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Úvod

Motto: „Závislost, jako specifický způsob „vztahování se“ k realitě, je  vlastně
  jenom jedna a pouze si navléká různé „kabáty“.“

Růžička, P. 2006, s.1

Obecně se uvádí, že závislost je problém nevhodného navazování

vztahů a získávání postojů k věcem, které  měly lidem sloužit a lidé  se z nich

měli těšit. Ale právě závislí lidé si vytváří tyto vztahy obráceně. Nechtějí už

být dominantní, nést zodpovědnost a stávají se otroky svých závislostí.

Na celém světě je podle oficiálních statistik v současné době podle

údajů World internet statistics přes jednu miliardu uživatelů internetu. Toto

číslo je ohromující, uvědomíme-li si finanční a technickou náročnost připojení

mimo vysoce rozvinuté země. V posledních letech dochází k výraznému

nárůstu uživatelů. Ačkoliv v českých podmínkách není užívání internetu

prozatím rozšířené do takové míry jako v některých jiných  státech  (např.

světový primát drží Jižní Korea), kde internet pravidelně využívá přes dvě

třetiny obyvatelstva, podle aktuálních dat z roku 2005 získaných v rámci

výzkumného projektu World internet project využívá v ČR internet polovina

obyvatel.

Internet je neuvěřitelným zdrojem informací a zábavy. Zřejmě také

proto jsou především mladí lidé a zvláště studenti vysokých škol

nejčastějšími uživateli. K internetu mají snadný, ve většině případů bezplatný

přístup bez datového omezení. Často internet používají ke studiu, ať už se

jedná o vyhledávání informací, nebo možnost řízení svého studia díky

informačním systémům. Student si řídí internetem knihovnu, možnosti

zkoušek ve škole, ale i stravování v menze nebo kupování jízdenky na cestu

domů.

S nárůstem uživatelů internetu, nebo také jen počítače „off-line“ (bez

připojení), se častěji objevují případy, kdy je lidé využívají ke hraní her.

K hraní her máme možnost výběru z velikého množství komponentů. Už není

nepředstavitelné, že při hraní her používáte realistický volant, nebo věrnou

kopii zbraně. Pokrok jde stále dál. Počítače se ovládají monitorovanými

pohyby a díky virtuální helmě jste v daném virtuálním prostředí a Vaše mysl

je pohlcena do tajů techniky.
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Osobně mám s hraním počítačových her poměrně rozsáhlé

zkušenosti a ačkoliv ve virtuálním světě netrávím tolik času, mohu říci, že je

možné se do těchto her zcela ponořit a strávit hraním i desítky hodin za

týden. Tyto hry mají totiž potenciál stát se jednou z nejvýznamnějších

činností života a odsunout do pozadí mnohé dříve preferované aktivity.

Toto téma jsem si vybral z důvodu osobního zájmu o problematiku

závislosti na počítačových hrách, která je srovnatelná s jinými druhy

závislostí a v blízké budoucnosti bude jistě jedním z center vědeckých studií.

V mé práci popisuji závislostní chování jako takové a různé spojitosti

s hraním počítačových her. V budoucnosti bych rád v této problematice

závislosti na počítačových hrách pokračoval, abych do další práce již mohl

zakomponovat svůj výzkum z této oblasti.
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1   Závislost

Závislost je očekávání, že se něco konkrétního stane pokud nastane

určitá situace. Otázkou je, především,  co všechno se stane.

1.1 Obecná charakteristika závislosti

Abychom se mohli zabývat otázkou závislosti na počítačových hrách,

musíme vyjít z definování závislosti v obecné rovině.

U závislostí klinická psychologie obvykle rozlišuje 5 hlavních faktorů:

hlavní vzorec chování, změny návyků, bažení (craving) a následné kompulse

(odreagování), poruchy pozornosti a fyzická závislost.

Na rozdíl od hlavního vzorce chování udržující hlavní motivaci (něco

dosáhnout), kompulse vede ke snížení narůstajícího stresu (zbavit se

nepříjemného) a úzce koresponduje s poruchami pozornosti. Toto

kompulsivní chování je zaměřeno krátkodobě a v dlouhodobém horizontu

nevede k odstranění stresu a navíc se obvykle u závislého vypěstovává na

toto chování tolerance a s postupem času je tedy potřeba toto chování

gradovat.

Přes široké spektrum závislého chování velká část závislých

vykazuje podobné vlastnosti. Závislost bývá nejčastěji nazírána jako způsob

jak dosahovat úlevy od nepříjemných pocitů nalezením jednoho

nejvhodnějšího způsobu. To je také příčina proč svůj problém popírají.

Nesmíme zapomínat, jak se často stává, že pro ně je závislost vlastně

řešením jejich nejzávažnějšího problému. To staví v jejich pohledu závislost

jako druhotný problém. Obvykle si to uvědomují a litují toho, ovšem pouze ve

svém soukromí. V době technického pokroku, kdy každým dnem přibývají

stále nové přístroje a zařízení, které nám stále více zjednodušují život, je už

téměř nepředstavitelné, aby lidé v rozvinutých státech nepoužívali počítače

nebo s nimi dokonce ani nepřišli do styku. Ve většině zaměstnání je přímo

nutností ovládat alespoň základy práce s počítačem a ve školách vznikají

samostatné předměty, kde se žáci učí pracovat s jednotlivými programy.

První ucelenou definici závislosti uveřejnila WHO (World Health

Organization) v roce 1964. Podle této zprávy je závislostí stav periodické

nebo chronické intoxikace způsobené opakovaným příjmem

drogy/substance. Je charakterizována nepřemožitelnou touhou nebo
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nutkavou potřebou pokračovat v aplikaci látky a získávat ji jakýmkoli

způsobem. Tendencí zvyšovat dávku látky; psychickou a obecně i fyzickou

závislostí (dependence) na účincích látky a negativním vlivem na jedince a

společnost. (cit. dle Ledabyl, 2007, s.)

V České republice je zvykem využívat širokou paletu možností léčby

pro nejrůznější onemocnění. Za zmínku stojí jak exaktní metody jako

psychoterapie či farmakoterapie, tak i léčby na pomezí jako je hypnóza a

homeopatie a nelze opomenout ani léčby, kterými odborná veřejnost

opovrhuje jako esoterie a magie. Zpravidla čím je člověk zoufalejší, tím má

větší motivaci vyzkoušet větší množství přístupů ke svým obtížím. V této

práci se zaměřím především na odbornou veřejnost, která je zvyklá

standartně používat diagnostické manuály vytvořené za účelem

mezinárodního sjednocení diagnóz.

Prvním a nejrozšířenějším manuálem je již desetkrát revidovaná

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10, 2000) která je používána

především lékaři a zaměřuje se zejména na prokazatelná fyzická poškození.

