou,

 redukce úzkosti: mizí komplexy a strachy,

 absence sankcí: dospívající mají pocit, že na internetu je možné dovolit si takřka

cokoliv, a nepřijde trest,

 sexuální  narážky:  objevují  se  zde  častěji  než  v  reálném  životě  a  většinou  

to dotyčné nepohoršuje,

 možnost lži a přetvářky: je snadné měnit zde identitu,

 pocit  fyzického  bezpečí:  jde  především  o  fyzické  bezpečí  –  dospívající  

je fyzicky v bezpečném prostředí,

 absence sebe sama jako fyzického objektu: není důležité, jak dospívající vypadá,

jak se líbí sobě a ostatním,

 možnost ukončení kontaktu: snadno a kdykoliv, opět bez následných potíží,

 anonymita.

Je  také  dobré  si  uvědomit,  že  vytváření  závislosti  –  např.  na  počítačové  hře  –  

je důležité pro tvůrce těchto her. Některé z her jsou v budování závislosti velmi vyspělé.

Patří sem např. sociální hry, tedy hry, které je možné hrát na různých sociálních sítích. 

Na Facebooku se pohybuje společnost Zynga, která tyto hry provozuje a má přes 200

miliónů hráčů.  Malými  a  pozvolnými změnami je  hráč  postupně vtahován do nikdy

nekončícího  hraní  a  postupně  je  mu  i  předkládána  možnost,  jak  za  některé  věci  

či činnosti ve hře zaplatit. Herní průmysl takto záměrně vytváří závislého zákazníka,

5 netolismus = závislost na virtuálních drogách – tj. televizi, počítačových hrách, intenetu, mobilech
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který platí penězi, nebo nepřímo poskytováním osobních údajů, svého času, klikáním 

na reklamu. Hry jsou vytvářeny tak, aby byly svým způsobem návykové – vyvolávají

chuť hrát dál, poznat, co je dál, dosáhnout dalších cílů. Hráčům se mohou o hře zdát sny

– když se probudí, jsou zmatení a neví, kde jsou a kým jsou. Když hrát přestanou,  

po čase, několika měsících, se vrací do hry. Hry jsou různě nebezpečné, některé nejsou

pro děti vůbec vhodné, právě kvůli velkému riziku závislosti, ale i obsahu samotné hry.

Hry  tedy  většinou  nesou  označení  PEGI,  které  číslem  označuje  věk,  

od kterého je vhodné danou hru hrát. (Eckertová a Dočekal, 2013, s. 124-129).

Abych  pouze  nekritizoval  –  počítačové  hry  a  internet  samotný  mohou  být

i prospěšné. Když už tedy dítě má potřebu na internetu být, hrát na něm nějakou hru, má

smysl vybírat ty produkty, které dítě mohou něco nového naučit. Kromě toho existuje

spousta edukačních programů, vytvořených pro určité cílové skupiny, mající zábavnou

formu, která tyto produkty činí pro děti přitažlivější  než např. klasická forma učení.

Počítačové hry a programy také mohou být využívány v sociální práci. I zde tedy platí,

že tento fenomén má jak svá pozitiva, tak i negativa, a záleží na tom, jakým způsobem

je s ním nakládáno. 

4.2 Svět počítačových her

Počítačový svět má podle Rybky (1997, s. 257) svá specifika. Oproti např. pasivnímu

sledování televize je zde hráč aktivním účastníkem. Aby hra skončila pokud možno

dobře,  musí  být  vynaloženo  velké  úsilí,  a  to  v  oblasti  koncentrace  pozornosti,

inteligence, tvořivosti, vytrvalosti apod. Podle autora je řada her složitých, náročných 

na logické myšlení a jedinci s nižším IQ nemají často šanci určité hry zdárně dohrát  

do konce. Nemluvě o tom, že řada her je pouze v angličtině, což opět klade na hráče

určité nároky. Není možné říci, že počítačové hry jsou tedy jen a pouze škodlivé – mají

navíc i terapeutické využití, např. při léčbě v oblasti neuropsychologie, vhodný výběr

hry a její využití může mít význam v rámci výuky ve školách apod. 

Jak jsem již uvedl, počítačové hry mají tendenci vést k závislosti. Čím to, že jsou

tolik atraktivní? Rybka (1997, s. 258) uvádí tyto důvody:

 počítač je vnímán jako aktivní partner: tento partner je navíc kdykoliv dostupný,

tedy umožňuje uspokojit potřeby hráče, navíc „hra nerozlišuje mezi barvou pleti

nebo sociálním statutem hráče, netrpí předsudky,“
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 hra nabízí možnost seberealizace a kompenzace: v simulátoru můžeme pilotovat

letadlo.  Chodit  může i ten, kdo v reálném životě je v pohybu třeba i značně

omezen,

 efekt dekompresní komory: hráč se může ve hře chovat způsobem, který není

společensky povolen.  Překonávány jsou zábrany,  protože se nic  nemůže stát,

není to ve skutečnosti, o nic nejde...,

 hráč může neomezeně experimentovat: v realitě je to jiné. Ve skutečném životě

nejde čas vrátit zpět, když někdo umře, nezačne znovu žít. Nemáme neomezený

počet životů. Ve virtuálním světě je možné všechno. V hrách, zejména akčních,

se  hodně  pracuje  se  stresem hráče  –  u  nich  je,  oproti  adventurám,  možnost

ukládání pozice omezená,

 překvapivé a nezvyklé zážitky: fantazijní  limity jsou dány pouze možnostmi  

a  kreativitou  tvůrců  hry.  Atmosféra  je  velmi  sugestivní,  prožitky  hráče

až religiózní,

 soutěživost: překonat hru, sám sebe, porazit někoho jiného,

 boží  komplex:  pomocí  tzv.  cheat  kódů  může  získat  hráč  neomezenou  moc

(neomezenou munici, neomezený počet životů apod.).

4.4 Vliv hraní na osobnost

Zesílený vliv na osobnost hráče má tzv. virtuální realita – v tomto případě mám  

na  mysli  novou technologii,  která  umožňuje  přenést  se  přímo do hry např.  pomocí

speciálních brýlí. Vliv tohoto zařízení na psychiku hráče zkoumali Čermák a Navrátil

(1997,  s.  55-65).  Autoři   ve  svém výzkumu zjistili,  že  virtuální  realita  je  spojena  

se ztrátou originality myšlení, chybnou percepcí vlastní osoby, dokonce i růstem pocitu

odcizení.  Hráč  se  obtížněji  vrací  do  svého  skutečného  světa,  hranice  mezi  ním  

a virtuálním světem je snová, nejasná. Také je možné očekávat změny v chování –  

tj. zvýšení agresivity, nebo pohotovosti k ní, ztrátu kontaktu se sociálním prostředím,

depresivně  autistické  prožívání,  autoagresivní  tendence.  Nedá  se  však  říci,  

že by následky virtuální reality byly pouze negativní. Tato technologie má již nyní své

využití  např.  při  léčbě  fobií,  nácviku  asertivity  a  dá  se  předpokládat,  že  uplatnění

virtuální reality bude ještě mnohem širší. 
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Vaculík  (1999,  s.  422-431)  podal  přehled  výzkumů  zkoumajících  souvislost

mezi hraním počítačových  her  a  případným nárůstem agrese  u  hráčů.  Je  alarmující,

že téměř 80 % her má v sobě zakomponováno násilí jako herní strategii. Má se za to,

že násilí  v  elektronické  hře  je  více  ohrožující  než  násilí  v  televizi,  neboť  při  hraní

počítačové  hry  je  hráč  aktivní,  navíc  komunikace  mezi  počítačem  a  hráčem

je oboustranná. 

Některé  studie,  kterými  se  Vaculík  (1999,  s.  422-431)  zabýval,  byly  provedeny  

na vzorku velmi malých dětí a dle výsledků se dá předpokládat, že hraní elektronických

her s násilnými tématy může vést ke zvýšení agresivních projevů v chování celkově,

nebo alespoň bezprostředně po hře. Pokud se badatelé dotazovali samotných hráčů, zda-

li  u  sebe  pozorují  změny  ve  smyslu  zvýšené  agresivity  po  hraní  elektronické  hry,

respondenti uváděli nárůst agresivního chování. Existuje řada výzkumů, kde spolu úzce

korelují  hraní  násilných  počítačových  her  a  zvýšená  hostilita  a  agresivita,  případně

snížení prosociálního chování, nicméně podle autora toto může být dáno tím, že lidé  

se zvýšenými agresivními rysy hrají více počítačové hry, a tedy tato souvislost nemusí

prokazovat vliv hraní na psychiku, resp. chování jedince. Obecně podle autora existují

dvě  teorie  –  ta  první  vychází  z  tzv.  sociálního  učení  a  dle  ní  hraní  agresivních

počítačových  her  vede  ke  zvýšení  agresivního  chování,  druhá  pracuje  s  hypotézou

katarze, tedy předpokladem, že ve hře hráč naopak vybije své případné agresivní pudy 

a  potřeby  a  jeho  agresivita  se  tedy  nezvýší,  naopak,  může  dojít  k  jejímu  snížení.

Doposud  se  však  nepodařilo  zcela  jasně  potvrdit  jednu  z  těchto  dvou  teorií,

vždy se najde jiný výzkum, jehož výsledky jsou opačné. V platnosti jsou tedy obě teorie

a rozhodně se nedá tvrdit, že by hraní počítačových her s násilnou tématikou vedlo  

k násilnému chování v reálném životě.

Jak upozorňují Clark a Scott (2009, s. 135), v potaz je také nutné brát individuální

danosti  každého jedince. Není prokázáno, že by vystavení dítěte masivnějšímu vlivu

určitého média, např. internetu a hraní online her, vedlo k tomu, že by se z dětí stávaly

agresivní jedinci s násilnickými sklony. Každé dítě je jiné, tedy každé dítě je vystaveno

odlišnému riziku vzniku závislosti,  nebo rozvinutí  hostilního či  agresivního chování.

Zatímco některé děti hrají násilné počítačové hry, ale neztratí kontakt s realitou a jsou

schopny vhodně nakládat  s agresí,  která  může být  vlivem této činnosti  stimulována,

jiným dětem může tato míra kontroly chybět [vlastní překlad autora práce].
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4.5 Interpersonální vztahy

O počítačových hrách se traduje, že vedou k separaci. Hráči se uzavírají do sebe,

zůstávají sami s hrou, sociálně se tedy izolují, narušovány jsou jejich mezilidské vztahy.

Rybka (1997, s. 259) s tímto nesouhlasí, resp. uvádí, že toto není přímo funkcí hry. Není

vyvíjen aktivní nátlak na separaci hráče. Nicméně hra vede k nutkavému jednání. Hráč

má potřebu dohrát ji do konce, splnit určitý úkol apod. Toto také může sdílet s ostatními

hráči, a tak se může dostat do stavu známého z prostředí sekt. Riziko spočívá také  

v obtížném rozlišování  mezi  světem skutečným, a  tím virtuálním.  Mnohé hry hráče

vtáhnou  do hry a  vypadají  velmi  reálně.  Je  žádoucí,  aby se  tak  ve  hře  objevovaly

tzv. záchytné body,  které umožňují  vrátit  se z virtuálního světa do toho skutečného  

a pozastavit  se v  něm, podobně napomáhá rozlišování  méně realistické zobrazování

protivníků (např. růžový mutant oproti věrně vyobrazenému lidskému jedinci).

Vaculík (1999, s.  165-179) prováděl výzkum mezi  hráči-adolescenty a mimo jiné

zkoumal,  proč  začali  tito  mladiství  počítačové  hry  hrát.  Nejčastějšími  důvody byla

skutečnost, že tyto děti „neměly co dělat“, je to zábava, případně výzva, v neposlední

řadě hrají adolescenti proto, že hrají i jejich vrstevníci. Nebyl uváděn důvod, že není

snadné  přestat  hrát.  Zajímavé  také  je,  jaké  hry  adolescenti  ve  výzkumu  Vaculíka

preferovali – jednalo se o hry strategické, logické a sportovní, nejméně oblíbené byly

dungeony6 a adventury. Preference her se ovšem lišila podle toho, zda se jednalo o hráče

sváteční nebo náruživé. Sváteční hráči dle Vaculíka preferují logické hry, zatímco děti,

které hrají pravidelně, mají v oblibě např. i akční hry. Všechny skupiny shodně uváděly,

že je pro ně hra především prostředkem k odpočinku, zároveň ale připouštěli negativní

dopady hraní na jejich život – tedy zhoršení prospěchu ve škole,  konflikty s rodiči,

ale i zdravotní  obtíže  (bolesti  hlavy,  zad).  Hra  však  podle  nich  s  sebou nese  i  řadu

pozitivních aspektů – např. zdokonalení se v cizím jazyce, cvičení logického myšlení,

zlepšení prostorové orientace. Autor se také snažil postihnout osobnostní rysy a zjistil,

že adolescenti, kteří věnovali hře nejvíce času, byli více neurotičtí, labilní a psychotičtí.

Dle  mého  názoru  je  překvapující,  jak  autor  studie  uvádí,  že  denně  hrálo  

ve  zkoumaném vzorku  osob  (studenti  vybraných  brněnských  středních  škol)  pouze

7 % osob.  Hra  pro  většinu  dotazovaných  představuje  relax,  případně  způsob,

jak si ukrátit  volný  čas.  Toto  zjištění  je  v  kontrastu  s  obecným míněním  týkajícím

6 dungeon = kulisami hry je podzemí, kde se pohybují různé nadpřirozené bytosti, cílem je sbírat různé 
magické předměty a získávat tím nadpřirozené schopnosti
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se toho, že „dnešní mládež“ takřka nechodí ven, netráví čas s kamarády, nýbrž je doma

u počítače, kde hraje hry, případně se pohybuje na sociálních sítích. Ve svém výzkumu

jsem se  také  zaměřil  na  dospívající.  Bohužel  Vaculík  neuvádí  přesnou  metodologii

svého výzkumu, bezesporu bude ale zajímavé porovnat má zjištění s jeho závěry. 

V jiné své studii Vaculík (2001, s. 143-151) zkoumal vztahy mezi hráči počítačových

her (adolescenty) a jejich rodiči a vrstevníky. Autor nezjistil žádné signifikantní spory

mezi  dospívajícími  a  jejich  rodiči.  Rodiče  dle  mínění  dětí  jsou  podporující,  dokáží

pomoci, o děti se zajímají. Děti s rodiči tráví přibližně polovinu svého volného času.

Nekonfliktní vztahy mají adolescenti i  se svými vrstevníky – respondenti referovali  

o zájmu o svou osobu, měli za to, že jim přátelé rozumějí. Rozdíl mezi těmito dvěma

skupinami spočíval tedy především v trávení volného času – adolescenti přirozeně tráví

více času se svými vrstevníky, než s rodiči, a to tedy i hráči počítačových her. 

4. 6  Sociální práce se závislými dětmi

Sociální práce usiluje o zlepšení sociálního fungování individuí, skupin a komunit

tím, že realizuje aktivity zaměřené na jejich sociální vztahy. V rámci této sociální práce

je možno rozlišit aktivity zaměřené na problém, na klienta a jeho potenciál a aktivity

preventivního  charakteru.  U  dětí  závislých  na  počítačích  (internetu,  hrách  apod.)  

je možno uplatnit zejména poslední dvě. K aktivitám podporujícím potenciál klienta  

je  možno  zařadit  např.  rodinnou  terapii,  nebo  vzdělávací  aktivity  (např.  přednášky)

směřující  k zajištěné veřejné informovanosti  o specifikách určitého problému a jeho

řešení.  Aktivity  preventivního  charakteru  mohou  být  zacíleny  na  jedince,  skupinu,

nebo komunitu (Navrátil, 2001, s. 17-18). 