Diagnostikovat definitivně syndrom závislosti můžeme podle MKN-10 při

výskytu tří nebo více následujících jevů v průběhu jednoho roku:

 Silná touha nebo puzení užívat látku

 Potíže v kontrole užívání látky, a to ať jde o začátek, ukončení nebo množství

látky

 Somatický odvykací stav (v MKN-10 dále definován); jde o skupinu různě

závažných a různě kombinovaných symptomů, ke kterým dochází při

vysazení látky a po opakovaném anebo nadměrném  užívání vysokých dávek

této látky

 Tolerance jako vyžadování vyšších dávek látky za účelem dosažení účinků

původně vyvolaných nižšími dávkami

 Zanedbávání jiných potěšení a zájmů ve prospěch užívané látky; zároveň

zvýšené množství času k získání, užívání látky a zotavení se z jejích účinků

 Pokračování v užívání přes prokazatelné škodlivé následky (fyzické,

psychické i sociální).

Nejméně tři příznaky by měly trvat alespoň měsíc nebo kratší období jednoho

roku.
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Kudrle (2003) označuje za závislost chronickou a progredující

poruchu, která se rozvíjí na pozadí přirozené touhy člověka po změně

prožívání. Všímá si, že člověk od nepaměti hledá způsoby, jak zintenzívnit

prožitek radosti, euforie a slasti, jak uniknout před bolestí a pocity samoty a

izolace. Za určitých okolností tato přirozená touha může přejít v nutkavost a

zavdat tak příčinu k rozvoji chorobných znaků. Ty se podle Kudrleho (2003,

str. 106) projevují „vedle nutkavého dychtění po změně prožívání, také

narušením až ztrátou kontroly nad nutkavým chováním, pokračováním

v dosavadním vzorci chování i přes narůstající důsledky a prohloubením

stavu nelibosti při přerušení tohoto vzorce.“

Dále se v MKN -10 můžeme setkat s kategorií pro naši práci také

relevantní, a to F63: Návykové a impulzivní poruchy. Konkrétně pak jde o

poruchy chování, které jsou charakterizované opakovanými činy, které

nemají jasnou racionální motivaci a obvykle škodí vlastním zájmům nositelů i

zájmům jiných lidí. Pacienti hovoří o impulzech vedoucích k činnosti, které

nemůžou kontrolovat. (MKN-10, 2000). MKN -10 nehovoří přímo o

patologickém hraní her, kategorie F63.0: Patologické hráčství popisuje

gambling, tedy opakované epizody hráčství, které dominují v životě hráče na

úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot a závazků.

Bývá popisováno intenzivní puzení ke hře, které lze těžko ovládnout, spolu se

zaujetím myšlenkami a představami hraní a okolností, které tuto činnost

doprovázejí. Toto puzení se zvyšuje v dobách, kdy je život stresující. Cílem

těchto aktivit však není hraní hry jako takové, hlavní motivací je zejména

finanční zisk z riskantních her získatelný.

Pro nás je z hlediska závislosti u počítačových her zajímavější manuál

Americké Psychologické asociace (APA) ve své 4. revizi nazvaný

Diagnostický manuál (DSM-IV). Ten připouští, že závislost je podmíněna

motivací nadužívat jisté pro nás výhodné druhy chování a tím otevírá dveře

psychickým závislostem. „Psychologická závislost (habituace) je ve většině

případů charakteristická nutkavou snahou po užívání drog a psychotropních

látek, které svými účinky u něho redukují stavy aktuálně pociťované úzkosti

nebo vyvolávají pocity zvýšeného osobního uspokojení.“

 (cit. dle Mezera, 2000)
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1.2 Vymezení pojmu počítačová závislost

Anglický výraz pro závislost – addiction – původně označoval

jakoukoli větší zálibu v určitém předmětu či činnosti. Odpovídal tedy české

náruživosti či nadšení. Psychiatrie význam tohoto slova zúžila a popsala jím

chování člověka ve vztahu k určité látce, které se vyznačuje nedostatečnou

kontrolou jejího příjmu a jejím upřednostněním před jinými, „zdravými“,

aktivitami. Nejběžnější pojetí dnes popisuje závislost jako nekontrolovatelné

nutkání opakovat určité chování i přes negativní důsledky, které s tímto

chováním souvisí (Trnka, 2000).

Pokud do této definice za slovo záliba dosadíme hraní počítačových

her, získáme přesné základní vyjádření naší závislosti, které bude možno

dále zozvíjet.
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1.3 Znaky závislosti

Následující znaky velmi dobře popsal Nešpor (2000). Jeho konkrétní

závěry jsou použitelné i pro popis vzniku závislosti na počítačových hrách i na

dalších virtuálních prostředích, primárně určených pro komunikaci a zábavu.

1.3.1 Craving, neboli bažení

Craving znamená v překladu dychtění, také se může přeložit jako

velmi silná touha. V přímé terminologii se používá český pojem bažení. Po

roce 1955 se začalo rozlišovat mezi bažením psychickým, které se projevuje

až po delší abstinenci, a bažením tělesným, které vzniká při odeznívání

účinku nebo bezprostředně po něm.

Mezi projevy psychického bažení patří oslabení paměti, prodlužuje se

reakční čas, zvýšení tepové frekvence systolického krevního tlaku, snížení

kožního galvanického odporu (snížení tělesné teploty, vyšší aktivita potních

žláz), vyšší salivace (slinění) a jiné.

Bažení je nejsilnější v situaci, kdy je jeho předmět dostupný. Takže

silnější touhu může člověk se závislostí na alkoholu pocítit na diskotéce nebo

v baru než při procházce lesem. Také má na sílu prožívání vliv, v jaké fázi

abstinence jedinec je, nebo v jakých duševních stavech se nachází. Čím více

jsou stavy negativní, tím více je bažení silnější. Jde vlastně o to, že únik od

problému, stavu apod. působí anxioliticky z důvodu přenesení pozornosti na

závislost nebo proceduru získání objektu závislosti.

Jiný pohled na bažení nazírá jako rozvinutí teorie obsesí. Nutkavé

myšlenky jsou zvláště u her zahrnujících celé virtuální světy podobné

našemu běžnému plánu dne. Stejně jako si my uvědomujeme, že obchod má

otevřeno od 8 do 16 nebo víme, že se uvidíme s kolegou v práci mezi 3. a

5.hodinou, člověk pohlcený počítačovou hrou ví, že v jeho druhém světě mu

virtuální obchodník nabízí zboží, o které má zájem, ale čím déle není ve hře,

tím je větší šance, že mu jej někdo vykoupí. Tento člověk také ví, že jeho

spoluhráči budou „ve hře“ až po škole či po práci. Z toho nám plyne, že jsou

určité časy, kdy je výhodné a vhodné hrát a pokud je tato možnost závislému

člověku odejmuta má hráč nepříjemné frustrující pocity.
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1.3.2 Zhoršené sebeovládání

Zhoršené sebeovládání úzce souvisí s předchozím tématem. Bažení

do jisté míry ovlivňuje sebeovládání, ale není to podmínkou. Špatné

sebeovládání se typicky projevuje při různých okolnostech. Například když si

závislá osoba neuvědomuje, nebo jen slabě uvědomuje sám sebe nebo své

emoce. Jako pomoc se dají využít relaxační a meditační techniky jako trénink

koncentrace a vůle při dlouhodobém vyčerpání nebo zvýšené únavě.

K řešení tohoto problému je vhodná změna životního stylu. Pokud

nám hra sytí nějakou fyzickou či psychickou potřebu, která je v reálném světě

deprimovaná, měli bychom začít uvažovat, jak ji dosytit na více frontách.

Jako příklad mohu uvést pocit vítězství.

V reálném světě může být člověk neúspěšný ve škole či v práci, ale

má obchodnické nadání a tak mu jde kupříkladu hra monopoly. Časem se na

ní, respektive na svém pocitu vítězství, stane závislý natolik, že se začne

starat o svůj „úspěšný“ svět více než o reálný a není schopen vhodně

distribuovat čas mezi oba. Může se stát natolik závislým, že se stane

nesvobodným v rozhodování.

1.3.3 Tělesný odvykací stav

Třetím znakem jsou tělesné reakce na odvykací stav. Např. u alkoholu

se objevují bolesti hlavy, pocení, vyšší krevní tlak, halucinace, zatím co u

kokainu a jiných stimulujících drog je to únava, zvýšená chuť k jídlu, silná

touha po droze nebo nespavost.

Pro tento znak je důležité, aby byla splněna určitá kritéria. V první

řadě je to nedávné vysazení či redukce látky (objektu závislosti), která byla

dlouhodobě nebo opakovaně užívána. Příznaky jsou v souladu s odvykacím

syndromem a nepatří k příznakům právě probíhající nemocí nebo jinou

psychickou či behaviorální poruchou.

U počítačových závislostí jde zejména o příznaky frustrace. Tím, že

nesytíme potřebu je na nás vyvíjena psychická zátěž - stres.
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1.3.4 Růst tolerance

Ve slovníku najdeme pojem tolerance vysvětlen jako postoj

snášenlivosti k chování, přesvědčení, víře a postojům druhých lidí.

Pokud dochází k růstu tolerance, zvyšuje se snášenlivost k určitým látkám a

jejich množství se zvyšuje. Stejně je tomu i v počítačových hrách. Množství

hodin strávených u hry nebo jiné činnosti se zvyšuje. Jsou zaznamenány

případy, kdy hráč vydržel hrát i několik dní bez spánku. Dalším významným

faktorem je vlastní princip velkého množství počítačových her. Tyto hry, kdy

získáváte nějaká aktiva - body, virtuální peníze, předměty, úrovně postavy,

ale i čas strávený s určitými spoluhráči (přáteli ze hry) bývají ze začátku velmi

jednoduché a občas dokonce nastavené tak, aby začínající hráč měl různé

výhody. Myšlenkou je, že pokud bude hráč ze začátku úspěšný, tak mu

stoupne sebevědomí a bude se pokoušet o vyšší a vyšší herní cíle. To vše je

zúročeno pokud si hráč po určitém čase řekne: „už jsem hrou sice strávil dost

času, ale pořád můžu dosáhnout lepších výsledků (být lepší než další

spoluhráči)“. Jestliže ze začátku získáváte aktiva exponenciálně, od určité

chvíle je hra nastavena logaritmicky. Aby hráč získal aktiva vyšších řádů stojí

ho to mnohem více úsilí a pro nás je především zajímavé, že i mnohem více

času.

Dle mého názoru je zde důležitá výzva po dosažení většího množství

herních aktiv.

1.3.5 Zanedbávání ostatních zájmů

Tento znak vyplývá z definice závislosti: „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“. Výše

jsem se již zabýval otázkou distribuce času mezi jednotlivé aktivity. Důležitým

pojmem je zde motivace, které bude věnována celá podkapitola.

1.3.6 Pokračování v užívání přes důkaz škodlivosti

Aby byl uznán tento znak, musí si být jedinec se závislostí vědom

škodlivých dopadů jeho počínání. Např. pokud lékař upozorní pacienta -

alkoholika, že jeho návykové chování mu poškozuje játra a tento pacient

bude pokračovat, pak se jedná o znak závislosti. Stejně jako u všech znaků i

u tohoto se objevuje souvislost s ostatními.
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Diagnostické manuály mluví o škodlivosti především fyzické. Ta

ovšem, pokud odhlédneme od zanedbávání osobní hygieny a několika úmrtí

ve finálních stádiích hry, u počítačových her téměř nehrozí. Mnohem

závažnější je škodlivost psychosociální a to zejména v oblastech osobního a

sociálního rozvoje. Dlužno také zmínit, že pokud je příčinou  počítačové

závislosti obtížná životní situace, tak lze na situaci nazírat jako na skutečnost,

kdy jedinec řeší zátěžové situace únikem, což svědčí o jeho maladaptivitě,

která je tímto podporována.

1.3.7 Objekt závislosti

Ačkoliv se tento termín užívá zejména ve spojitosti s návykovou

látkou, u počítačových her by se uplatnil především ve svém původním

významu vyhledávající motivaci k závislé činnosti. Jak už bylo řečeno,

závislostní chování má jistý cíl, kterého závislý opakovaně dosahuje. Zvláště

pak z hlediska závislého na droze není jeho cílem získat velký obnos peněz,

ani vzít si vytouženou drogu, nýbrž dosáhnout určitého psychického či

fyzického stavu navozeného drogou ve formě aktivní, či přestat na něco

myslet, něco vymýtit – tedy díky pasivnímu záměru.

1.3.8 Náruživost

Tento jev podobný bažení se skládá ze dvou složek, psychické a

fyzické. Zde je ovšem zřejmé, že složka fyzická je spíše důsledkem

psychického stavu. Jde o velmi silnou touhu až potřebu něčeho dosáhnout.

Vyznačuje se zejména velmi úzkým, a proto také velmi silným, vzhledem

k dispozicím náruživého člověka, zaměřením na cíl. Náruživost sílí čím blíž

jsme svého cíle. Po jeho dosažení násobí radost z výhry nebo frustrující pocity

z prohry.
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2 Rozdělení a charakteristika počítačových her

2.1 Hra

„Forma činnosti, která se liší od práce i od učení. Člověk se hrou zabývá po

celý život, avšak v předškolním věku má specifické postavení – je vůdčím

typem činnosti. Hra má řadu aspektů: aspekt poznávací, procvičovací,

emociální, pohybový, motivační, tvořivostní, fantazijní, sociální, rekreační,

diagnostický, terapeutický. Zahrnuje činnosti jednotlivce, dvojice, malé

skupiny i velké skupiny. Existují hry, k jejichž provozování jsou nutné

speciální pomůcky (hračky, herní pomůcky, sportovní náčiní, nástroje,

přístroje). Většina her má podobu sociální interakce s explicitně

formulovanými pravidly (danými dohodou aktérů nebo společenskými

konvencemi). Ve hře se mnoho pozornosti věnuje jejímu průběhu (hry

s převahou spolupráce, s převahou soutěžní). Výchozí situace, průběh a

výsledky některých her lze formalizovat a rozhodování aktérů exaktně

studovat. Těmito otázkami se zabývá speciální matematická disciplína –

teorie her.“ (cit. dle Ondová 2007, s.14).