V  tomto  případě  by  bezesporu  bylo  vhodné,  kdyby  děti  a  dospívající  byli

seznamováni  s  riziky,  která  jim  v  souvislosti  s  možnou  závislostí  na  počítačích,

nebo pohybu  na  internetu  hrozí.  V tomto  ohledu  bezpochyby lze  hovořit  o  velkém

deficitu v této oblasti, a to jak v prostředí školním, tak i v rámci dalších vzdělávacích

aktivit a patrně i v působení rodičů na své potomky. 

Jestliže dítě propadne závislosti, většinou je nutné, aby s ním pracoval odborník, tedy

psycholog,  psychoterapeut.  Vhodné  je  podpořit  práci  s  jedincem  i  prací  

se skupinou, tedy rodinou, ale i vrstevnickým kolektivem, skupinou, do níž dítě patří.

Jak  jsem již  uváděl  v  kapitole  3.1.3,  význam vrstevníků nebo referenčních  skupin  
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v dospívání narůstá. Děti přejímají hodnoty a postoje skupiny a má-li tedy být dosaženo

změny u jedince, je v ideálním případě vhodné, když se změní některé rysy skupiny,

nebo se dotyčný začlení do skupiny jiné, se sociálně vhodnějšími projevy. 

Má-li být zabráněno rozvoji závislosti nebo z ní dítě vyprostit,  je nutné důkladně

prozkoumat jeho osobní a sociální „žitý svět“ z hlediska dítětem zakoušených tlaků  

a  tahů  v  doposud  zmapovaném  prostoru  jeho  života.  Klíčem  k  účinné  léčbě  

je pak najít místa, kam závislost dítěte psychologicky „nasedá“ a tuto oblast následně

přestavět (Langmeier, Balcar a Špitz, 2000, s. 395).

Nešpor (2011, s. 55-57) v souvislosti s dětskou závislostí na počítačích uvádí některé

kroky, které by měli rodiče, ale pochopitelně v lepším případě i pedagogové a všichni,

kdo  na  děti  edukativně  působí,  v  tomto  ohledu  podniknout.  O závislosti  má  smysl

uvažovat, když se u dítěte  projeví nadměrná únava, problémy ve škole – prospěchové

nebo v chování, ztráta zájmů o jiné koníčky, než jsou počítače a internet, izolování  

a  stahování  se  do  samoty,  kdy  dítě  dává  přednost  vztahům  na  dálku  před  těmi

skutečnými, a v neposlední řadě též podrážděnost, agresivita, neposlušnost a roztržitost.

Pokud  dítě  má  potíže  se  závislostí  na  počítači,  je  zapotřebí  stanovit  si  přiměřená

pravidla týkající se práce s počítačem a dalších stránek života dítěte. S dětmi je nutné

hovořit o bezpečnosti ve virtuálním světě, tedy nesdělovat nikomu své osobní údaje.

Kromě toho je efektivní, když dospělí motivují dítě ke zdravému životu, jsou rozvíjeny

„dobré  zájmy“,  někdy  je  nutné  pomoci  dítěti  najít  vhodnou  společnost.  Nutná  je

spolupráce nejen v rámci celé rodiny, ale i se školou.  
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VÝZKUMNÁ ČÁST

V  teoretické  části  jsem  se  zaměřil na  oblast  počítačových  her  a  jejich  vliv  

na osobnost jedinců, kteří jsou na hrách závislí.  Můj zájem se soustředil především  

na  děti  a  dospívající.  Tato  skupina  osob  je  počítačovými  hrami  značně  ohrožena,  

ve  smyslu  vzniku  závislosti.  Časté  a  opakované  hraní  počítačových  her,  potažmo

závislost na nich, může mít podle řady autorů značný dopad na osobnost těchto hráčů.

Toto  bylo  také  cílem  mého výzkumu  –  tedy  zjistit,  jaký  vliv  má  četné  hraní

počítačových her na osobní život hráčů – teenagerů.

5. KONCEPT VÝZKUMU

Výzkum byl  realizován  jako  tzv.  výzkumná  sonda.  Jednalo  se  tedy o  orientační

výzkum  s  cílem  zmapovat,  jaká  je  u  adolescentů  souvislost  mezi  spokojeností  

s vlastním životem a vztahy s vrstevníky a případným hraním počítačových her. Kromě

toho mě zajímala některá další specifika hraní. Blíže jsou výzkumné cíle popsány v části

věnované hypotézám.

Podle  Ferjenčíka  (2000,  s.  123-124)  je  hlavním  cílem  orientačního  výzkumu

deskripce a zmapování zkoumaného problému. Jde o to získat vhled do skutečnosti,

která nás zajímá a o které toho příliš nevíme. Před samotnou realizací výzkumu je nutné

získat o zkoumaném problému maximum dostupných informací, pečlivě naplánovat cíle

vlastního výzkumného šetření, jasně definovat proměnné a určit přesné postupy, pomocí

nichž  budou  proměnné  identifikovány,  a  v  neposlední  řadě  je  také  důležité  vybrat

přiměřeným způsobem reprezentativní vzorek. 

I když se o počítačových hrách a jejich dopadu na mládež hodně mluví, a to již řadu

let,  domnívám  se,  že  toto  téma  není  příliš  prozkoumáno  a  řada  tvrzení  tak  není

podložena  validními  daty.  Literatura  týkající  se  této  oblasti  také  není  dostatečná,

informace chybí. V teoretické části jsem se pokusil zmapovat to nejdůležitější, co bylo

doposud prozkoumáno, a v návaznosti na tato data jsem realizoval výzkum vlastní.

Výzkum  byl  koncipován  jako  kvantitativní.  Jak  uvádí  Katriak  (1968,  s.  160),

stránkou kvantitativního rozboru je zkoumání množství, počtu či výskytu zkoumaného

jevu, případně jeho znaků v určitém větším celku nebo jinými slovy v makrostruktuře. 
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V  mé práci  bylo  cílem zmapovat,  jaké  možné následky hraní  počítačových  her  

na teenagery má. Zajímaly mě mimo jiné konkrétní počty – kolik hodin děti u počítače

hraním her stráví, kolik mají kamarádů, kolik času s nimi  tráví apod.  Zkoumal jsem

také, jaký dopad má zvýšené hraní počítačových her na děti a mladistvé, tedy zda hrají

na úkor školních povinností, času stráveného s kamarády, ale také jsem se dotazoval, jak

hraní počítačových her ovlivňuje jejich chování a prožívání, to znamená zda-li jsou děti

např. agresivnější, nebo se naopak vlivem hraní cítí lépe, schopněji apod. Zkoumal jsem

také, zda na to, jaký prostor v jejich životě počítačový hry zaujímají, mají vliv rodiče

a jejich výchova a postoj k počítačovým hrám a počítačům obecně. 

Chtěl jsem také zjistit, jakým způsobem jsou mnou zkoumané jevy zastoupeny mezi

dětmi  navštěvujícími  druhý  stupeň  základní  školy  v  porovnání  se  školou  střední,

sledoval  jsem  rozdíly  mezi  chlapci  a  děvčaty  apod.  Blíže  je  výzkum  rozepsán  

v následující kapitole. 
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6.  KONKRÉTNÍ  POSTUP  VÝZKUMU  A  VÝZKUMNÉ
OTÁZKY

V rámci  výzkumu  mě  zajímalo,  jak  je  to  se  závislostí  na  počítačových  hrách  

u mladistvých. Výzkum jsem pojal jako výzkumnou sondu. Vedlo mě k tomu několik

důvodů.  Nebylo  v  mých možnostech realizovat  výzkum např.  plošně s  dostatečným

počtem  vhodných  respondentů.  Také  jsem  postrádal  validní  nástroje,  kterými  bych

zjišťoval  data,  která  jsem  chtěl získat.  Z  toho  důvodu  jsem tedy  vytvořil  vlastní

dotazník, ve kterém jsem chtěl zmapovat u respondentů oblasti, které mě zajímali, tak,

abych získal odpovědi na mé výzkumné otázky a hypotézy. Dotazník byl rozdán v Plzni

a  to  na  základních  a  středních  školách,  abych  mimo  jiné  získal  údaje  

i o tom, jak se zkoumané jevy projevují u dětí a mládeže rozdílného věku. Získaná data

jsem následně  analyzoval.  Zjišťoval  jsem,  jak  respondenti  odpovídali  na  výzkumné

otázky a jakým způsobem tedy byly potvrzeny nebo vyvráceny mé hypotézy. 

6.1 Výzkumný vzorek

Zkoumané  osoby  představovali studenti  základních  škol,  a  to  na  druhém stupni,

konkrétně v šesté. třídě, a také studenti středních škol, a to studující druhého ročníku.

Respondenty jsem získal ve spolupráci s řediteli škol, kde byl dotazník distribuován.

Možnosti  ve  výběru  školy  byly  do  určité  míry  limitované.  Nebylo  v  mých

možnostech  zvolit  libovolnou  školu  v  republice,  výběr  byl  zúžen  na  místo  mého

bydliště. Obě školy byly vybrány podle dobré zkušenosti spolupráce s vedením školy,

ať již  osobní,  nebo  na  doporučení.  Před  samotnou  distribucí  dotazníku  byl  osloven

ředitel školy a požádán o spolupráci. Oba ředitelé škol byli seznámeni s cílem sběru dat

s tím, že bude-li mít někdo ze školy zájem, jakmile to bude možné, výsledky práce

budou k dispozici jak účastníkům výzkumu, tak i řediteli školy. 

Výběr  konkrétních  tříd  byl  již  na  samotných  ředitelích  škol. Studenti  měli  

na  vyplnění  dotazníku  týden.  Také  dostali  informaci,  že  budou-li  chtít  o  dotazníku

nebo informacích,  na  něž  bylo  dotazováno,  vědět  něco  bližšího,  autor  práce  je  jim

k dispozici  na  e-mailu,  nebo  osobně,  nabídnuta  byla  i  možnost  delšího  rozhovoru

k tomu, co by respondenty zajímalo, o čem by chtěli hovořit. Pochopitelně třídní těchto
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studentů  získali  souhlas  od  rodičů  dotyčných  k  tomu,  aby  se  tito  žáci  výzkumu

zúčastnili. 

I rodičům byla nabídnuta možnost konzultace a zodpovězení dotazů, budou-li mít

zájem. Nikdo ze zúčastněných této možnosti nevyužil.

Celkově bylo vybráno 212 dotazníků, do výzkumu jich bylo zařazeno pouhých 192,

neboť ne všechny dotazníky byly zcela vyplněny. Dotazníky, u nichž chyběly odpovědi

na více než 3 otázky byly z výzkumu vyřazeny. Výzkumný vzorek tak v mém případě

tvořilo celkem 95 chlapců, přičemž 46 jich bylo ze základní školy, 49 ze střední a dívek

bylo 97, z toho 50 ze základní školy a 47 ze školy střední.

6.2 Dotazník

Nevýhodou  dotazníku  může  být  (záleží  na  konstrukci)  jeho  subjektivnost,  

to znamená, že respondent může různým způsobem ovlivňovat své výpovědi, může  

se snažit ukazovat v lepším světle. Eliminovat tuto danost dotazníku lze pomocí tzv. lži

skóre,  což  je  série  otázek  týkajících  se  některých  situací  života,  ve  kterých  

je  pravděpodobné,  že  respondent  se  v nich  chová společensky vhodným způsobem.

Podle odpovědí na tyto otázky lze usuzovat na spolehlivost či nespolehlivost výpovědi. 

Je  důležité  dbát  na  to,  aby  byl  dotazník  srozumitelný  a  neobsahoval  sugestivní

otázky. Při hromadném průzkumu je nutné počítat s tím, že zadavatel nedostane všechny

dotazníky  zpět,  a  dle  toho  je  potřeba  úměrně  stanovit  počet  respondentů,  jimž  

je dotazník předložen. Výhody dotazníku spočívají v tom, že je možné tímto způsobem

zkoumat  i  velký  počet  osob  současně  a  navíc  zkoumané  osoby mají  dostatek  času

o odpovědích přemýšlet (Kohoutek, 1996, s. 3-4).     

Dotazník,  který  jsem ve výzkumu respondentům předkládal,  je k dispozici  v této

práci v příloze č. 1. Obsahuje celkem 64 otázek. Některé otázky se v dotazníku opakují

z důvodu zvýšení validity,  některé jsou doplňující, aby bylo možné v případě potřeby

zmapovat  výskyt  daného  jevu  detailněji.  Zároveň  jsem chtěl,  aby  respondenti  měli

možnost  o svém  hraní  a  vztazích  přemýšlet  v  souvislostech,  do  větší  hloubky.

V neposlední řadě jsme chtěl odvést do jisté míry pozornost respondentů od toho, co je

zkoumáno, a tedy mohlo by být z jejich strany záměrně zkresleno. V důsledku toho

ne všechny otázky byly následně vyhodnoceny.

V dotazníku jsou zastoupeny otázky otevřené, ale i uzavřené – respondenti vybírali
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ze dvou možností, tedy ano-ne, případně se vyjadřovali u otázek 17-26 na pětistupňové

škále,  u  otázek  27-59  na  čtyřstupňové  škále7,  u  otázek  8-16  respondenti  vybírali

odpovědi z nabízených možností.

Předtím, než byl dotazník distribuován na základních a středních školách, jsem jej  

v rámci pilotáže předložil několika respondentům teenagerům, ale i dospělým jedincům,

a na základě jejich odpovědí jsem dotazník upravil  (konkrétně bylo změněno pořadí

otázek,  aby ty nejdůležitější  byly uprostřed dotazníku,  některé podobné otázky byly

přesunuty dále  od sebe,  doplněny byly také otázky zejména v první části  dotazníku

cílené  na  zjištění  sociálních  vazeb  respondentů).  Ve  formulacích  byl  rovněž  kladen

důraz na srozumitelnost a přiblížení se výrazům mládeže.

Vzhledem k tomu,  že jsem výzkum pojal  jako výzkumnou sondu, jsem dotazník

rozdal v počtu 125 ks na základní školu a 125 ks na školu střední, protože jsem počítal

s tím, že návratnost vyplněných dotazníků nebude stoprocentní. Mým cílem bylo získat

přibližně 200 vyplněných dotazníků. V případě, že by návratnost byla menší než 50 %,

byla  naplánována další  distribuce  dotazníků  tak,  abych  získal  alespoň  50  kusů

jak ze základní, tak i střední školy. 

6.3 Hypotézy

V rámci výzkumu jsem stanovil šest následujících hypotéz:

H1: Hráči, kteří tráví hraním počítačových her více času, ztrácejí častěji zájem  

o navazování vztahů ve skutečném životě a sociální interakce obecně, než hráči,

které tráví hraním počítačových her času méně.  

K této hypotéze se v dotazníku vázaly zejména otázky č. 4,5, 9-16, 22-23, 31-35, 37-43.

Rozdělení respondentů na ty, kteří hrají hodně a kteří méně, jsem provedl na základě

odpovědi k otázce č. 4.

H2:  Motivem hráčů,  kteří  tráví  hraním počítačových her více  času,   je  častěji

než u dětí, které hrají méně, utišení nepohody, kterou prožívají, když nehrají. 