Domnívám se, že řada her má hlavně edukativní účel, což autoři

nezmiňují. De facto hra bývá často přípravou na činnosti a zaměstnání v

nastávajícím životě. Mnoho z nich už ale přetrvává jako relikty k činnostem,

kterými se moderní člověk nemusí zabývat. Kupříkladu hry sportovní dnes

z hlediska jedince především udržují kondici a z hlediska skupiny pocit

sounáležitosti.

Jeden z extrémních výkladů říká, že celý život je hra. Toho se chytla

hlavně filmová tvorba s filmy jako Trávníkář, Existenz, Hra či známý Matrix.

Narážejí na druhou, doposud neprobádanou hranici hry, tedy prostor, kdy si

už člověk neuvědomuje že je ve hře nebo si naopak myslí, že je ve hře stále i

přes to, že již ve skutečnosti nehraje. Odborně řečeno, nedokáže rozlišit

reálný prostor tak, jak ho vnímame my (Euklidovský) (Euklides, okolo 325BC)

a virtuální kyberprostor.

Pro účely své práce budu tedy psát o hrách, při kterých si je hráč

vědom, že ji hraje i například přes fakta, že dostává vjemy identické s těmi

reálnými. Například díky technice, která je již dnes schopná imitovat všechny

vjemy všech smyslů.
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Z úvodní definice rozvedu ještě možnosti rozšíření matematické teorie

her s otázkou jak hráči hrají a jak hrát, aby to bylo co nejefektivnější, o otázky

proč hrajeme a  jak hrát přiměřeně.

2.2 Typologie her

Nejprve rozdělíme hry podle počtu hráčů.

Singleplayer znamená, že hráč hraje sám podle předem daného

scénáře, který vytvořili tvůrci hry. Je to hra typu zahrát si a vyhrát.

Multiplayer je hra, kterou hraje více hráčů spolu nebo proti sobě.

Scénář se u této varianty může odvíjet téměř neomezeně podle představy

hráčů.

Třetí kategorií je ještě nonstop online varianta multiplayer hry známá

pod pojmem MMORPG (massive multiplayer online Role-playing game), tedy

hromadná online hra na hrdiny. V některých zdrojích např. v práci Venery je

také uváděma jako MUD tedy Multi-user Dungeon tedy Fantasy svět pro

mnoho hráčů (původně odvozeno od Dračího doupěte (Dungeons and

Dragons)). A právě k multiplayer online hrám se bude vázat většina této

práce. Je to hra typu hrát vždy, když mám chuť.

Dále hry dělíme podle žánru:

Plošinovky neboli arkády jsou 2D hry ve kterých má hráč za úkol projít

bludištěm, najít v něm předměty, které mu umožní dostat se do cíle, či

odstranit si z cesty monstra či je obejít. Do této kategorie spadají hry jako The

Lost Vikings či králíček Jazz Jackrabbit.

Akční hry jsou obvykle v trojrozměrném pohledu z první osoby tzv. 3D first

person akce a jejich námět bývá nejčastěji násilí a boj. Hráč hraje za svou

virtuální postavu, která má plnit různé úkoly a mise. Např. ve hře Call of Duty

uživatel ztvárňuje amerického či ruského vojáka za druhé světové války.

Sportovní hry, jak již název napovídá, jsou zaměřeny na různé sporty, od

hokeje počínaje přes fotbal a lyžováním konče. Většinové právo na tento

druh žánru má společnost EA Sports, která má výhradní právo vytvářet hry

podle skutečných lig, mít skutečné jména hráčů i klubů jako jsou NHL, NFL,

NBA, FIFA.
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Strategie jsou hry, u kterých se hraje spíše takticky než akčně. Obvykle se při

hře snažíte vybudovat město, hrad, nebo vesmírnou základnu, zajistit přísun

surovin a tím vzkvétat jak populačně, ekonomicky, tak třeba i vojensky.

Úkolem hry bývá poražení soupeře vojensky nebo dosáhnout ekonomické

převahy.  Příkladem takovéto hry je například hra Civilizace simulující vývoj

lidstva. Strategie lze rozdělit na tahové a reáltimeové, kdy reáltimeové

probíhají v reálném čase a tak trénují hráčův postřeh a rychlé reakce na

změny herní situace.

Dungeony/RPG jsou MMORPG, kterým bude v práci věnováno nejvíce místa,

s rozdílem, že hrajete pouze sami a plníte úkoly, které jsou předem dané.

Máte také svojí postavu, kterou si vylepšujete pomocí plnění úkolů nebo

zabíjení nepřátel. Z hlediska návykovosti je to rozhodně nejrizikovější

kategorie. Za příklad  vezměme poměrně rozšířenou hru Diablo. Za zmínku

stojí ještě fakt, že počítačové hry RPG vycházejí z her na hrdiny

zastoupených v Čechách Dračím doupětem, které zaznamenalo velkou

oblibu a rozmach u náctiletých v 90.tých letech

Adventury jsou založeny převážně na příběhu. Většinou se jedná o virtuální

detektivní příběh, kdy hráč řeší nějakou záhadu pomocí skládání informací,

které při hře obdrží. Příběh je vždy daný tvůrci hry. Tyto hry zaznamenaly

výrazný propad a odsun na druhou kolej, na druhou stranu je mohou

programovat i amatéři a tak je třeba zmínit alespoň edici Martina Pohla „Život

není krásný“.

Simulátory jsou hry se záměrem co nejrealističtěji napodobit skutečnost

(např. letecké, vlakové, automobilové). Tyto hry se vyvíjí a pořád častěji

využívají ve výuce. Například v armádě se využívají letecké simulace

k vytrénování vojáků s minimálními náklady, nebo v autoškole se využívá

simulátor řízení.

Logické (Šachy, piškvorky) – hry, jež běžně známe a hrají se už staletí,

předělané do elektronické verze. Převážně se jedná o deskové hry.
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2.3 Specifika počítačových her

Většina her zabírá značné množství času, snad výjimkou her

deskových a logických, kde je časová náročnost variabilní. Finta spočívá

v systému uložit/načíst. Většina takovýchto her má možnost uschovat

v momentě stav hry a později se k němu vrátit. To dává tvůrcům volnou ruku

v časové náročnosti her. Také jsem zaslechl spekulaci, že počet člověkodní

je jedno z kritérií úspěšnosti hry. Čili hra je úspěšnější, čím déle trvá než

člověka omrzí a je úspěšnější i čím je dostupnější pro velké množství lidí.