Počet hodin strávených hraním her jsem zjistil odpovědí na otázku č. 4. Následně jsem

vyhodnocoval  odpovědi  těch,  kteří  ve  výzkumném vzorku  hráli  nejvíc,  na  otázky  

7 čtyřstupňová  škála  obsahovala  možnosti  silně  souhlasím  –  souhlasím  –  nesouhlasím  –  silně
nesouhlasím, pětistupňová možnosti výjimečně – občas – často – skoro pořád – pořád. 
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č. 6-7, 29-30, 36, 44-48. Zajímala mě také odpověď na otázku 62.

H3: Hráči nižšího věku mají menší rezistenci vůči upadání do závislosti než hráči

s vyšším věkem.

Věk  respondentů  jsem  zjistil  z  informací  vyplněných  v  záhlaví  dotazníku.  Míru

závislosti jsem sledoval v otázkách č. 4, 17-22, 24-26, 29-30, 44-47, 60, 62. 

H4:  Hráči,  kteří  tráví  nejvíce  času  hraním  počítačových  her,  spatřují  častěji

nedostatky ve vztahu se svými rodiči, než hráči, kteří hrají méně.

U hráčů, kteří podle odpovědí na otázku č. 4 tráví nejvíce času hraním počítačových her,

jsem analyzoval odpovědi na otázky 51-57. 

H5: Chlapci více než dívky upřednostňují hry s kompetitivním charakterem.

Pohlaví respondentů jsem zjistil ze záhlaví dotazníku. Dle toho jsem následně zkoumal

odpovědi chlapců na otázky 3,8, 49-50.

H6: Hráči hrající počítačové hry více mají častěji než hráči hrající méně zkušenost

se šikanou v dětském kolektivu.

Na  zkušenost  se  šikanou  jsem  se  dotazoval  v  otázce  č.61  a  následně  porovnával

odpovědi respondentů v závislosti na množství času stráveného u počítače.
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7. ANALÝZA VÝSLEDKŮ

V kvantitativním výzkumu se pracuje se třemi hlavními typy proměnných – jsou jimi

proměnné  nominální,  pořadové  a  intervalové.  Proměnné  jsou  ve  vzájemném

hierarchickém vztahu. Nominálním proměnným se též říká proměnné kvalitativní. Tuto

kategorii tvoří jména a není možno např. porovnávat, zda je některá z kategorií vyšší

nebo  nižší  oproti  té  druhé.  To  platí  u  proměnných  pořadových.  U  intervalových

proměnných navíc je možné zkoumat, kolikrát je některá z kategorií vyšší než kategorie

jiná.  Nominální  statistické  operace  mají  omezené  možnosti.  Na  nominální  data  

je  aplikovatelné  nominální  měřítko,  a  to  tzv.  modus.  Modus je  kategorie  s  nejvyšší

četností (Disman, 2000, s. 188-191).

Data  získaná  z  dotazníků  jsem  přepsal  do  excelové  tabulky,  každý  respondent

představoval v tabulce jeden sloupec. Při zkoumání mnou stanovených hypotéz jsem

poté  sledoval  odpovědi  na  jednotlivé  otázky,  které  se  vztahovaly  k  vytyčeným

hypotézám – viz kapitola 6.3. Kvantitativně jsem vyhodnocoval odpovědi, ve kterých

respondenti  vybírali  z  číselných  hodnot  na  škále,  případně  volili  

z  nabízených  možností.  Zajímaly  mě  celkové  počty  odpovědí  vybraných  skupin

respondentů. Pracoval jsem s tzv. nominálními proměnnými a u jednotlivých položek

dotazníků mě zajímal výše zmíněný modus, tj. jaká nejčastější odpověď se na jednotlivé

položky vyskytovala. 

Většinou jsem srovnával děti, které hrají více, s těmi, které hrají méně (tj. dle  mého

úsudku  do  jedné  hodiny  denně),  případně  jsem  prováděl  komparaci  odpovědí  dětí

mladších  a  starších,  nebo  chlapců  a  děvčat.  Respondenty  jsem  navíc  rozdělil  

do 4 podskupin, a to:

 chlapci 11-12 let (základní škola)

 dívky 11-12 let (základní škola)

 chlapci 16-17 let (střední škola)

 dívky 16-17 let (střední škola)
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7.1 Zájem o sociální vztahy

H1:  Hráči,  kteří  tráví  hraním počítačových  her  více  času,  ztrácejí  častěji  zájem  

o  navazování  vztahů  ve  skutečném životě  a  sociální  interakce  obecně,  než  hráči,

kteří tráví hraním počítačových her času méně.  

V dotaznících  se objevovaly odpovědi  na  otázku č.  48,  která  pro mě byla u této

hypotézy rozřazující, v rozmezí od 0-6 hodin. Pro  účely výzkumu jsem tedy rozdělil

respondenty do 6 skupin. Do první skupiny jsem zařadil ty jedince, kteří hrají denně  

do 1 hodiny, do druhé ty, kteří hrají do dvou hodin, atd., tedy v poslední skupině byli ti,

kteří  denně  stráví  hraním  počítačových  her  šest  hodin.  Rozřazení  do  jednotlivých

skupin je zachyceno v tab. č. 1. 

       Tab 1. Rozřazení respondentů podle počtu hodin denně strávených hraním PC her

 

Za pozornost stojí skutečnost, že existují velké rozdíly mezi tím, kolik času hraním

počítačových her stráví dívky, a kolik chlapci. Z celkového počtu 97 dívek jich přibližně

73 % hraje maximálně hodinu denně, zatímco u chlapců, kterých bylo ve zkoumaném

vzorku celkem 95, jich maximálně hodinu denně hraje pouze necelých 33 %.

Domnívám se,  že  již  pravidelná  jedna hodina  hraní  denně do určité  míry svědčí

pro závislost,  navíc  v  celkovém  objemu  času,  který  dětem  a  mladistvým  zbývá

po příchodu ze školy domů, se jedná o poměrně velký úsek. Z toho důvodu jsem tedy

respondenty,  kteří  hrají  více  než  jednu  hodinu  denně,  bral  jako  jedince,  kteří  hrají

hodně. Z celkového počtu 192 respondentů jich bylo 89. 

U  těchto  respondentů  jsem  v  rámci  výzkumu  první  hypotézy  zkoumal  jejich

odpovědi zejména na otázky č. 5, 9-16, 22-23, 31-35, 37-43.

     

8 Otázka č. 4: Kolik hodin denně hraješ?
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pohlaví, věk hodiny hodiny hodiny hodiny hodiny hodiny

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Ž, 11-12 35 10 5 0 0 0
M, 11-12 22 11 8 4 0 1
Ž, 16-17 36 8 2  0 0 1
M, 16-17 10 17 5 15 2 0

Celkem 103 46 20 19 2 2



Otázka č. 5: Kolik hodin trávíš se svými kamarády týdně?

Respondenti neměli na výběr z možností, odpovídali volně. Skupina dětí, které tráví

hraním počítačových her maximálně hodinu denně (dále v textu bude značena jako Z1),

v průměru stráví se „skutečnými“ kamarády 30,3 hodiny, zatímco druhá skupina trávící

hraním PC her více než hodinu denně (dále v textu jako Z2) v průměru 17,6 hodin,

tedy téměř o polovinu méně, než skupina Z1.

Vzhledem  k  tomu,  že  průměr  jako  ukazatel  nevypovídá  detailněji  o  rozložení

odpovědí,  rozdělil  jsem odpovědi  respondentů  do  4  skupin,  a  to  na  čas  strávený  

s reálnými kamarády týdně do 20 hodin, do 40, do 60 a poslední skupinu tvořili děti,

které tráví čas se skutečnými kamarády více než 60 hodin týdně. Ukázalo se, že téměř

35 % dětí ze skupiny Z1 stráví se svými kamarády 40 a více hodin týdně, zatímco  

ve skupině Z2 je to pouhých 9 % dětí. Přesné rozložení je zachyceno v grafu č. 1 a 2

viz. příloha. 

Otázka č. 9 Kolik máš kamarádů, se kterými jsi v kontaktu mimo školu? 

V této otázce měli respondenti na výběr, a to z pěti možností: 1, 2, 3-5, 5-8 a více

než 8 kamarádů. Nejvíce děti vybíraly možnost poslední, to je více než 8 kamarádů,  

a to v obou skupinách. Mezi rozložením odpovědí u obou sledovaných skupin nebyl

žádný  signifikantní  rozdíl.  Pouze  jednoho kamaráda  má  celkem 7 dětí  z  celkového

výzkumného souboru, konkrétně 4 děti ze skupiny Z1 a 3 děti ze skupiny Z2.

Otázka č. 10: Kolik máš přátel na Facebooku?

Otázka č. 11: Kolik máš přátel na Skypu?

U  otázky  č.  10  respondenti  mohli  opět  vybírat  ze  mnou  navolených  intervalů,  

a to do 20, 20-50, 50-150 a více než 150. U otázky č. 11 z možností 1, 2-5, 5-10, 10-20

a více než 20. U otázky č. 11 nebyly žádné rozdíly mezi respondenty obou skupin, tato

otázka navíc byla položena spíše jako doplňková, především mě zajímal počet přátel  

na  Facebooku.  Je  totiž  poměrně  časté,  že  dospívající  mají  až  stovky  přátel

na Facebooku, a to zejména ty děti, jejichž skutečné sociální vztahy jsou velmi chudé.

Ve  výzkumu  u  otázky  č.10  respondenti  odpovídali  velmi  podobně.  Ze  skupiny  Z1

odpověď vůbec neoznačilo 18 dětí, u skupiny Z2 to bylo 8 dětí. Když jsme měl možnost
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zpětně se dotázat, proč odpověď v dotazníku chyběla, bylo mi odpovězeno, že tyto děti

vůbec Facebook nemají. Jediný signifikantní rozdíl byl u prvního intervalu, tedy počtu 

do 20 přátel, těch má u skupiny Z1 pouze 12 dětí, u skupiny Z2 dvě děti. Pokud sečtu

odpovědi respondentů, kde nebyla vybrána žádná možnost, protože dotyční Facebook

vůbec nemají, a odpovědi z prvního intervalu, u skupiny Z1 je to 29 % dětí, které má

minimum  kamarádů  na  Facebooku  (maximálně  do  20),  u  skupiny  Z2  

je to 11 %.

Otázka č. 13: Odkud znáš své kamarády?

U této odpovědi  se  odpovědi  respondentů  z  obou skupin  nijak výrazně nelišily.  

Možnost, že znají kamarády přes počítač, vybralo ze skupiny Z1 kladně necelých 12 %,

ze skupiny Z2 to bylo 20 %. 

Otázka č. 15: Kamarádství na netu oproti kamarádství ve „skutečném“ životě (vyber

jednu z možností)

Respondenti  vybírali  z  možností  a)  je  méně konfliktní,  b)  můžu  tam být  lepším

člověkem, c) nikdy se s tím druhým nemusím potkat, d) je to stejné, nevidím rozdíl.

Respondenti ze skupiny Z1 nejčastěji vybírali odpověď první, tedy že toto kamarádství

je  méně  konfliktní,  a  to  ve  34  %.  Druhou  nejčastější  odpovědí  byla  možnost  d),

tedy že nevidí rozdíl. Nejméně děti vybírali druhou možnost, tedy že „tam mohou být

lepším  člověkem“.  Ve  skupině  Z2  byla  nejčastější  odpovědí  možnost  poslední,

respondenti  ji  volili  ve  36  %,  druhou  nejčastější  odpovědí  byla  možnost  a)  a  c),

a to rovným  dílem,  nejméně  častou  byla  taktéž  odpověď  b).  Na  tuto  otázku

neodpovědělo ve skupině Z1 celkem 8 osob, ve skupině Z2 4 osoby. Přesné rozložení

odpovědí je zaznamenáno v tabulce č. 2.

Tab. č. 2: odpovědi respondentů ze skupiny Z1 na otázku č. 15
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Tab. č. 3: odpovědi respondentů ze skupiny Z2 na otázku č. 15

Otázka č. 16: Navazování vztahu s druhým je na netu oproti tomu ve „skutečném“ světě

Na výběr  byly  možnosti  a)  rychlejší,  b)  snazší,  c)  nestydím se,  d)  je  to  stejné,

nevidím rozdíl. V první skupině neodpověděli 3 respondenti, ve druhé 4. Ve skupině Z1

byla nejčastější odpovědí třetí možnost, tedy že se tolik nestydí, ve skupině druhé měli

nejčastěji  respondenti  za  to,  že  v  tom  žádný  rozdíl  není.  Rozložení  odpovědí  

je zaznamenáno v grafu č. 3 v příloze č.2. 

Otázka č. 22: Raději hraješ PC hry, než abys šel s kamarády ven?

Otázka č. 23: Cítíš se lépe při hraní her, než ve společnosti kamarádů?

Odpověď vybírali  respondenti  na  škále  1-5,  kde 1  bylo  výjimečně,  5  znamenalo

pořád. Většinou volili respondenti možnost č. 1 a 2, tedy přednost hraní her před časem

stráveným  s  kamarády  dávají  výjimečně  nebo  jen  občas.  Rozdíly  mezi  oběma

skupinami  nebyly  výrazné.  U  otázky  č.  23  bylo  také  rozložení  podobné,  možnost

poslední, tedy že děti dávají přednost hraní před kamarády, u Z1 zvolili 2 respondenti, 

u Z2 celkem 5 respondentů. U skupiny Z1 3 neodpověděli vůbec. Graf s hodnotami  

je v příloze č. 2. 

Otázky č. 31-35:9

 V  souboru  těchto  otázek  jsem  zjišťoval  situaci  respondentů  týkající  se  jejich

virtuálních přátel. V odpovědích na otázku č. 31 nebyl zjištěn žádný signifikantní rozdíl.

U otázky č. 32 respondenti ve skupině Z1 mnohem častěji, a to v téměř 43 % oproti

30 % ve skupině Z2 zcela souhlasili s tím, že virtuální přátelství jsou pro ně bezcenná,

zároveň ale také téměř 13 % z nich oproti 3 % ze skupiny Z2 s tímto tvrzením zcela

9 31. Mám více virtuálních přátel v herním světě než těch skutečných. 32. Virtuální přátelství jsou pro
mě bezcenná. 33. Kamarádství v reálném světě je pro mě cennější než virtuální přátelství. 34. Myslím
si, že jsem v kolektivu oblíbený. 35. Snadněji komunikuji s virtuálními přáteli než se skutečnými lidmi.
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nesouhlasilo.  V  kolektivu  se  děti  cítí  většinou  oblíbené,  žádné  větší  rozdíly

mezi skupinami  těch,  kteří  hrají  více  a  kteří  méně,  zjištěn  nebyl.  Skutečných přátel

oproti těm virtuálním si děti cení více, u této otázky nebyl zjištěn signifikantnější rozdíl.

Snadněji se dětem komunikuje se skutečnými přáteli v reálném světě, nikoliv s těmi

ve světě  virtuální.  Rozložení  odpovědí,  s  výjimkou odpovědí  na otázku č.  31  a  33,

u kterých nebyly zjištěny žádné větší rozdíly, jsou zaznamenány graficky v příloze č. 2.