Samozřejmě v obchodnických kruzích se uvádí spíše okamžitý a

potencionální zisk (tedy zisk například z reklamních předmětů či pokračování

dané hry.

Je třeba udělat stručný odkaz na krátké hry, které jsou volně dostupné

z mnoha webových stránek jako jsou webgames.cz, superhry.cz a stovky

dalších. Těmto hrám se často říká odreagovávací. Nyní si je popíšeme.

Tyto hry jsou obvykle žánrově členěny stejně jako jejich dlouhodobé

kolegyně, jejich pravidla bývají velice jednoduchá, tak aby je člověk zvládl

pochopit během několika minut. Obvykle nemají ukládací funkci. Bývají

zdarma s velmi malými požadavky na systém hráčských počítačů a rychlosti

připojení k internetu. A zpravidla jde o Single Player-hry, tedy člověk proti

počítači nebo počítačem vytvořenému prostředí se speciálními pravidly a

úkolem (specifikovaným cílem). Zde naopak pracuje pro strávený čas ona

krátkodobost her. A to díky faktu, že vlastní výkony se vylepšují podobně jak

bylo popsáno u růstu tolerance. Nejprve zprudka stoupají a pak už jen

v logaritmické závislosti. Zjednodušeně má člověk dispozici k optimálnímu

výkonu, ke kterému se tréninkem může přiblížitV praxi si člověk tyto limity

obvykle nestanovuje tímto způsobem. Kupříkladu sportovci nestačí, když

uběhne kilometr za 3 minuty i když to vypadá, že se blíží ke svému limitu, ale

spíše se jeho cílem stane, že předhoní svého největšího konkurenta bez

ohledu na objektivní výkon.

A právě u krátkodobých her, které tuto podmínku splňují, jsou tato

výkonová zlepšení nejvíce vidět za nejkratší čas a také je jednoduší jejich

analýza.. Dejme tomu, že k úspěšnému zahrání dlouhé hry je potřeba

správné zvolení velmi komplexní strategie, která pojímá mnoho dílčích

podstrategií objevujících se v krátkých hrách. Ovšem zároveň neplatí, že

když jsme dosáhli svých limitů v dílčích herních činnostech a podstrategiích,
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tak jsme dosáhli svého optima ve strategiích komplexních. K tomu právě

slouží až zkušenost, pro které strategie se rozhodnout. A ke zkušenosti se

v počítačové hře lze dopracovat vlastním experimentováním nebo od

ostatních hráčů.

Zde udělám malou odbočku, protože každý, kdo se zabývá

matematickou teorií her by namítal, že nejefektivnější, je důkladná analýza a

naplánování optimálního postupu. Proč se tedy tak neděje? Osobně si

myslím, že za to může motivace ke hraní. Tedy fakt, že většina hráčů si nejde

k počítači hru vyhrát, ale zahrát. Jak již řekl Průcha na začátku kapitoly, hra

má mnoho aspektů. A bylo by kupříkladu zajímavé vyzkoumat, kolik a jakých

lidí by využilo možnost virtuální existence ve světě bez herního principu.

Dle mých předpokladů by to záviselo na diferencích mezi skutečným a

ideálním já, tedy na sebehodnocení. Navíc by se pravděpodobně dala použít

jako vztažná libovolná škála životní spokojenosti a převážně podfaktor

uznalost okolí. Tento aspekt nám říká, že člověk se buď skupině přizpůsobí

nebo ji zavrhne a hledá jinou která by ho více uznávala za jeho názory,

chování, vlastnosti atd. Extrémním případem těchto skupin jsou komunity

okolo počítačových her. Zde by navazovala problematika svobody projevu,

přístupu k informacím, spamerství, závislost na internetovém surfování, na tu

ovšem v této práci není místo.

2.4 Identita v počítačové hře

Další zajímavostí je identita v počítačové hře, které se věnoval ve své

diplomové práci Mgr. Ledabyl (2007). Mgr. Venera (2007) se zase věnoval

fenoménu Avatarů jakožto virtuálních alter-eg hráčů.

Už Wallaceová (1999) se zmiňuje o celoživotním experimentování

s identitou. Dnes podle ní spadá průměrný člověk do mnohem většího

množství skupin, ke kterým se hlásí nebo jinak vztahuje. Autorka popisuje

vzorec, který pojmenovala MAMA (moratorium – achievement – moratorium –

achievement) tedy období, kdy se člověk snaží o vytvoření své image a končí

dosažením této identity, dle mého názoru také přehodnocením vytoužené

identity. A právě online hra je ideálním místem, kde si může člověk zkoušet

nové role a vůbec chovat se tak, že je nám limitem jen naše fantasie a

pravidla hry. Jinými slovy za to, jak se naše virtuální postava chová,
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nepřebíráme téměř žádnou zodpovědnost. Tuto identitu lze totiž v případě, že

se nám znelíbí, vymazat.

Ovšem jsou známy i případy, kdy si hráči na svých identitách opravdu

zakládají. Tím se zabýval u nás například doc. Šmahel při výzkumu

souvislostí mezi reálnou a virtuální identitou dospívajících. Hlavní otázkou

v jeho disertační doktorské práci (Šmahel, 2003) pro něj bylo, nakolik se

dospívající chovají ve virtuálním prostředí podle norem a očekávání rodičů.

Shrnutím těchto tří názorů lze nahlédnout na to, že počítačoví hráči

zažívají určitou formu rozdělené existence napůl v reálném světě, napůl

v počítačové hře. Z pohledu psychopatologie se zde manifestuje jistá

schizoidní struktura hráčovy situace. V následující části rozeberu motivace,

kvůli kterým si hráči tuto tyto situace tolerují .
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3 Motivace

Motivace je povzbuzení naší tendence něco učinit. Ale také je to

kombinace všech našich tendencí k těmto činům. Výsledkem je jednání.

3.1 Hlavní motivátory

Na úvod uvádím pohled na problematiku patologického hraní

MMORPG od Hsu, Wen a Wu (2006), kteří hledají zásadní prvky designu,

které umocňujíí zážitek zábavy (flow stav) a zároveň snižují pravděpodobnost

vzniku patologického hraní. Ti rozlišují dvě skupiny přitažlivých prvků her:

Vnitřní motivátory – výzva (challenge), fantazie (fantasy), zvědavost

(curiosity), kontrola (control), kooperace a soutěžení.

Kybersociální motivátory – uznání (recognition) a úspěch

(achievement) ve vztahu k „obecenstvu“; sounáležitost (belonging) a

povinnosti (obligation) k členům gildy (rodinného společenství ve hře) a

přátelům

Další studie (Yee 2002) dále prezentuje tři faktory atraktivity MMORPG:

uspokojení a odměny - úspěch: charakteristické pro MMORPG je, že

zpočátku jsou odměny získávány velice rychle (získávání nových věcí, úrovní

atd.). Intervaly mezi odměnami se postupně prodlužují (dle Yeeho

exponenciálně) a odměny se mění a zlepšují, což vede hráče ke snaze získat

vždy „next best thing – další možnou lepší věc“. Tento cyklus nikdy v online

hrách nekončí.

sociální síť: Yee zmiňuje pro internetu typický fenomén selfdisclosure

(anonymní prostředí usnadňuje sebeodhalování, blíže např. Blinka 2005,

Šmahel 2003a, 2003b). Zároveň je většina MMORPG stvořena tak, aby pro

vývoj postavy bylo nezbytné využívat ostatních hráčů a v neposlední řadě

také společné zážitky a skupinové vystavení stresovým situacím napomáhají

vytváření sociální sítě.

vnoření se: hráči se cítí emocionálně spjati se svým avatarem ve hře

a prožívají virtuální zážitky prostřednictvím své fantazie velmi silně. Avatar je

ikona, motto, styl, něco co symbolizuje vaše virtuální já do kterého se

promítáte. O této problematice se šířeji rozepisuje ve své bakalářské práci

Venera (Venera, 2007).



22

3.1.1 Anonymita

Ne náhodou se anonymita stala přirozeností působení na internetu. Jde totiž

o vzájemný vztah uživatel – společensky odsuzovaný materiál. Použití

internetu ke špionáži si vyžádalo utajení lidí, kterých se dotýká. Poté už

nebylo nic těžkého udělat to v globálním měřítku, když se na internetu začaly

objevovat pirátské kopie programů nebo třeba zakázaná videa s tématikou

hanobení ras nebo dětská pornografie. Jak už jsem se zmínil na rozebírání

porningu a závislosti na internetovém surfování nemůže být věnováno

z technických důvodů více místa a tak přejděme zpět k počítačovým hrám.

Na co se zapomíná je existence virtuální role, do které se stylizujeme

pokaždé, když jsme online. Internetová anonymita znamená, že vidíme jen

aktuální jednání lidí okolo. Reálná identita nám zůstává skryta a tím se pro

nás vytváří jednak bezpečné prostředí a jednak stav, kdy zodpovídáme za

svoji virtuální osobu jen do jejího ukončení. A to nám nepřijde nijak složité.

Pro srovnání si zkusme představit obrácený postup. Hráč přijde

k počítači, chvíli se probírá ikonkami, až si zvolí svou oblíbenou hru lidé. Zvolí

si svou postavu, věk, pohlaví a všechny další atributy. Na počítači běží

virtuální svět, kde se všichni chovají a reagují podle zaběhnutých pravidel. A

hráč se „vžije“ do zvoleného člověka a užívá si hru. A když postavička zemře,

řekne si škoda, příště to vymyslím lépe a vrátí se do uložené časové pozice.

3.1.2 Flow fenomén

Motto: "Life is shaped as much by the future as by the past. The best
moments usuallyoccur when a person's body or mind is stretched to its limits
in a voluntary effort
to accomplish something difficult and worthwhile. Optimal experience is thus
something we make happen." — Mihaly Csikszentmihaly (Venera, 2007).

Flow je metafora, která popisuje pocit, že něco bez problémů plyne.

Bez ohledu na ostatní okolnosti obvykle jen při úzkém zaměření máme pocit,

že danou věc nemůže nic zhatit a že plyne určitou správnou rychlostí.

Například při hraní počítačové hry a dosahování postupných cílů či při řešení

problémů. Flow fenomén poprvé popsal Csikszentmihalyi (2000). Uvádí také,

že prožitek flow má 9 součástí, které nemusí být vždy všechny přítomny.
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Jasné cíle - očekávání a pravidla jsou snadno

   pochopitelná,   cíle jsou dosažitelné

Koncentrace - věnování výlučné pozornosti a energie

   dané  činnosti

Ztráta uvědomování si vlastního já - jeden z důsledků koncentrace

Vyloučení reálného okolí - dtto

Zdeformované vnímání času - tedy z hlediska postupných cílů a

  stupně celkového vyřešení problému

Okamžité a zjevné odezvy - díky níž je možné téměř okamžitě

  korigovat chování respektive hledat

  efektivnější model

Přiměřenost výzvy schopnostem - problém není příliš jednoduchý ani

  složitý

Pocit kontroly nad danou situací - můžeme určit sled dílčích podčinností

Vlastní činnost je odměnou - připadá nám že se zlepšujeme

  nejoptimálnější rychlostí

Z následujícího výčtu je zřejmé, že ne všechny faktory jsou pro herní

konglomeráty zajímavé. Nicméně definování jasných pravidel a cílů a

nalezení optimální vyváženosti mezi schopnostmi hráčů a výzvami ovlivnit

dovedou. Navíc mohou podpořit i odměňování formou herních aktiv.

3.1.3 Zakázané ovoce

Už jste měli chuť někoho zabít? Ano? A už jste si někdy pustili

počítačovou hru, nahráli tam fotografii té osoby a snažili se ji umlátit

válečkem na nudle, rozstřílet na mraky nebo aspoň zbombardovat shnilým

ovocem? Ano? Ale to byste mi neměli říkat. To totiž znamená, že vybíjíte

svoji agresi sice společensky nezjistitelným a neškodným způsobem, ale

stejně se vám zvyšuje hranice brutality a zvyšuje tolerance k agresi.

Časem zjistíte, že to není tak špatné a pokud nemáte pevně dané

limity, mohla by se tato agrese časem promítat i do reálného světa.

Minimálně o tomto řešení hrubou silou začnete přemýšlet, když se dostanete

do extrémně vypjaté situace. Sem bych zařadil například masakry na

amerických školách ale i český případ týrání zvířat. Je to sice pouze

nepotvrzená spekulace, ale nevidím jiný možný způsob pro získání takové

tolerance k násilí a brutalitě a také schopnost zacházet se zbraní než
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opakovaným sledováním filmů obsahujících násilí a především nácvik

vlastního jednání v počítačových hrách.

Ale nejde jen o násilí, jde třeba i o počítačové pirátství. Nechť zvedne

ruku ten, kdo si je jistý, že na počítači neporušil ničí autorská práva. Pokud

na to nahlédneme o něco kritičtěji, mohli bychom nazvat porušení autorských

práv krádeží. Hry mohou u člověka ovlivnit morální flexibilitu a jeho hranice.