Otázky č. 37 - 43:10 

Na otázku  č.  37  první  skupina  mnohem častěji  odpovídala  souhlasně,  v  poměru

77 % ku 50 % ve skupině Z2. Výrazně se respondenti rozcházeli v odpovědi na otázku

č.  38  –  ve  skupině  Z1 se  ve  společnosti  virtuálních  přátel  necítí  dobře  40  % dětí,

zatímco ve skupině Z2 je to jen 10 %. Respondenti ze skupiny Z2 by si mnohem častěji

přáli,  aby  jejich  skuteční  přátelé  měli  vlastnosti  přátel  virtuálních.  V otázce

č. 40 se respondenti příliš nerozcházeli, shodují se v tom, že potřebují kamarády mimo

virtuální svět. Naopak odlišné odpovědi jsem zjistil u otázky č. 41, kdy dotazovaní měli

souhlasit nebo nesouhlasit s výrokem, že „Když hraji a jsem v kontaktu s virtuálními

kamarády, nepotřebuji už být s nikým dalším.“ Respondenti ze skupiny Z2 mnohem

častěji  souhlasili  s tím, že když hrají,  s nikým dalším už být nepotřebují.  Porovnání

odpovědí obou skupin je zachyceno v tabulce č.4 ač. 5. 

Tab. č. 4: Odpovědi respondentů na ot. č. 41 – Z1, 3 respondenti neodpověděli

1-silně souhlasím, 2-souhlasím, 3-nesouhlasím, 4-silně nesouhlasím

10 37. Cítím se dobře ve společnosti kamarádů. 38. Cítím se dobře ve společnosti virtuálních kamarádů.
39. Přál bych si, aby vlastnosti mých virtuálních přátel měli i moji skuteční přátelé. 40. Pro svůj život
potřebuji kamarády mimo virtuální svět. 41. Když hraji hru a jsem v kontaktu s virtuálními kamarády,
nepotřebuji být s nikým dalším. 

55

1 2 3  4
Ž, 11-12 0 2 5 28
M, 11-12 1 6 6 7
Ž, 16-17 0 0 7 28
M, 16-17 0 0 2 8
Celkem 1 8 20 71



Tab. č. 5: Odpovědi respondentů na ot. č. 41 – Z2

1-silně souhlasím, 2-souhlasím, 3-nesouhlasím, 4-silně nesouhlasím

Otázka  č.  42  ukázala  nulové  rozdíly  mezi  oběma  zkoumanými  skupinami,

respondenti  nesouhlasí  s  tím,  že  by  kontakt  s  hráči  byl  pro  ně  stejný  nebo  lepší,

než s kamarády  v životě.  Otázka  č.  43,  také  nepřinesla  žádný  větší  rozdíl,  pouze

respondenti ze skupiny Z1 častěji dávali odpověď č. 1, tedy souhlasili s tvrzením, že se

svými vztahy s kamarády ve skutečném životě jsou spokojeni. 

Hypotéza č.1 se potvrdila. Přestože obě skupiny respondentů mají přibližně stejný

počet  „reálných“  kamarádů,  děti,  které  počítačové  hry  hrají  více,  s těmito

kamarády  tráví  méně  času,  než  děti,  které  hrají  méně.  Navíc  více  hrající  děti

nevnímají  rozdíl  mezi  kamarády  „reálnými“  a  virtuálními,  a  častěji  než  děti,

které hrají  méně, si  přejí,  aby jejich skuteční „reální“ kamarádi měli  vlastnosti

přátel virtuálních. 

7.2 Motivace ke hraní

H2:  Motivem  hráčů,  kteří  tráví  hraním  počítačových  her  více  času,   je  častěji

než u dětí, které hrají méně, utišení nepohody, kterou prožívají, když nehrají. 

V  souvislosti  s  touto  hypotézou  mě  zajímalo,  proč  vlastně  děti  hrají,  případně

kdy začaly  hrát.  V tomto  případě  jsem jim nedával  na  výběr  z  několika  možností,

ale otázku jsem nechal  jako otevřenou. Zajímalo mě,  jak budou odpovídat,  nejsou-li

nuceni  volit  mezi  přednastavenými  odpověďmi,  věřil  jsme  také,  že  můžu  dostat

i nezvyklé odpovědi, které by mi umožnily lépe nahlédnout do motivace těchto hráčů.

V  tabulce  č.  4  jsou  zachyceny  odpovědi,  které  se  objevily  na  otázku  č.  6,

tedy proč dotyčný začal hrát, a otázku č. 7, proč dané dítě hraje dnes. Odpovědi jsou

rozděleny  dvou  skupin,  tedy  na  odpovědi  skupiny  Z1  a  Z2.  Odpovědi,

které se opakovaly (jako např. nudím se), opakovaně zaznamenány nejsou, vypsány jsou
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1 2 3  4
Ž, 11-12 2 2 6 5 
M, 11-12 4 11 8 1 
Ž, 16-17 0 0 4 7
M, 16-17 5 6 16 12
Celkem 11 19 34 25



pouze jednou.

Tab. č. 6  Přehled odpovědí na otázky č. 6 a 7 u všech respondentů

Odpovědi na otázky č.6 a č.7 jsem dále rozdělil do skupin. Každou z nich tvořily

odpovědi,  které  byly  shodné,  nebo  velmi  podobné  a  týkaly  se  relativně  stejné

zkušenosti.  Odpovědi, které byly unikátní, zůstaly osamoceně. Na základě toho byly

vytvořeny tyto kategorie:

 nuda (když se nudím)

 relax

 zábava

 rozvíjení logického myšlení

 někdo mě k tomu přivedl (kamarád, příbuzný)

 abych byl v kontaktu s kamarády

 duševní nepohoda

Rozložení  odpovědí  na  tyto  mnou  dodatečně  vytvořené  kategorie  je  zachyceno

v grafech v příloze č. 2. Obecně se dá říci, že nejčastější odpověď byla, že dotyčný hraje

a začal hrát buď proto, že se nudí nebo že hledá zábavu. Duševní nepohodu jako příčinu
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Skupina Proč jsem začal hrát Proč hraji

Z1

Když je venku ošklivě Baví mě to
Pobízeli mě kamarádi Abych mohl pokecat s kamarády
Abych se zabavil s kamarády Chci dohrát příběh
Nudil jsem se Relaxuji 
Začalo mě to bavit Rozvíjení logického myšlení
Pro rozvinutí logického myšlení Nudím se
Táta si koupil PC Když čekám na učitelku
Protože mám deprese :) Abych se odreagovala
Chci být chytrá Nemám jinou zábavu
Doma je nuda Občas mám na to chuť
Začla mě moc bavit jedna hra Dobrodružství
Zvědavost Skvělý způsob, jak zabít čas
Lákalo mě to 
Přišlo mi to zajímavé

Z2 

Zabít čas Baví mě to 
Baví mě to Chci hrát
Nevím Těším se, až vyhraji
Protože chci Abych se naučil něco nového
Doporučení Mám tam kamarády
Hrají všichni Závislost
Baví mě logické hry Dává mi to zkušenost
Táta je IP správce
Když nemám co dělat
Děda mi koupil hru



hraní zmiňovalo celkem pouze 6 hráčů. Pokud považuji nudu také za nepohodu, stav,

který není příjemný a vede k tomu, aby byl změněn, získal jsem celkem 49 odpovědí

na otázku, proč začal dotyčný hrát, tedy dá se říci, že 26 % respondentů začalo hrát

kvůli stavům nepohody, u hry zůstává a kvůli týmž motivům pravidelně hraje  34 %.

Jestliže porovnám skupiny Z1 a Z2, ve skupině Z1 hraje kvůli nepohodě celkem 33 %,

zatímco ve skupině Z2 je to 36 %, rozdíl tedy není nijak velký. Z respondentů, kteří

hrají  dle  mého  názoru  velmi  hodně,  tj.  3  a  více  hodin  denně,  jich  uvedli  nudu

jako příčinu hraní pouze 2 z celkového počtu 23 respondentů. 

Otázky č. 29-30, 44-48, 62:11

Ani  jedna  z  porovnávaných  skupin  si  nemyslí,  že  by  pro  ni  hraní  her  bylo  tím

nejsmysluplnějším  jednáním v  jejich  životě.  Rozdíl  byl  ale  v  rozložení  odpovědí,  

o  čemž svědčí  graf  v příloze  č.  2.  U Z1 silně nesouhlasilo  s  tímto  tvrzením 71 %,

zatímco  u  skupiny  Z2  s  tímto  tvrzením  nesouhlasilo  53  %,  silně  nesouhlasilo

pouze 34 %. U další otázky respondenti většinou odpovídali, že nesouhlasí s tvrzením,

že jsou nervózní a naštvaní,  když nemohou dlouho hrát,  opět byl  rozdíl  v rozložení

odpovědí. I k této otázce je graf k dispozici v příloze č. 2. S tímto tvrzením souhlasilo

ve skupině Z1 pouze 7 %, zatímco ve skupině Z2 to bylo 15%, přesto platí, že většina

respondentů s touto větou nesouhlasila.

Většinou respondenti vydrží nehrát týden, ze skupiny Z1 toho není schopno 17 %, 

ve skupině Z2 nedokáže bez počítačových her vydržet 36 % respondentů. Děti nejsou

nijak výrazně úzkostné, pokud hrát nemohou, a mezi sebou se ani nelišily odpovědi

respondentů ze dvou skupin zkoumaných osob.

Osoby  z  výzkumného  vzorku  nejsou  ani  agresivní,  pokud  nemohou  hrát.

Pouze ve skupině Z2 tvrdilo 10 % respondentů, že s tímto tvrzením silně souhlasí. Děti 

ani  nejsou nešťastné,  když  se  ke  hře  nedostanou.  Tato  otázka  byla  podobná  otázce

č. 30 a  44.  To,  že  respondenti  odpovídali  na  tyto  otázky  ve  shodě,  mi  umožňuje

předpokládat,  že  děti  nevyplňovaly  dotazník  nahodile,  ale  ve  svých  odpovědích

zachycovaly své prožívání a chování.

11 29. Hraní her je pro mě nejsmysluplnější věc. 30. Jsem nervózní a naštvaný, pokud nemůžu hrát, když
chci.  44. Jsem úzkostný,  když  dlouho nemohu hrát.  45. Když jsem dlouho nemohl  hrát,  byl  jsem
agresivní. 46. Jsem nešťastný, když nemohu dlouho hrát. 47. Když hraji, cítím se lépe. 48. Když hraji,
cítím se lepší, schopnější atd. 62. Když hraji delší dobu, mám tyto zdravotní potíže: a) bolí mě záda,
b) bolí mě hlava, c) bolí mě oči, d) jiné – uveď, e) nemám žádné zdravotní potíže. 
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Děti  se  ani  necítí  lépe,  když  hrají,  rozdíly  v  rozložení  odpovědí  byly  větší,

znázorněny jsou graficky v příloze č.  2. Podobné výsledky byly zjištěny i  u otázky  

č. 48, tedy děti se necítí lepší, silnější apod., když hrají, obě skupiny však odpovídaly 

do určité míry odlišně, co se týče rozložení jednotlivých odpovědí v rozsahu na škále 

1-4.   

Zjišťoval jsem také, zda mají děti zdravotní potíže, jakmile hrají delší dobu. Ukázalo

se,  že  u  skupiny Z1  žádné  potíže  nemá  celkem 37  %,  u  skupiny  Z2  je  to  46  %,

tedy rozdíly  mezi  oběma  skupinami  nejsou  nijak  velké.  Zbytek  dětí  referovalo  

o potížích, přičemž děti ve skupině Z1 nejvíce bolí záda, ve skupině Z2 oči. Objevily 

se  i  odpovědi,  které  v  možnostech  nabídnuty  nebyly,  resp.  v  rámci  odpovědi  

č. 4 se mohli respondenti volně vyjadřovat, čehož využilo celkem 7 dětí,  zmiňovaly

únavu,  zánět  šlach,  bolest  ruky  a  „zadku“.  Odpovědi  respondentů  jsou  uvedeny  

v tabulkách č. 7 a 8. 

Tab. č. 7 – odpovědi na otázku zdravotních obtíží – skupina Z1

Tab. č. 8 – odpovědi na otázku zdravotních obtíží – skupina Z2

Hypotéza  č.2  se  nepotvrdila.  Nebyly  zjištěny  signifikantní  rozdíly

mezi porovnávanými  skupinami  osob  co  se  týče  toho,  že  by  děti  hrály  kvůli

prožívané  nepohodě.  Ani  jedna  skupina  nepovažuje  hraní  počítačových  her  

za nejsmysluplnější věc v jejich životě. Rozdíl nebyl zjištěn ani v tom, jak se děti

v souvislosti  s hraním  počítačových  her  cítí.  Nepovažují  se  za  více  nervózní,

naštvané, agresivní nebo úzkostné. Významné bylo zjištění, že mnohem častěji děti,

které hrají počítačové hry více, oproti dětem, které hrají méně, nevydrží bez hraní

týden. 
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záda hlava oči jiné žádné
Ž, 11-12 12 8 8 0 7
M, 11-12 5 1 3 1 12
Ž, 16-17 12 6 6 1 11
M, 16-17 0 1 1 0 8
Celkem 29 16 18 2 38

záda hlava oči jiné žádné
Ž, 11-12 2 2 6 2 3
M, 11-12 4 1 7 1 11
Ž, 16-17 3 2 2 0 4
M, 16-17 2 7 5 2 23
Celkem 11 12 20 5 41



7.3  Závislost u mladších dětí

H3: Hráči nižšího věku mají menší rezistenci vůči upadání do závislosti než hráči

s vyšším věkem.

Do dotazníku jsem zakomponoval otázky, které se vztahovaly k projevům závislosti,

mezi něž patří délka hraní, změna psychického prožívání, změna v sociálních vazbách.

To, zda mladší děti, v tomto případě žáci základní školy ve věku 11-12 let, snadněji

upadnou  do  závislosti,  zda  se  u  nich  tedy  dá  hovořit  o  závislosti,  jsem  zkoumal

v otázkách č. 4, 17-22, 24-26, 29-30, 44-47, 60.12 

Respondentů  ve  věku  11-12  let  jsem  měl  ve  výzkumném  vzorku  celkem  96,

z toho 50 bylo dívek a 46 chlapců. Z těchto dětí (dále v textu jako T1) jich 40 % hraje

více než hodinu denně oproti druhé skupině dětí ve věku 16-17 (dále v textu jako T2),

kde jich více než hodinu denně hraje 52 % dětí. 

Skupina T1 oproti skupině T2:

 méně častěji hraje hry, než aby šla spát, když už spát má jít,

 o polovinu méně hraje PC hry ještě před tím, než jde do školy, 

 méně často hraje hry na PC na úkor školních povinností,

 neučí se méně, tak jak ve skupině T2 (konkrétně zde je poměr 20 % : 30 %),

 téměř o polovinu méně se u nich od té doby, co hrají, zhoršily školní výsledky,

 více ale myslí na hraní, než skupina T2 (poměr je 11 % : 7 %),

 hrají, ale oproti skupině T2 v menší míře déle, než by si přáli,

 nepatrně více (o 2 %) hrají déle, než je jim příjemné,

 více souhlasili s tím, že je pro ně hraní nejsmysluplnější věc (o 5 %),

 jsou více nervózní a naštvaní, když nemohou hrát, kdy chtějí (poměr je 24 %:

8 %),

 v odpovědi, zda jsou úzkostní, když hrát nemohou, se obě skupiny nijak nelišily,

12 4. Kolik hodin hraješ? 17. Hraješ raději hry, než abys šel spát (pokud je již čas)?. 18. Zahraješ si ještě
předtím, než jdeš do školy? 19. Jak  často hraješ na úkor školních povinností? 20. Od té doby, co
hraješ, učíš se méně? 21. Od té doby, co hraješ, zhoršily se ti školní výsledky? 22. Raději hraješ PC
hry, než abys šel s kamarády ven? 24. Myslíš na hraní, pokud zrovna nehraješ? 25. Hraješ často déle,
než by sis přál? 26. Hraješ často déle, než je ti příjemné? 29. Hraní je pro mě nejsmysluplnější věc.
30. Jsem nervózní a naštvaný, pokud nemůžu hrát, když chci. 44. Jsem úzkostný, když dlouho nemohu
hrát. 45. Když jsem dlouho nemohl hrát, byl jsem agresivní. 46. Jsem nešťastný, když nemohu dlouho
hrát. 47. Když hraji, cítím se lépe. 60. Stalo se, že jsem nešel do školy, abych mohl hrát. 
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 pouze o 1 % méně častěji jsou agresivní, když hrát nemohou, oproti skupině T2,

 o 16 % více ale jsou nešťastní, když hrát nemohou, 

 daleko častěji, konkrétně o více než polovinu, se cítí lépe, když hrají (poměr byl

33 % : 15 %) - rozložení je zachyceno v tab. č. 9,

 do školy nešlo kvůli hraní o 11 respondentů méně než ve skupině T2, konkrétně 

ve skupině T1 toto učinily 4 děti, ve skupině T2 celkem 15 dětí.

Tab. č.  9  – rozložení  odpovědí  na ot.  č.  47 – Když hraji,  cítím se lépe.  U skupiny T1 (mladší  děti)

neodpověděli  3  respondenti,  u  skupiny  T2  1  respondent.  V  tab.č.  1  znamená  silně  souhlasím,  

2 – souhlasím, 3 – nesouhlasím, 4 – silně nesouhlasím

Hypotéza č.3 se potvrdila. I přesto, že mladší děti nezůstávají častěji kvůli hraní

doma namísto pobytu ve škole, nehrají ani více než děti starší, ale častěji než děti

starší  hrají  více,  než  by  chtěly,  jsou  více  nervózní  nebo  nešťastní,  když  hrát

nemohou a cítí se lépe, když hrají,  hraní je pro ně častěji nejsmysluplnější věcí

na světě. 

7.4  Vztah s rodiči

H4:  Hráči,  kteří  tráví  nejvíce  času  hraním  počítačových  her,  spatřují  častěji

nedostatky ve vztahu se svými rodiči, než hráči, kteří hrají méně.

U této hypotézy jsem opět za hráče, kteří tráví nejvíce času hraním počítačových her,

považoval skupinu Z2, tedy ty děti a mladistvé, kteří tráví hraním PC her hodinu a více

denně.  U  nich  jsem  zkoumal  odpovědi  na  otázky  č.51-57  a  srovnával  jsme

je s odpověďmi skupiny Z1.

Většina hráčů se domnívá, že má s rodiči dobrý vztah. Respondenti ve skupině Z2

oproti skupině Z1 více zaškrtávali možnost souhlasím, než silně souhlasím. Rozložení

odpovědí je zaznamenáno v tabulkách č.10 a č.11. 
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1 2 3  4
T1 3 29 33 28
T2 6 8 46 35



Tab. č. 10– odpovědi na ot. č. 51 S rodiči mám dobrý vztah – Z1, 2 respondenti neodpověděli

1-silně souhlasím, 2-souhlasím, 3-nesouhlasím, 4-silně nesouhlasím

Tab. č. 11 – odpovědi na ot. č. 51 S rodiči mám dobrý vztah– Z2, 2 respondenti neodpověděli

1-silně souhlasím, 2-souhlasím, 3-nesouhlasím, 4-silně nesouhlasím

Obecně jsou děti toho názoru, že se jim rodiče v dětství hodně věnovali a rozvíjeli

u nich různé zájmy. Rozdíly byly ale zjištěny v četnosti souhlasných odpovědí. Děti,

které hrají více, častěji odpovídaly, že s rodiči nemají dobrý vztah, méně častěji si myslí,

že se jim rodiče v dětství hodně věnovali a od malička u nich rozvíjeli různé zájmy.      

Více než polovině rodičů, a to u obou skupin, se nelíbí, kolik času u počítače stráví.

Většinou jim však nevadí,  co  děti  na  počítači  dělají.  Více  než  polovina rodičů děti

neomezuje a neurčuje jim, kolik času mohou na počítači strávit..  Většinou se rodiče

nedomnívají,  že  jsou  jejich  děti  na  počítači  závislé. Rozdíly  byly  opět  v četnosti

odpovědí. U dětí, které hrají více, jejich rodiče méně často určují, co děti na počítači

dělají, častěji si však myslí, že jsou jejich děti na počítačích a hraní her závislé. Přesná

čísla a tedy i rozložení odpovědí u obou skupin na tyto otázky jsou zachyceny graficky 

v příloze č. 2. 

Hypotéza č.4 se potvrdila. Hráči, kteří hrají více, se častěji než hráči hrající méně

domnívají,  že  nemají  s rodiči  dobrý vztah a častěji  si  nemyslí,  že  se jim rodiče

v dětství hodně věnovali a rozvíjeli u nich různé zájmy. Rodiče dětí více hrajících

oproti  rodičům  dětí  hrajících  méně  dle  názoru  respondentů  častěji  nejsou

spokojeni s tím, kolik času u počítače jejich dětí tráví, zároveň je ale méně častěji

omezují v času tráveném u počítače. 
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1 2 3 4
Ž, 11-12 26 8 1 0
M, 11-12 17 2 2 0
Ž, 16-17 23 10 1 1
M, 16-17 5 3 2 0
Celkem 71 23 6 1

1 2 3 4
Ž, 11-12 12 2 1 0
M, 11-12 17 4 1 1
Ž, 16-17 5 4 0 1
M, 16-17 12 17 10 0
Celkem 46 27 12 2



7. 5  Preference druhů her u chlapců

H5: Chlapci více než dívky upřednostňují hry s kompetitivním charakterem.

Předpokládal jsem, že chlapci  budou oproti  dívkám ve větší  míře upřednostňovat

soutěživé hry, případně že možnost výhry a soupeření budou okolnostmi, které budou

chlapce  na  počítačových  hrách  nejvíce  přitahovat.  Tyto  skutečnosti  jsem  zjišťoval

v otázkách č. 3, 8, 49 a 50.13

Pro tyto účely jsem rozdělil výzkumný soubor na dvě skupiny – dívky a chlapce,  

a jejich odpovědi jsem srovnával. Zároveň jsem také zachoval rozložení obou skupin

na dvě podskupiny dle věku – detailnější rozložení odpovědí je zaznamenáno graficky

v příloze č. 2.  

Za typicky „soutěživé“ hry jsem považoval hry akční. Ty hrají chlapci o něco více

než dívky, konkrétně je hraje 25 % chlapců oproti 19 % dívek. Za typ soutěživých her 

je  možno považovat  i  hry strategické (ty ale  v mém výzkumném vzorku více hrály

dívky) a také MMORPG hry,  neboť řada z nich je akčních a bojových (např.  velmi

známá hra World od Tanks). Tyto hry hrají z respondentů více chlapci (32 % :  27 %). 

U této skupiny her ovšem není možno dle mého názoru jednoznačně tvrdit,  že se

jedná vyloženě o hry soutěživé a akční, některé jsou více strategické a relaxační (např.

hra Farmerama, kde se hráč stává zemědělcem a chovatelem). 

Co se týče motivace hraní spočívající v možnosti vyhrát, kladné odpovědi chlapců

převládaly nad odpověďmi děvčat (konkrétně především vyhrávat chce 23 % chlapců

oproti 13 % děvčat). 

Rozložení odpovědí u otázky č. 3  Jaký typ her hraješ? do dvou skupin, tj.  dívky

a chlapci, ukazuje tabulka č. 12, rozložení odpovědí u otázky č. 8 tabulka č. 13.

pohlaví adventury akční logické RPG MMORPG strategické
Ž 15 18 19 12 21 12
M 16 24 10 7 30 8

  Tab. č. 12: rozložení odpovědí respondentů na otázku č. 3 Jaký typ her hraješ? podle pohlaví.

13 3. Jaký typ PC her hraješ nejraději? 8. Na hraní je nejlepší (vyber jednu z možností) -možnost vyhrát 
-napětí – spolupráce s ostatními – naučím se něco nového – je to relax – ve hře dokážu něco, co nejde
v normálním životě 49. Baví mě když můžu porazit někoho jiného 50. Je pro mě důležité být ve hře 
lepší než ostatní 
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pohlaví vyhrát napětí spolupráce naučit se relax jsem jiný
Ž 13 4 14 15 23 28
M 22 10 16 8 17 22

  Tab č. 13: rozložení odpovědí respondentů na otázku č. 8  Na hraní je nejlepší- podle pohlaví

Porážet ve hře ostatní baví celkem 83 % chlapců (odpovídali buď že silně souhlasí

nebo souhlasí),  u dívek to bylo 59 %. Pro 52% chlapců je důležité být ve hře lepší,

než ostatní, u dívek to bylo 22 %. I k těmto odpovědím jsou k dispozici grafy v příloze

č. 2.

Hypotéza č.5 se potvrdila. Chlapci častěji než dívky dávají přednost soutěživosti

ve hře. Chlapci častěji hrají akční hry, častěji než dívky chtějí vyhrát. 

7.6 Zkušenost se šikanou

H6: Hráči hrající počítačové hry více mají častěji než hráči hrající méně zkušenost

se šikanou v dětském kolektivu.

V dotazníku děti odpovídaly na otázku, zda se setkaly osobně se šikanou či nikoliv.

Opět jsem porovnával děti,  které hrají méně (skupina Z1) a které hrají více, tj.  více

než hodinu denně (skupina Z2). 

Tato  hypotéza  se nepotvrdila. Děti  ze  skupiny Z1 zažily šikanu mnohem častěji,

konkrétně se s ní setkalo 39 %, zatímco děti ze skupiny Z2 zažily šikanu ve 25 %.  

V  první  skupině  se  setkala  se  šikanou  především  děvčata,  a  to  v  obou  věkových

skupinách,  ve  skupině  Z2  na  tuto  otázku  odpovídali  kladně  nejvíce  chlapci  

ve věku 16-17 let. Konkrétní čísla jsou zachyceny v tabulkách č. 14 a 15.

Tab. č. 14: šikana u dětí ze skupiny Z1
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ano ne
Ž, 11-12 16 19
M, 11-12 8 14
Ž, 16-17 13 23
M, 16-17 3 7
Celkem 40 63



Tab. č. 15: šikana u dětí ze skupiny Z2

Hypotéza  č.6  se  nepotvrdila,  respektive  výzkum  naopak  prokázal,  že  větší

zkušenost se šikanou mají děti, které hrají méně.
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ano ne
Ž, 11-12 2 13
M, 11-12 3 21
Ž, 16-17 3 8
M, 16-17 12 27
Celkem 20 69



8. ZÁVĚRY VÝZKUMU

V rámci  výzkumu  jsem zkoumal,  jaký  vliv  má  hraní  počítačových  her  na  děti  

a  dospívající.  Výzkumný  vzorek  tvořilo  celkem  192  respondentů,  přibližně  napůl

chlapci a dívky, a to ve věku 11-12 let (žáci základní školy) a 16-17 let (žáci střední

školy).  Zajímalo  mě,  zda  časté  hraní  počítačových  her  vede  k  sociálnímu  stažení,

kdy děti ztrácí zájem o kontakt s kamarády, respektive dětmi ve svém okolí, a namísto

toho  preferují  vztahy  virtuální.  Zkoumal  jsem,  jaké  jsou  motivy  častého  hraní

na počítači, zda jsou rozdíly mezi tím, čemu dávají v tomto ohledu přednost chlapci

a dívky a jaké vztahy sledované děti mají se svými rodiči. Zajímala mne také zkušenost

dětí se šikanou v dětském kolektivu a možná souvislost mezi hraním počítačových her

a zkušeností se šikanou.

Ukázalo se, že více než hodinu denně hraje 89 respondentů, tedy téměř polovina

dětí,  které  byly  formou  dotazníku  osloveny.  Domnívám se,  že  se  jedná  o  poměrně

vysoké číslo vzhledem k tomu, jaký je režim dne dětí. Poté, co stráví velkou část dne 

ve škole, by si měly ve svém volném čase plnit své povinnosti – tj. učení, případně

pomoc v domácnosti  – a  v ideálním případě mít  i  čas  na své kamarády a koníčky.

Jestliže  však  denně  tráví  více  než  hodinu  denně  hraním  počítačových  her,

předpokládám, že jim na jiné aktivity příliš času nezbývá, resp. tyto děti hrají na úkor

svých povinností a jiných činností. Některé děti hrají dokonce 3 a více hodin denně,

konkrétně 23 dětí, z toho většina (17 dětí) jsou chlapci ve věku 16-17 let. 

Zjištěné údaje nejsou v souladu s tím, co zjistil ve svém výzkumu Vaculík (1999,

s. 165-179).  Podle  něj  hraje  denně  počítačové  hry  pouze  7  %  brněnských

středoškolských studentů.  V mém výzkumu respondenti  uváděli,  že  hraje  minimálně

hodinu denně téměř polovina z nich. Zjištěné rozdíly jsou patrně mimo jiné ovlivněny

dobou, ve kterém byly tyto dva výzkumy prováděny. Od výzkumu Vaculíka uběhlo více

než  16  let.  Zdá  se  tedy,  že  v dnešní  době  děti  hrají  více  počítačové  hry  více

než v minulosti,  což  je  bezpochyby  způsobeno  také  snazší  dostupností  zařízení,

na nichž je možno hrát, včetně mobilů, které vlastní takřka všechny děti.

Vzhledem k poznatkům z vývojové psychologie lze usuzovat, že toto zvýšené hraní

vypovídá mnohé o sociálním světě těchto jedinců. Jak uvádí Vágnerová (2005, s. 371-

380), v období dospívání narůstá význam vrstevnické skupiny. Pro jedince je důležitá
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skupina,  s  níž  se  může  identifikovat,  vazba  na  ní  zvyšuje  sebevědomí  a  jistotu.

Dospívající má potřebu být akceptován a pozice ve skupině se stává důležitou součástí

jeho identity. Jestliže však takové dítě tráví většinu volného času hraním počítačových

her, dá se předpokládat, že mu v životě chybí uspokojivý sociální kontakt, neboť právě

vrstevnické skupině, případně skupině, do které patří, ve které dochází k uspokojování

jeho nejdůležitějších potřeb, by měl dávat dospívající  přednost. Má potřebu  vztahování

a hledá ji tedy tam, kde je to pro něj dostupné. V tomto případě je to svět počítačových

her, zejména jedná-li se o MMORPG hry,  kde může být v kontaktu s dalšími hráči.

Navíc  při  hraní  počítačových  her  dochází  k  naplňování  jeho  dalších  potřeb,

nejen potřeby někam patřit.  Jedinec  hraje,  protože  mu to  přináší  potěšení,  vzrušení,

uspokojení řady impulzů, např. agresivních nebo sexuálních. 

Děti  mladšího  věku,  v  tomto  případě  respondenti  ve  věku  11-12  let,  sice  také

potřebují  vrstevníky,  resp.  jedná  se  o  věk,  kdy kamarádi  začínají  být  čím dál  více

důležití, avšak jejich život je stále do značné míry určován rodiči. Ti se s dětmi učí, vozí

je na kroužky, zajišťují jim zájmové aktivity,  tj. tyto děti jsou více závislé na svých

rodičích.  To  se  ostatně  také  potvrdilo  ve  výzkumu,  o  čemž  bude  referováno  dále  

v textu, neboť právě u této věkové skupiny rodiče v mnohem větší míře oproti dětem

starším určují, kolik času děti stráví „na počítači“.