Například J.B.Watson, který pronesl památný výrok: „Dejte mi 10 dětí a já

vám z nich vychovám 10 právníků, lékařů či zločinců by jistě ocenil dnešní

hry jako vynikající a vhodné pro jeho účely. Zde se rozkládá ohromná slepá

skvrna, které se z neznámých důvodů lidstvo vyhýbá. Správná otázka zní: jak

změnit chování lidí pomocí počítačové hry? Pokud by se povedlo využít

například již zmíněného flow fenoménu, nalezla by tato metoda využití pro

určité senzitivní skupiny v nápravných zařízeních pro delikventy, ale i

k analýze a tréninku například obchodních strategií. Momentálně však herní

průmysl trénuje spíše jednoduché lidi se sklonem k agresi a s dobrým

postřehem a krátkodobým plánováním.
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Zdroj: http://www.mmogchart.com/Chart6.html

Z tohoto grafu je dobře zřetelné, že první hra, která přitáhla množství hráčů,

byla hra Lineage (bledě modrá barva). Ovšem pro nás je tento graf zajímavý

až zhruba od r. 2004,  kde je mimo jiné vidět zlom. Hra Lineage je

nahrazována žlutě zobrazenou hrou Lineage 2 a o rok později se do módy

dostává hnědě zobrazená hra World of Warcraft, která je nejspíše na svém

vrcholu v počtu zaregistrovaných hráčů.

3.2 Specifika jednotlivých skupin hráčů

Výzkumy mluví jasně z hlediska věkového a genderového složení

počítačových hráčů. Nejvíce hráčů má od 14let výše a tato hranice klesá

k hranici počítačové gramotnosti a kulminuje koncem střední školy a

ekvivalentních zahraničních forem. Prudký pokles počtu hráčů nastává po

dokončení středního, respektive vysokého vzdělání,  pravděpodobně

zapojením do pracovního procesu.

Zajímavé, i když již trochu obsolentní  a dislokované, je číslo 8,82. Jde

o věkový průměr prvního kontaktu s počítačovou hrou současných teenagerů

na Taiwanu. Chiu et al. (2004) v tomto výzkumu mimo jiné uvádí, že vliv na
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první kontakt s hrou a na následnou závislost mají faktory jako pohlaví,

funkčnost rodiny, zvídavost a znuděnost. S mírnou rezervou náležící vzorku

1 000 teenagerů lze brát i výsledek, že  nepřátelství je přímo úměrně závislé

na počítačové závislosti.

Hart et al. uvedl v únorovém čísle časopisu Cyberpsychology &

Behavior výsledky studie, zaměřené na rozdíly mezi hráči. Výzkum si

pokládal dvě otázky: zda mezikulturní rozdíly nějak signifikantně ovlivňují

hraní videoher a zda mají negativní vliv na běžný život hráčů. Výzkum dělaný

na studentech v Americe a Španělsku nezjistil žádné podstatné rozdíly.

Ačkoliv na to výzkum nebyl na tento fakt přímo zaměřen, ukazuje se, že

rozdíly ve hraní závažně neovlivňuje ani věk hráčů. Pro úplnost tento výzkum

zahrnoval skupinu od 14 do 18 let, skupinu středoškolských studentů na

„college“ a také odpovědi z internetového šetření.

V reflexi pak autoři uvádějí, že vytvořená škála CVBGI složená

s deseti otázek, na které proband (pokusná osoba) odpovídá ano/ne dle

aktuálního sebeposouzení, nemusí být naprosto přesná.

Přesto by tento výsledek mohl znamenat například to, že během hry se hráč

natolik pohrouží do své role, že vnímá především virtuální realitu a tím se

stírají rozdíly mezi lidmi v reálném světě. Vždyť jedno z nejdůležitějších

kritérií, které odlišuje člověka od davu, je jeho jedinečná interakce s okolím,

včetně toho, na co ve svém okolí zaměřuje svou pozornost a na co a jak

reaguje. Počítačová hra tuto paletu reakcí značně oklešťuje a z hlediska

pozorovatele nám mohou připadat lidé hrající počítačovou hru nebo ti, kteří o

ní přemýšlí, a dostávají se při tom myšlenkami opět do virtuálního světa,

podobní (Liebert 2009).
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4 Vybrané studie

Klouda
Hráč s přezdívkou Klouda se narodil r.1984. Je to vysoký hubený

mladý muž, vyznačující se rychlým psychomotorickým tempem, mluví rychle.

Po dostudování střední školy v Ostravě začal pracovat jako potápěč jednoho

střediska v Egyptě, nyní chce získat práci v hasičském sboru.

Rodiče se Kloudovi rozvedli, když mu byly 4 roky. Matka nyní bydlí na

ubytovně a otec v bytě v Českých Velenicích.

Klouda se poprvé setkal s počítačovou hrou, když mu bylo 9 let. Šlo o

hru Stunts, ve které mezi sebou závodí auta na dálkové ovládání na okruzích

i v akrobacii. V devíti letech si tuto hru oblíbil díky její tématice a zaměřenosti

na postřeh a rychlost.

Zpočátku trávil hrou okolo 5-ti hodin týdně. Později si začal stavět

vlastní tratě a hrát až 10 hodin týdně.

Od 13-ti let se Klouda setkával ve svém okolí se společensky

nežádoucími jevy, uvádí drogy, alkohol, krádeže a lhaní.

Jako první dopad hry si Klouda uvědomuje, že se naučil dobře kreslit

prostorovou malbu s jakou se setkával při navrhování tratí. Co se týče

ovlivnění nejbližších vztahů, hra působila v Kloudově nejbližším okolí jako

„tmelidlo“. Klouda doslova říká: „paříme s celou rodinou“. Jako nejhorší

událost, co se může stát vlivem počítačové hry, hodnotí možnost, že se mu

rozbije počítač.

Na otázku, zda měl nebo má ve hře a hraní Klouda nějaké limity,

odpovídá záporně.

K možnostem hry říká, že hra může být užitečná jako painkiller, (tedy

analgetikum pro nepříznivé fyzické a duševní stavy).

Co se týče Kloudovy motivace ve hře, hlavním důvodem je dlouhá

chvíle. Z pohledu absolutních statistik Klouda uvádí, že si doposud odehrál

mezi 50-ti až 200 hrami.

Kloudovi současný stav vyhovuje a nezabývá se tím, že by ho hra mohla

nějak závažněji negativně ovlivnit.

K hraní v budoucnu by si Klouda rád zahrál novou strategii Red Alert 3.

S omezením hraní nepočítá, hry jsou pro něj ideálně dostupné na jeho

notebooku.
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Honza

Druhý hráč přezdívku neuvedl, říkejme mu Honza. Honza se narodil

v roce 1980 v Praze. Je to upravený, průměrně rostlý mladý muž. Od 18-ti let

hraje počítačové hry zhruba 30 hodin týdně s tím, že ho s hrami seznámil

kamarád, u kterého je hrál.