Co se týče rozdílu mezi dívkami a chlapci ve věku 16-17 let, dá se předpokládat,

že dívky jsou sociálně zdatnější, daří se jim lépe navazovat a udržovat sociální vztahy

a též  jim  pravděpodobně  hraní  počítačových  her  přináší  méně  uspokojení  životně

důležitých potřeb, než je tomu u chlapců téhož věku. Poměr hraní PC her u chlapců

a dívek více než hodinu v celém výzkumném souboru byl 67 %: 27 %, tedy obecně

se ukázalo, že chlapci tráví hraním počítačových her daleko více času než děvčata.

Bylo by pochopitelně zajímavé dále zkoumat tuto úzkou skupinu dětí, tedy chlapců

ve věku 16-17 let a zjišťovat, co je příčinou toho, že hraním počítačových her tráví

tak velké množství času. 

S dětmi hrajícími déle než jednu hodinu denně jsem tedy ve výzkumu dále pracoval

jako se skupinou dětí, kteří hrají hodně (dále v textu bude označena jako Z2), a jejich

výsledky jsem srovnával  s  výsledky zbývajících  dětí,  kteří  hrají  maximálně  hodinu

denně (dále v textu jako Z1). 

Nedá se říci, že by chlapci ve věku 16-17 let netrávili vůbec žádný čas s kamarády 

z reálného světa, ale i zde se u této podskupiny objevilo nejvyšší číslo – z celkového

počtu 39 chlapců ve věku 16-17 let, kteří hrají více než hodinu denně, jich 29   je se
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svými  kamarády  maximálně  20  hodin  v  týdnu  a  obecně  u  skupiny  Z2  tráví  více

než 20 hodin týdně se skutečnými kamarády pouhých 25 % dětí, ve skupině Z1 je to

54 % dětí,  což  je  více  jak  jednou  tolik.  Lze  tvrdit,  že  hraní  počítačových  her  je

na úkor času stráveného s kamarády z reálného světa. Tímto se mimo jiné potvrdila

hypotéza č.  1,  která  tvrdí,  že  s  narůstajícím počtem hraní  počítačových her  ztrácejí

mladiství zájem o navazování vztahů ve skutečném životě a sociální interakce obecně. 

V počtu kamarádů v reálném světě se skupiny Z1 a Z2 mezi sebou nijak výrazně

nelišily.  Většina  respondentů  odpovídala,  že  má  více  než  8  kamarádů.  Zároveň  

se  ukázalo,  že  častější  trávení  času  hraním  počítačových  her  nevede  k  tomu,  

že  by  v  souvislosti  s  tím  docházelo  k  nárůstu  vztahů  virtuálních.  U  obou

zkoumaných skupin Z1 a Z2 se u těchto otázek neobjevily signifikantní data či rozdíly,

jediným významnějším rozdílem byla skutečnost, že ve skupině Z1 vůbec nemá zřízený

Facebook 17 % dětí, zatímco ve skupině Z2 je to necelých 9 % dětí.

To,  zda  respondenti  vnímají  rozdíl  mezi  přátelstvím  v  reálném  světě,  a  světě

virtuálním,  jsem zjišťoval  v  dotazníku několika  otázkami,  ve  kterých jsem se  ptal  

na kvalitu těchto vztahů a to, co jim tyto vztahy přináší.  Ve skupině Z1 si většinou

respondenti  myslí,  že  kamarádství  přes  internet  je  méně  konfliktní,  respondenti  

ze  skupiny  Z2  převážně  tvrdili,  že  mezi  kamarádstvím  získaným  z  internetu  

a  kamarádstvím  skutečným  rozdíl  není,  podobně  skupina  Z2  nevidí  rozdíl  mezi

navazováním vztahu přes internet a ve skutečném životě. Ve skupině Z1 bylo nejčastější

odpovědí to, že se dotyčný nestydí při komunikaci. 

Je  otázkou,  proč  se  více  závislé  děti  domnívají,  že  mezi  navazováním  

a realizováním vztahu ve světě virtuálním a skutečném není rozdíl. Je prokázáno, 

že je např. mnohem snazší komunikovat telefonicky, než tváří v tvář. O to jednodušší 

je  komunikace  ve  světě  virtuálním,  kde  je  navíc  zcela  běžné,  že  jedinec  může  být

kýmkoliv, volit si jakoukoliv identitu. Jak jsem již uváděl v části teoretické, když   se

konverzace  dotyčnému nelíbí,  stačí  ji  vypnout,  změnit  si  nick.  Vzhledem k tomu,  

že děti závislé na počítačích jsou patrně méně sociálně zdatné a možná i méně sociálně

zralé,  lze  se  domnívat,  že  rozdíl  nevnímají,  případně  že  rozdíl  vidět  nechtějí,  aby  

si nemuseli připustit svůj deficit v oblasti mezilidských vztahů. 

Co se týče toho, jak si respondenti cení svých reálných vztahů, obě skupiny shodně

odpovídaly, že jsou raději se svými kamarády, dávají jim přednost před hraním

her, a souhlasily s výrokem, že virtuální přátelství jsou pro ně bezcenná. Rozdíl byl

pouze v intenzitě, s jakou se respondenti k této odpovědi klonili. Ve skupině Z1 dávaly
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děti  častěji  odpověď silně  souhlasím,  respondenti  Z2 častěji  volili  mírnější  variantu

odpovědi,  tedy  „jen“  souhlasím.  Odpovědi  skupiny  Z2  jsou  ovšem  v  rozporu  

s tím, co bylo zjišťováno na začátku dotazníku, neboť jak jsem již uváděl, tyto děti tráví

oproti  skupině  Z1  mnohem  více  času  hraním  počítačových  her  na  úkor  rozvíjení

skutečného přátelství. Přesvědčení těchto dětí je v rozporu s tím, jak se ve skutečnosti

chovají, jedná se snad pouze o jejich přání a představy než realitu, podobně jako si tyto

děti možná nechtějí  připustit,  že ve vztazích skutečných a reálných existují  rozdíly.  

I když u otázky, zda se dětem snadněji komunikuje s virtuálními přáteli, zástupci obou

skupin většinou odpovídaly, že tomu tak není, s tímto tvrzením souhlasilo ve skupině Z1

23 % dětí, zatímco ve skupině Z2 jich bylo o 12 % více, tedy 35 % . 

Obě  skupiny  se  cítí  dobře  ve  skupině  svých  kamarádů,  co se  týká  kamarádů

virtuálních, v jejich společnosti se cítí dobře ze skupiny Z1 pouze 23 %, zatímco 

ve skupině Z2 je to 57 %, tedy více než jedenkrát tolik. Celkově jsou ale obě skupiny

spokojeny s tím, jací jejich skuteční kamarádi jsou a jaké mají vlastnosti. Obě skupiny

také tvrdí, že kamarády mimo virtuální svět potřebují, liší se však v tom, jaké to je,

když hrají  –  děti  ze  skupiny  Z2  jsou  hrou  patrně  mnohem  více  pohlceni,  a  tedy

když hrají,  potřeby sociálního  kontaktu  a  vztahování  se  jsou  pro  ně  méně  důležité,

nebo více uspokojeny, čili když jsou v kontaktu s přáteli virtuálními, již mnohem častěji

kamarády skutečné nepotřebují.   

Důvodem, proč děti většinou usedají k počítačovým hrám, je nuda nebo vyhledávání

zábavy. Je to jejich způsob, jak trávit volný čas. Objevovaly se odpovědi jako: „Doma 

je nuda“, „Když je venku ošklivě“, „Přišlo mi to zajímavé“, „Zabít čas“, „Abych se

zabavil s kamarády“. Pro děti ze skupiny Z2 je to také velmi často relax. U skupiny Z1

byla  třetím nejčastějším motivem (u  skupiny Z2  čtvrtým nejčastějším)  skutečnost,  

že je ke hře někdo přivedl – tatínek, protože je IT správce, babička, kamarádi. 

Důvody, proč ve hře děti poté, co se s ní seznámily, pokračují, zůstávají stejné. Hraní

počítačových her pro ně není nejsmysluplnější činností, a to ani u jedné z podskupin

respondentů.  Pokud  děti  nemohou  delší  dobu  hrát,  většinou  to  v nich  nevyvolává

nepříjemné pocity. Druhá hypotéza, tedy že hráči, co tráví hraním PC her nejvíce času,

hrají  nikoliv  kvůli  zvýšení  pohody,  ale  proto,  aby utišili  nepohodu,  se  nepotvrdila.

Explicitně se  závislost  jako odpověď objevila  pouze jednou,  jiné podobné odpovědi

jsem nezaznamenal. 

U respondentů jsem také zkoumal zda-li, když hrají delší dobu, objevují se u nich

nějaké zdravotní potíže. Žádné uvádělo v první skupině 37 % dětí, děti, které hrají více
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než hodinu denně, nemají žádné zdravotní potíže ve 46 %. Je otázkou, čím to může být

způsobeno, předpokládal jsem, že více zdravotních potíží bude mít právě tato skupina.

Nabízí se vysvětlení, že jsou zdravější oproti první skupině nebo možná svým potížím

nevěnují pozornost, případně jejich přítomnost popírají, podobně jako tomu mohlo být

co se týče času tráveného hrou a rozvíjení kamarádských vztahů. 

Ze zdravotních potíží se u skupiny Z1 objevovala nejčastěji bolest zad, očí a hlavy, 

u skupiny Z2 také tyto potíže, v jiném pořadí, a to oči, hlava a záda. Spontánně také

respondenti zmiňovali zánět šlach. 

Ve  výzkumu  jsem  dále  zjišťoval,  zda  hráči  nižšího  věku  upadají  více  

do závislosti oproti dětem starším. Na závislost na hraní jsem se dotazoval otázkami  

na okolnosti hraní – tedy zda děti hrají na úkor školy, kamarádů, více, než by chtěli,  

jak moc na hraní myslí a jak se cítí, když delší dobu hrát nemohou. Za mladší děti jsem

považoval děti ze základních škol, tj. chlapce a dívky ve věku 11-12 let. 

Tato hypotéza se potvrdila, a to především z pohledu prožívání v souvislosti s hraním

počítačových her. Ukázalo se, že mladší děti méně často hrají počítačové hry na úkor

školy a školních povinností, neučí se méně a oproti starším dětem se jim ani v takové

míře  nezhoršily  školní  výsledky,  jako  to  bylo  u  skupiny starších  dětí  –  konkrétně  

u mladších dětí ke zhoršení prospěchu v souvislosti s hraním dochází v necelých 13 %

(tj. děti odpovídaly často, skoro pořád nebo pořád), u dětí starších to bylo ve 24 %.

Nezjistil  jsem tedy rozdíly v konkrétním chování,  které  je  možné pozorovat  zvenčí,

což je nejspíš ovlivněno tím, že mladší děti jsou rodiči více kontrolováni a také jsou

mladší děti konformnější a více poslušní vůči autoritě, tedy rodičům a učitelům.

Mladší  děti  ale  naopak  myslí  na  hraní  mnohem více  (konkrétně  11  respondentů

oproti 7 z druhé skupiny), častěji také hrají více, než by si přály, o 5 % více respondentů

souhlasilo s tvrzením, že hraní je pro ně nejsmysluplnější věcí. O 16 % více mladších

respondentů je nešťastných, když hrát nemohou, stejně jako jsou nervózní a naštvaní,

když se k hrám nedostanou, ve větší míře se také častěji cítí lépe, když hrají. 

Z těchto získaných dat tedy usuzuji, že mladší děti jsou ve zvýšeném riziku vzniku

závislosti.  Hraní  počítačových  her  má  vliv  více  na  jejich  kognici  než  na  samotné

chování. V teoretické části jsem zmiňoval fáze vývoje závislosti vytvořené pro jedince

závislé na alkoholu, nicméně je možné je použít i pro tyto účely s tím rozdílem, že lidé

hrající  počítačové  hry  si  somaticky  škodí  minimálně  a  pochopitelně  vliv  na  míru

závislosti na počítačových hrách je jiný než u závislosti na alkoholu.
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Děti  ve  věku  11-12  let  podle  vývojových  stádií  alkoholismu,  odpovídají  svojí

psychickou  závislostí  prvnímu  stádiu,  kdy  návyková  látka  (v  tomto  případě  tedy

počítačové  hry jako objekt  zájmu)  má  dopad  na  psychiku  jedince,  jeho subjektivní

prožívání,  pocit  pohody,  tzv.  well  being,  sebevědomí.  Dá  se  tedy  předpokládat,

že při nezměněných podmínkách mohou tyto děti postoupit do fáze další,  kdy budou

hrát stále častěji a jejich závislost se bude rozvíjet. 

V  teoretické  části  jsem  také  zmiňoval  znaky  závislosti  na  počítačových  hrách

podle Hýbnerové  (2012,  s.  33-39).  Autorka  považuje  za  významné  znaky svědčící  

pro závislost, význačnost her v životě jedince, vliv hraní na nálady, zvyšování tolerance,

abstinenční příznaky a konflikt s okolím, tj. např. s povinnostmi ve škole. V těchto pěti

kritériích skórovaly mladší děti oproti dětem starším více celkem ve dvou kritériích,

konkrétně  v  souvislosti  s  významností  her  v  jejich  životě  a  vlivu  na  jejich  nálady.

Naopak oproti starším dětem se nedostávají v takové míře do konfliktu se svým okolím,

nemají  tak  vysoké  nebo  rozmanité  abstinenční  příznaky,  ani  se  u  nich  nezvyšuje

tolerance  vůči  hraní.  Domnívám  se,  že  bylo  mým  výzkum  zjištěno,  že  hraní

počítačových her je pro děti nebezpečné a v návaznosti na delším čase stráveném touto

činností  se dá předpokládat,  že se jejich závislost  bude rozvíjet.  Ostatně jak z mého

výzkumu vyplývá, starší děti vykazují častěji projevy závislosti oproti dětem mladším

v dalších třech kritériích, které se týkají pozorovaného chování. 

Na děti a dospívající má velký vliv rodina. Ta každého jedince formuje, je vzorem

hodnot, ideálů a postojů. Určuje také pravidla a normy, kterými se děti mají řídit. Děti

od svých rodičů přijímají to, co jim rodiče vštěpují. Platí, že u závislosti hraje rodina

významnou roli. Zkoumal jsme tedy, jak se rodiče oslovených respondentů k hraní dětí

staví,  zda se domnívají,  že jsou děti závislé, případně zda je v jejich hraní omezují.

Nejčastěji uváděli nespokojenost se vztahem s rodiči chlapci ve věku 16-17 let. 25 % 

z nich nesouhlasí s tím, že by měli s rodiči dobrý vztah, 28 % z nich si nemyslí, že by se

jim rodiče  v  dětství  hodně  věnovali,  23  % z  nich  nesouhlasí,  že  by u  nich  rodiče

odmalička  rozvíjeli  nějaké  zájmy.  Tato  skupina   byla  také  nejpočetnější  co  se  týče

odpovědí,  že rodičům nevadí,  co na počítači dělají,  neurčují,  kolik mají  trávit  času  

na počítači,  nemyslí  si,  že jsou jejich děti  na počítači a počítačových hrách závislé.

Právě chlapci ve věku 16-17 jsou ti, co hraním počítačových her tráví nejvíce času  

a zároveň nejméně času se skutečnými kamarády. Mají nejvíce přátel na Facebooku,

snadněji se jim komunikuje s virtuálními přáteli,  nikoho dalšího nepotřebují, když hrají

apod.  Lze  říci,  že  respondenti  z  této  skupiny vykazovali  nejvíce  znaků svědčících  
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pro závislost, byli  nejméně spokojeni s tím, jak se jim rodiče věnovali, a udávali, že je

rodiče v přístupu na počítač neomezují. Lze tedy říci, že existuje souvislost mezi tím,

jak se rodiče dětem věnují a jaký je postoj  rodičů  k počítačům a počítačovým hrám, 

a tím, zda se u dětí může rozvinout závislost na počítačích. Dle mých předpokladů je

vhodné,  aby se rodiče svým dětem věnovali,  od útlého věku,  rozvíjeli  u nich různé

zájmy, trávili s nimi čas, regulovali to, čemu a jak dlouho se věnují. V důsledku toho

pak jsou děti schopny trávit čas (řečeno slovy výzkumu– tj. zabavit se, zahnat nudu) 

i jinak, než jen hraním počítačových her.

Co se týče  preference  her,  existují  rozdíly mezi  chlapci  a  děvčaty.  Všechny děti

nejraději  hrají  MMORPG hry,  chlapci  o něco radši hrají  hry akční,  dívky spíše hry

logické a strategické. Chlapci oproti dívkám ve větší míře chtějí vyhrát, a to o 10 %

více. 

V dotazníkovém šetření  se  prokázalo,  že  pro  chlapce  oproti  dívkám je  mnohem

lákavější mít možnost soupeřit, vyhrát, být lepší než ten druhý. U této hypotézy jsem

ovšem dostatečně  vhodně neformuloval  jednotlivé  položky v  dotazníku.  Děti  hodně

hrají online hry, ale i tyto hry se dají rozdělit na hry akční, logické apod. Zaškrtnutí

MMORPG her mi tedy neprozradilo nic o typu počítačové hry.  U her strategických

může být také hodně akce a soupeření. Vhodnější by tedy bylo ptát se např. na název

her,  které  děti  hrají,  případně  otázky na  kompetitivnost  více  specifikovat,  zaměřit  

se více na obsah her či jednotlivých akcí v nich. U této hypotézy se mi tedy potvrdilo,

že  chlapci  oproti  děvčatům dávají  daleko více  přednost  soutěživosti  ve  hře,  vlivem

nevhodné formulace otázek jsem však nebyl schopen zjistit, zda dávají chlapci přednost

vyloženě hrám s kompetitivním charakterem.

Poslední  výzkumnou  hypotézou  byl  předpoklad,  že  děti,  které  tráví  hraním

počítačových her více času, tj. v mém šetření více než hodinu denně, zažily mnohem

častěji šikanu. Předpokládal jsem, že se jedná o děti,  pro které je hraní her únikem  

od reálného světa, tedy i případných neúspěchů mezi vrstevníky, nebo že šikana může

být důsledkem toho, že tyto děti tráví méně času s vrstevníky, když hrají hry – nemají

společné zájmy, témata k hovoru, jsou sociálně méně zdatné.

Tato hypotéza se nepotvrdila, více se se šikanou setkaly děti z první skupiny, tedy ty,

kteří  hrají  méně.  Zejména  se  jednalo  o  dívky  ve  věku  11-12  let  a  16-17  let.  

Z druhé skupiny Z2 s tímto tvrzením souhlasili nejčastěji chlapci ve věku 16-17 let.

Důvody,  proč tomu tak je,  mohou být různé.  Je  možné,  že dívky jsou citlivější  

na  rozdíly v sociálním vztahování  se  a  mezilidské  vztahy obecně,  více  tedy dokáží
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rozpoznat,  když  šikanu  zažívají.  Domnívat  se  ale  lze  opak,  totiž  to,  že  jim  hraní

počítačových her zabírá méně času, je z vrstevnického kolektivu vyděluje, chybí jim

společné  zážitky,  pokud  se  ocitají  v  prostředí,  kde  je  časté  hraní  počítačových  her

normou. U chlapců ve věku 16-17 let jsem se setkal s tím, že se skutečnými kamarády

tráví  ze  všech podskupin nejméně času,  hrají  hodně,  tedy zde  by šikana mohla být

důsledkem nebo naopak příčinou zvýšeného hraní počítačových her.

I u této výzkumné otázky jsem si vědom toho, že jsem se na ni mohl více dotazovat.

Bylo možné daný fenomén dále zkoumat, ptát se na příčiny šikany, čeho  se tato šikana

týkala apod. Položka týkající se šikany byla do dotazníku zařazena až na jeho konci

a nebylo  záměrem  mé  práce  zabývat  se  daným  jevem  do  větší  hloubky.  

V rámci mé práce mě ovšem zajímalo, jaký vliv má hraní počítačových her na osobní

život hráčů, a tedy jsem do dotazníku také otázku na šikanu zařadil, neboť se jedná  

o  jev,  který  se  dětí  a  dospívajících  týká  a  je  velmi  významný  ve  vztahu  k  vývoji

osobnosti  a  začlenění  jedince  do  společnosti,  ať  již  co  se  týče  přítomnosti,

tak i v návaznosti na budoucí sociální vztahy a kontakty. Rozsah mé práce mi tento jev

nedovolil více zkoumat, v této diplomové práci jsem se více zaměřoval na prožívání

a chování zkoumaných osob, bezesporu by ale bylo zajímavé se této možné kauzalitě

dále věnovat. 
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ZÁVĚR

Tématem této práce byla závislost na počítačových hrách a její vliv na osobní život

hráčů, přičemž cílovou skupinou, u níž bylo prováděno empirické šetření, byly děti  

ve věku 11-12 let a dospívající ve věku 16-17 let.

Problematika  počítačové  závislosti  je  dle  mého  názoru  velmi  málo  probádaná,

resp. v této oblasti bylo doposud provedeno jen malé množství výzkumů. Obecně i téma

počítačové závislosti se jeví být pro odborníky novou kategorií, která nemá odpovídající

zařazení v mezinárodních klasifikacích. Tento typ závislosti je řazen mezi návykové  

a impulzivní poruchy, má blízko ke gamblerství, které je hlavním reprezentantem této

diagnostické  kategorie,  ale  mnohé  společné  body  má  i  s  klasickými  závislostmi  

na návykových látkách. 

Období  dětství  a  dospívání,  na  které  jsem se  v práci  zaměřil,  je  obdobím velmi

náročným,  důležitým  vývojovým  milníkem,  kdy  se  vytváří  identita  jedince.  Dítě  

je na pomezí mezi světem dítěte a dospělého a de facto již dětství opouští, ale dospělým

ještě  není.  Hledá  sama sebe,  naráží  na  bariéry  v  sociálním světě,  reprezentovaném

zejména rodiči,  prochází  řadou náročných fyzických i  psychických změn,  na  které  

se  musí  adaptovat.  Významnou  roli  v  tomto  věku  hrají  vrstevníci,  neboť  ty  se

pro dospívajícího  stávají  důležitějšími,  než  rodiče  či  předchozí  autority.  Pro  dítě  je

důležité, zda má kamarády, jak mezi ně zapadá, jaké vztahy s nimi má. Kromě toho se

mu také mění  zájmy.  Celkově je  tedy toto vývojové období  charakterizováno řadou

konfliktů  

a změn.

Únik  z  nepříjemné  reality  bývá  často  svět  fantazie.  Tento  svět  je  nám  snadno

dostupný v počítačových hrách. Když jedinec hraje, je pohlcen děním ve hře, může být

někým  jiným,  lepším,  schopnějším,  akceptovanějším.  Ve  hře  je  možné  vybít  řadu

impulzů, uspokojit mnohé potřeby. Proto je tedy svět počítačových her tolik atraktivní

jak  pro  dospělé,  tak  i  pro  děti.  Vzhledem  ke  své  snadné  dostupnosti  a  tomu,  

co počítačové hry nabízí, zároveň ale hrozí rozvoj závislosti v této oblasti. Toto téma

jsem v mé práci zkoumal, a to formou dotazníkového šetření na základních a středních

školách.
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Z celkového počtu 250 dotazníků, byla návratnost 192. Výzkum byl koncipován jako

kvantitativní.  Získaná data jsem zpracoval vzhledem k šesti  stanoveným hypotézám,

ve kterých jsem zjišťoval, co děti ke hře motivuje, zda jsou závislostí na počítačových

hrách  více  ohroženy mladší  děti,  zda  jsou  rozdíly  mezi  tím,  jaké  hry hrají  chlapci

a děvčata,  resp.  zda  chlapci  upřednostňují  hry  s  kompetitivním  charakterem,  jestli

pravidelná  delší  doba  strávená  hraním  vede  ke  ztrátě  zájmu  o  sociální  vazby,

kdy na významu naopak nabývají vztahy virtuální, zda existuje souvislost mezi častým

hraním počítačových her a šikanou a jaké vztahy mají děti, které hrají hodně, se svými

rodiči, konkrétně zda tyto děti spatřují nedostatky ve vztahu se svými rodiči. 

Téměř polovina dětí tráví hraním počítačových her více než hodinu denně, přičemž

nejvíce hrají chlapci ve věku 16-17 let. Objevovaly se i odpovědi, že adolescenti stráví

hraním denně i 5-6 hodin. Čím více děti hrají, tím méně následně tráví čas se svými

kamarády, tedy hraní je na úkor jejich sociálních vazeb. Potvrdil se mi tak předpoklad,

že zvýšeným hraním děti ztrácejí zájem o sociální kontakt. Nedá se říci, že by větší

hráči měli méně kamarádů, nebo u nich naopak narůstal počet přátel virtuálních, tito

respondenti si ani virtuálních vztahů více necení, u obou porovnávaných skupin jsem

získal obdobné výsledky. 

Děti,  které  hrají  více,  nevnímají  rozdíl  mezi  tím,  jaké  to  pro  ně  je  navazovat  

a  udržovat  vztahy skutečné  a  virtuální,  přitom není  sporu  o  tom,  že  svět  virtuální  

je v tomto ohledu pro jedince mnohem snazší,  je možno vyhnout se řadě konfliktů,

měnit identitu, být kýmkoli, kým dotyčný být chce, nebo potřebuje. Lze se domnívat,

že si hráči tuto skutečnost připustit nechtějí, případně nejsou natolik sociálně a emočně

vyzrálí, aby si tento rozdíl uvědomili. 

Virtuální  kontakt  je  pro  větší  hráče  významnější  v  tom  smyslu,  že  se  v  jejich

společnosti cítí daleko častěji lépe oproti druhé skupině, když hrají, žádný další kontakt

již mnohdy nepotřebují. 

Většinou děti hrají obecně proto, že se nudí, hledají způsob, jak „zabít čas“. Závislost

respondenti jako motiv hraní neuváděli, z odpovědí je však patrné, že ty děti, které hrají

více, se necítí komfortně, pokud hrát nemohou, jsou více smutné, úzkostné či agresivní.

Podobně je to také se závislostí u dětí mladších. Nevykazují konkrétní chování svědčící

pro závislost v tom smyslu, že by např. více hráli, nicméně v pojetí vývoje závislosti se

pohybují minimálně v první fázi, neboť oproti starším dětem na hraní více myslí, to,

zda hrát mohou, či nemohou, do značné míry ovlivňuje jejich nálady a pocity. 
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Děti nejvíce preferují tzv. MMORPG hry, tedy hry online, které jim umožňují být  

v kontaktu s dalšími hráči, společně vymýšlet strategii, nebo naopak hrát proti sobě atd.

Chlapci o něco více preferují hry akční, dívky spíše hry logické a strategické. Chlapce

daleko  více  než  děvčata  láká  příležitost  vyhrávat,  být  v  něčem  lepší.  Vzhledem

k nedostatečné formulaci otázek v dotazníku vztahujících se k této oblasti jsem nezjistil

více podrobností o tom, jaké hry děti vzhledem ke svému pohlaví preferují, jaké aspekty

jsou pro ně nejpřitažlivější. 

Poslední oblastí, na kterou jsem ve výzkumu zaměřil pozornost, byla problematika

rodiny a obecně úspěšnosti v sociálním světě. Děti se cítí být oblíbené, a to bez ohledu

na to, kolik času hraním počítačových her stráví. Děti, které hrají více, jsou mnohem

častěji  toho  názoru,  že  s  rodiči  nemají  dobrý  vztah,  nejsou  spokojeni  

s tím, jak se jim rodiče věnovali, k čemu je vedli. Rodiče ani tyto děti příliš neomezují 

v tom, kolik času na počítači stráví a čemu se na něm věnují..  Tato zjištění  nejsou

v rozporu s tím, co je obecně známé, tedy že je důležité, aby se rodiče dětem věnovali,

neboť  ať  již  cíleně,  nebo  nevědomě,  tím,  jakými  vzory pro  děti  jsou,  jaké  názory,

postoje a hodnoty mají, rodiče děti formují a určují, jací jejich potomci budou, co budou

považovat za důležité a jak budou svůj život utvářet.

Co  se  týče  úspěšnosti  dětí  ve  vztazích  s  jejich  vrstevníky,  ve  výzkumu  

se  nepotvrdilo,  že  by  zvýšené  hraní  počítačových  her  vedlo  k  potížím  ve  vztahy  

s  vrstevníky,  konkrétně  k tomu,  že  by byli  šikanováni.  Vlastní  zkušenost  s  šikanou

naopak  více  udávaly  děti  ze  skupiny,  která  hraje  méně,  a  to  zejména  dívky  obou

věkových kategorií. Ve druhé skupině mají nejvíce zkušeností s šikanou chlapci ve věku

16-17,  tedy  ti,  kteří  nejvíce  hrají  a  nejméně  času  tráví  se  skutečnými  kamarády.

Souvislosti mezi šikanou a zvýšeném množství hraní počítačových her bohužel v mém

výzkumu  nebyla  věnována  větší  pozornost,  můžu  se  tedy  pouze  domnívat,

čím je výsledek způsoben – tedy možná větší vnímavostí dětí z první skupiny, jejich

častějším kontaktem s reálnými kamarády, a tedy i intenzivnějším a častějším zažíváním

konfliktů a negativních zkušeností s vrstevníky.  

Ve svém výzkumu jsem byl omezen několika faktory. Nebylo v mých silách zvolit

např. zcela náhodně školy, ze kterých bych získal respondenty pro výzkum, neměl jsem

ani  možnost  pracovat  s  větším vzorkem respondentů.  Uvědomuji si  tedy limity této

práce.  Bylo  by  bezesporu  zajímavé  srovnávat např.  děti  z  různých  typů  škol  –

např. na středních školách učně a gymnazisty. Více zajímavých dat bych také zcela jistě

získal, kdybych měl více informací o životě respondentů, jejich rysech a osobní historii,
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např. u poslední hypotézy, kdy jsem pouze velmi povrchně zkoumal možnou souvislost

mezi šikanou a případnou závislostí na počítačových hrách. 

Uvítal bych, kdyby byl k dispozici standardizovaný dotazník. Pro účely své práce

jsem tedy vytvořil dotazník vlastní. Jeho hlavní nevýhodou byla rozsáhlost. Velký počet

položek ztížil vyhodnocování získaných dat, některé položky mi v dotazníku chyběly

(abych např. mohl získat více informací o konkrétních hrách, které děti hrají), některé

v dotazníku být nemusely, neboť požadované údaje jsem získal z položek jiných. 

Jsem toho názoru, že se v mém výzkumu potvrdilo nebezpečí hraní počítačových her

pro vznik závislosti na nich u dětí a dospívajících. K hraní her se více uchylují děti,

které  nejsou  spokojeny  se  vztahem se  svými  rodiči.  Hrají  na  úkor  svých  školních

povinností,  ale i času stráveného s kamarády. Rozvíjející  se závislost  vede k tomu,  

že se cítí úzkostné, agresivní a obecně nešťastné, když nehrají. Děti mají kvůli hraní  

i zdravotní obtíže. 

Má tedy smysl věnovat pozornost prevenci. Je důležité, aby se rodiče dětem věnovali

a nabízeli jim i jinou alternativu, jak trávit volný čas, než jen hraním počítačových her.

Bezesporu je i vhodné, když rodiče regulují čas, který děti na počítači stráví. Kromě

rodiny dítě formuje i škola, pedagogové a vychovatelé, které s dětmi pracují jak v rámci

vzdělávání, tak i zájmových aktivit. Právě zde vzniká prostor k tomu děti vhodně navést

k tomu,  co je důležité,  pomáhat  jim a podporovat  je v jejich sociálních kontaktech,

umožňovat jim zvyšovat a zkvalitňovat své schopnosti a kompetence a v důsledku toho

i  budovat  zdravé  sebevědomí,  rozvíjet  a  upevňovat  strukturu  osobnosti  a  vhodně

formovat  identitu  dětí  tak,  aby  byly  spokojené  jak  samy  se sebou,  ve  svém

intrapsychickém světě, tak i ve světě sociálním, ve světě mezilidských vztahů. Jestliže

dítě  propadne  závislosti  na  počítačových  hrách,  nebo se u něj  závislost  rozvíjí,  je

důležité, aby to jeho okolí poznalo a bude-li to potřeba, i ve spolupráci s odborníkem

rodina s dítětem hledala cestu k tomu, jak vést svůj život bez excesivního hraní, více

ve světě skutečném, než v tom počítačovém, virtuálním. 
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PŘÍLOHA Č. 1 - DOTAZNÍK

Dotazník – počítačové hry

Věk: ………………………………………………………….  Pohlaví: 
…………………………………………………………………..

Škola................................................

1.Hraješ PC hry?          Ano Ne

2.Kolik let hraješ PC hry? ………………………………………………………………………………..

3.Jaký typ PC her hraješ nejraději? (zakroužkuj)

Adventury   Akční   Logické     RPG    MMORPG (online s ostatními hráči)   
Strategické

                                                                         

4.Kolik hodin denně  hraješ?  ……………………………………………………………………

5.Kolik hodin trávíš se svými kamarády?     ………………….týdně ………………………….denně

6.Proč jsem  začal hrát....................................................................................................................

….........................................................................................................................................
........

7.Proč hraji dnes ….........................................................................................................................

….........................................................................................................................................
.........

8.Na hraní je nejlepší (vyber jednu z možností):

 možnost vyhrát

 napětí

 spolupráce s ostatními

 naučím se něco nového

 je to relax

 ve hře dokážu něco, co nejde v normálním životě

9.Kolik máš kamarádů, se kterými jsi v kontaktu mimo školu?     

1 2 3-5 5-8 více než 8
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10.Kolik máš přátel na Facebooku?                

Do 20                20-50                    50-150                více než  150

11.Kolik máš přátel na Skypu?      

1             2-5            5-10             10-20      více než 20

12.Jak často jsi se „skutečnými“ kamarády během týdne v osobním kontaktu?       

každý den         obden        dvakrát do týdne     jednou do týdne            méně 
často

13.Odkud své kamarády znáš?          

Z ulice              ze školy z kroužkupřes počítač je to příbuzný

14.Co se svými kamarády převážně děláš?    

Nic konkrétního       jsme venku (nebo sportujeme)        hrajeme spolu PC hry

              15.Kamarádství na netu oproti kamarádství ve „skutečném“ životě (vyber jednu z 
možností)

 je méně konfliktní

 můžu tam být lepším člověkem

 nikdy se s tím druhým nemusím potkat

 je to stejné, nevidím rozdíl

16.Navazování vztahu s druhým je na netu oproti tomu ve „skutečném“ světě

 rychlejší

 snazší

 nestydím se

 je to stejné, nevidím rozdíl

Zaškrtni na škále 1 – 5 (1 –výjimečně, 2 – občas, 3 – často, 4 – skoro pořád, 5 –pořád)

17.Hraješ raději hry, než aby si šel spát (pokud je již čas)? 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

18.Zahraješ si ještě předtím, než jdeš do školy? 1 – 2 – 3 – 4 – 5

19.Jak často hraješ na úkor školních povinností? 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

20.Od té doby co hraješ, učíš se méně? 1 – 2 – 3 – 4 – 5

21.Od té doby, co hraješ, zhoršily se ti školní výsledky?                  1 – 2 – 3 – 4 – 5

22.Raději hraješ PC hry, než abys šel s kamarády ven? 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
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23.Cítíš se lépe při hraní her, než ve společnosti kamarádů? 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

24.Myslíš na hraní, pokud zrovna nehraješ? 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

25.Hraješ často déle, než by sis přál? 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

26.Hraješ často déle, než je Ti příjemné? 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Zaškrtni na škále 1 – silně souhlasím, 2 – souhlasím, 3 – nesouhlasím, 4 - silně nesouhlasím

27.Pokud dávám herní postavě vlastnosti , dávám jí takové, které si myslím, že mám i já

                                           1 – 2 – 3 – 4 

28.Pokud generuji vlastnosti své postavě, dávám jí vlastnosti, které bych si přál mít i ve 
skutečném životě          1 – 2 – 3 – 4 

29.Hraní her je pro mě nejsmysluplnější věc           1 – 2 – 3 – 4 

30.Jsem nervózní a naštvaný, pokud nemůžu hrát, když chci           1 – 2 – 3 – 4 
  

31.Mám více virtuálních přátel v herním světě, než těch skutečných           1 – 2 – 3 – 4 
    

32.Virtuální přátelství jsou pro mne bezcenná            1 – 2 – 3 – 4 

33.Kamarádství v reálném světě je pro mě cennější, než virtuální přátelství             1 – 2 – 3 – 4 

34.Myslím, že jsem v kolektivu oblíbený           1 – 2 – 3 – 4 

35.Snadněji komunikuji s virtuálními přáteli, než se skutečnými lidmi           1 – 2 – 3 – 4 

36.Vydržím nehrát týden, aniž bych měl nutkavou potřebu si zahrát              1 – 2 – 3 – 4

37.Cítím se dobře ve společnosti kamarádů          1 – 2 – 3 – 4

38.Cítím se dobře ve společnosti virtuálních kamarádů               1 – 2 – 3 – 4  

39.Přál bych si, aby vlastnosti mých virtuálních přátel měli i moji skuteční přátelé  1 – 2 – 3 – 4 

40.Pro svůj život potřebuji kamarády mimo virtuální svět                                             1 – 2 – 3 – 4 

41.Když hraji hru a jsem v kontaktu s virtuálními kamarády, nepotřebuji už být s nikým dalším    
                   1 – 2 – 3 – 4 

42. Kontakt s hráči je pro mne stejný, nebo lepší  než s kamarády v mém životě        1 – 2 – 3 – 4 

43.Se svými vztahy s kamarády v mém skutečném životě jsem spokojen                    1 – 2 – 3 – 4  

44.Jsem úzkostný, když dlouho nemohu hrát                                                                    1 – 2 – 3 – 4 

45.Když jsem dlouho nemohl hrát, byl jsem agresivní                                                     1 – 2 – 3 – 4 

46.Jsem nešťastný, když nemohu dlouho hrát                                                                   1 – 2 – 3 – 4 
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47.Když hraji, cítím se lépe                                                                                                     1 - 2 – 3 – 4 

48.Když hraji, cítím se být lepší, schopnější atd.                                                                1 – 2 – 3 – 4

49.Baví mě, když můžu porazit někoho jiného                                                                  1 – 2 – 3 – 4 

50.Je pro mě důležité být ve hře lepší, než ostatní                                                           1 – 2 – 3 – 4  

51.S rodiči mám dobrý vztah                                                                                                 1 – 2 – 3 – 4 

52.Rodiče se mi v dětství hodně věnovali                                                                           1 – 2 – 3 – 4 

53.Rodiče u mě odmalička rozvíjeli různé zájmy                                                               1 – 2 – 3 – 4 

54.Rodičům se nelíbí, kolik času strávím u počítače                                                          1 – 2 – 3 – 4 

55.Rodičům se nelíbí, co na počítači dělám                                                                        1 – 2 – 3 – 4 

56.Rodiče určují, kolik času strávím na PC           1 – 2 – 3 – 4

57.Rodiče mi říkají, že jsem na PC a PC hrách závislý                                                        1 – 2 – 3 – 4 

58.Kamarádi mi říkají, že jsem na PC a PC hrách závislý                                                   1 – 2 – 3 – 4 

59.Osobně si myslím, že jsem na PC a PC hrách závislý            1 – 2 – 3 – 4 

60.Stalo se, že jsem nešel do školy, abych mohl hrát.                         ANO           NE

61.Zažil jsem šikanu na vlastní kůži                                                         ANO          NE

62.Když delší dobu hraji, mám tyto zdravotní potíže:

 bolí mě záda,

 bolí mě hlava,

 bolí mě oči,

 jiné (uveď jaké)......................................................

 nemám žádné zdravotní obtíže

63.Do hry investuji peníze ANO    NE

64.Pokud do hry investujete, kolik je to přibližně za měsíc. Uveďte 
částku........................................
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PŘÍLOHA Č. 2 - GRAFY

Graf č. 1 Počet hodin týdně strávených s kamarády u skupiny Z1

Graf č. 2 Počet hodin týdně strávených s kamarády u skupiny Z2
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Graf č. 3 Otázka č. 16 – rozdíl v navazování vztahů na internetu, oproti reálnému světu, Z1

Graf č. 4, otázka 16– rozdíl v navazování vztahů na internetu, oproti reálnému světu, Z2
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Graf č. 5, otázka 22 – raději hraji PC hry, než abych šel s kamarády ven - skupina Z1

1 = výjimečně, 2 = občas, 3 = často, 4= skoro pořád, 5 = pořád

Graf č. 6, otázka 22 – raději hraji PC hry, než abych šel s kamarády ven – Z2

1 = výjimečně, 2 = občas, 3 = často, 4= skoro pořád, 5 = pořád
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Graf č. 7, otázka 23, děti se cítí lépe při hraní her, než ve společnosti kamarádů, skupina Z1

1 = výjimečně, 2 = občas, 3 = často, 4= skoro pořád, 5 = pořád

Graf č. 8, otázka 23, děti se cítí lépe při hraní her, než ve společnosti kamarádů skupina Z2

1 = výjimečně, 2 = občas, 3 = často, 4= skoro pořád, 5 = pořád
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Graf č. 9, otázka 32,virtuální přátelství jsou pro mě bezcenná, skupina Z1, 

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 

Graf č. 10, otázka 32,virtuální přátelství jsou pro mě bezcenná, skupina Z2

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 
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Graf č. 11, otázka 34-myslím, že jsem v kolektivu oblíbený, skupina Z1

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím

 

Graf č. 12, otázka 34- myslím, že jsem v kolektivu oblíbený, skupina Z2,

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 
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Graf č. 13, otázka 35- snadněji komunikuji s virtuálními kamarády než se skutečnými, skupina Z1,

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 

Graf č. 14, otázka 35,  snadněji komunikuji s virtuálními kamarády než se skutečnými, skupina Z2,

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 
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Graf č. 15, otázka 6- proč jsem začal hrát, skupina Z1

Graf č. 16, otázka 6- proč jsem začal hrát, skupina Z2 
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Graf č. 17, otázka 7- proč hraji dnes, skupina Z1 

Graf č. 18, otázka 7-  proč hraji dnes, skupina Z2
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Graf č. 19, otázka 29-hraní je pro mě nejsmysluplnější věc, skupina Z1

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 

Graf č. 20, otázka 29- hraní je pro mě nejsmysluplnější věc, skupina Z2

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 
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Graf č. 21,  otázka 30- jsem nervózní a naštvaný, když nemohu hrát, když chci, skupina Z1

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 

Graf č. 22, otázka 30- jsem nervózní a naštvaný, když nemohu hrát, když chci, skupina Z2

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 
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Graf č. 23, otázka 47-když hraji, cítím se lépe, skupina Z1

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 

Graf č. 24, otázka 47-když hraji, cítím se lépe, skupina Z2

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 
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Graf č. 25, otázka 48- když hraji, cítím se být lepší, schopnější, skupina Z1

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím

Graf č. 26, otázka 48- když hraji, cítím se být lepší, schopnější, skupina Z2

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím
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Graf č. 27, otázka 51-s rodiči mám dobrý vztah, skupina Z1

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím

Graf č. 28 otázka 51-s rodiči mám dobrý vztah, skupina Z2

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím
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Graf č. 29, otázka 52-rodiče se mi v dětství hodně věnovali, skupina Z1

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím

Graf č. 30, otázka 52rodiče se mi v dětství hodně věnovali, skupina Z2

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím
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Graf č. 31, otázka 53- rodiče u mě odmalička rozvíjeli různé zájmy, skupina Z1

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím

Graf č. 32, otázka 53- rodiče u mě odmalička rozvíjeli různé zájmy, skupina Z2

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím
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Graf č. 33, otázka 54-rodičům se nelíbí, kolik času strávím u počítače, skupina Z1

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím

Graf č. 34, otázka 54-rodičům se nelíbí, kolik času strávím u počítače, skupina Z2

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím
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Graf č. 35, otázka 55-rodičům se nelíbí co na počítači dělám, skupina Z1

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 

Graf č. 36 otázka 55-rodičům se nelíbí co na počítači dělám, skupina Z2

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 
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Graf č. 37, otázka 56-rodiče určují, kolik času strávím na PC,  skupina Z1

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 

Graf č. 38, otázka 56-rodiče určují, kolik času strávím na PC,  skupina Z2

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 
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Graf č. 39, otázka 57- rodiče mi říkají, že jsem na PC a PC hrách závislý, skupina Z1

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 

Graf č. 40, otázka 57- rodiče mi říkají, že jsem na PC a PC hrách závislý, skupina Z2

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 
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Graf č. 41,  otázka 3- jaký typ PC her hraješ nejraději,  rozdělení podle pohlaví

Graf č. 42, otázka 3-, jaký typ PC her hraješ nejraději, rozdělení podle pohlaví, včetně podskupin
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Graf č. 43,  otázka 8-na hraní je nejlepší, rozdělení podle pohlaví

Graf č. 44, otázka 8-na hraní je nejlepší, rozdělení podle pohlaví, včetně podskupin
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Graf č. 45,  otázka 49- baví mě, když můžu porazit někoho jiného,  rozdělení podle pohlaví

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 

Graf  č.  46,  otázka  49-  baví  mě,  když  můžu  porazit  někoho  jiného,  rozdělení  podle  pohlaví,  včetně

podskupin

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 
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Graf č. 47,  otázka 50- je pro mě důležité být ve hře lepší než ostatní,  rozdělení podle pohlaví

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 

Graf č. 48, otázka 50- je pro mě důležité být ve hře lepší než ostatní, rozdělení podle pohlaví, včetně

podskupin

1= silně souhlasím, 2 =  souhlasím, 3 = nesouhlasím, 4 =  silně nesouhlasím 
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