Hry hraje Honza takové, u kterých je příběh. S rodinou vychází dobře,

ve škole dosahoval nadprůměrných výsledků, z jeho aktivit stojí za pozornost

ještě sledování televize okolo 20-ti hodin týdně.

Hraje obvykle za účelem odreagování, říká o sobě, že je po nich více

v klidu. Jako své životní zásady uvádí, že by nebral drogy, nikomu neublížil a

nikdy nikoho nezabil. Také by za hru nikdy neplatil, hry stahuje.

Honza se také hodnotí jako velmi úspěšný v osobním i herním životě.

Hry prý přestane hrát až ho přestanou bavit. A hlavní využití hry podle něj

může vést ke zklidnění osoby.

Jirka
Třetím hráčem je Jirka, čtrnáctiletý student z Prahy. Je to vytáhlý

pubertální mladík se zájmy v oblasti sportu. Když mu bylo 5 let oblíbil si

plošinovku jménem Prince of Persia. V té době to byla jediná hra, kterou na

počítači měl a trávil s ní okolo 3 hodin týdně. Jirku nejvíce bavily hry založené

na atletických výkonech postavy ve hře (skákání přes propasti, šplh po laně

apod.) a na rekordech v počtu vyhraných levelů. Zajímavé je, že Jirka dával

přesto, že neuměl číst, přednost hrám na počítači před jinými hračkami.

Když mluvíme o období, kdy hrál Jirka nejvíc, uvádí současnost. Hraje

sportovní hry typu: Fifa 08, 09 a NHL 08,09 přibližně 28 hodin týdně. Tyto hry

s ním hraje otec a jeden z Jirkových kamarádů. Mimo počítačových her chodí

Jirka jednou týdně a o víkendech  na turistický kroužek 26 hodin týdně, hrát

fotbal s kamarády 4 hodiny týdně a také sleduje večer televizi 14 hodin týdně.

Hlavními důvody, kvůli kterým Jirka hraje počítačové hry, jsou zábava,

uvolnění a zabití času. Své hraní si Jirka hlídá tak, aby neohrozilo a

neomezovalo jeho vztahy s přáteli a aby kvůli hře neměl málo času na sport.

Nejhorší, co se podle Jirky může stát zásluhou počítačové hry, je narušení

psychiky.

Jirka zažil ještě jedno důležité období, ve kterém hrál akční hry,

konkrétně střílečky. Toto období pro něj skončilo nedávno v řádu měsíců.

Mezi jeho oblíbené hry v něm patřily Call of Duty 2,4,5 a Counter Strike:

Condition Zero. Jde o simulátory vojenských misí, tedy o taktické střílečky.
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Celkově mezi své největší herní úspěchy řadí výhru 12:0 za Slávii na

nejtěžší úrovni ve hře Fifa 09. Mezi životní úspěchy řadí přijetí na gymnázium

v Praze.

Lotr
Dalšímu hráči je 26 let a pracuje jako fotograf. V počítačovém a

internetovém světě užívá přezdívky Lotr. O svých hráčských počátcích říká,

že už je to dávno, asi od doby, co si pořídili počítač. Konkrétní hra ho

nenapadá, hodně s mladším bratrem hrávali Settlery, kde si pamatuje lehký

adrenalin z nebezpečí všude kolem jeho města a také možnosti stratéga.

Jako nejoblíbenější virtuální činnost Lotr hodnotí organizaci velkého množství

prvků. Jeho slovy: „Zajistit, aby všechno spolehlivě šlapalo od kutání surovin

po pobíjení nepřátel.“ Potom si pamatuje fotbálek a závody formulí, kde Lotra

fascinoval ten pocit rychlosti, který člověk normálně nezažije - tedy hry mimo

stříleček.

Kdyby měl říci, kolik her hrál, říká, že to nebylo mnoho, neboť se na

počítači střídal s rodiči a bratrem.

Co se týče času na hry v počátcích, Lotr jen ironicky poznamenává, že

v počátcích bylo času dost...

Při rozebírání období, kdy hrál Lotr hry nejvíce, popisuje, že si nikdy závislost

nevytvořil a vlastně vždy hrál jen tak normálně, pár hodin týdně.

Lotr o sobě tvrdí, že je individualista a proto odehraný čas ubírá jen

sobě. Co se týče změn ve svém chování, a koníčcích nemá Lotr dojem, že by

se něco změnilo.

V současné době už u Lotra převažuje práce, tolik volného času není.

Z toho mála, co má, se občas kouká na televizi a brouzdá na internetu, ale

pracovní náplň převažuje. Navíc jeho zaměstnání je i jeho koníčkem. Při

pohledu zpět, Lotr trochu lituje odehraného času s tím, že ho mohl strávit

lépe a prospěšněji. Limity nemá přesně stanoveny. Myslí, že hra může

určitým způsobem tříbit smysly. O negativních dopadech ani neuvažuje.

Bulvární plátky to prý dělají za něj.

Když jsem se ptal na úspěchy ve hře a v reálu, Lotr odpovídá, že

ve hře se drobná vítězství nepočítají a v životě mu zatím nepřísluší soudit. Na

závěr ještě dodává, že toho na sebe prozradil až dost.
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CAL

Hráč s přezdívkou CAL, narozený 1989 v současné době navštěvuje

maturitní ročník výběrové střední školy se zaměřením na obchod a

ekonomiku. Je to robustní, upovídaný chlapec, který od osmi let žije s oběma

rodiči v Praze. Matka je výzkumná pracovnice v ústavu a starší otec je

profesorem na univerzitě. Ze sourozenců má CAL staršího bratra.

Prvně se CAL seznámil s počítačovými hrami v sedmi letech. V té

době šlo především o plošinovky typu Jazz či hry podle kresleného seriálu

Kačeři. Také CALa bavily závody aut v Need for Speed. Tou dobou hrál

podle domácího řádu, který mu matka vytvořila, tedy 3 hodiny o víkendu. Ve

třinácti letech začal CAL hrát jiný typ her a zároveň si je sám shánět. Šlo o

hry, kde se objevovali jeho spolužáci a kamarádi.

Díky školnímu kroužku informatiky začal hrát ve škole jednoduchou

krátkou střílečku Bulánci. Doma mu matka dala k Vánocům a jiným

podobným příležitostem další hry. Šlo o real-timeovou strategii Warcraft,

Starcraft, střílečku Quake. Tyto hry hrál nejčastěji proti jeho bratrovi. Zvláště

ve hře Bulánci začal být úspěšný, dokonce si přivlastnil a definoval novou

schopnost s názvem „haluz ability“, což je vlastně nadměrné štěstí

v počítačové hře. Popisuje to jako dva hráče, kteří stojí ve hře proti sobě, oba

ve stejnou chvíli po sobě vystřelí, CAL zasáhne a druhý hráč mine  Pocit

tohoto štěstí a vtipkování na téma haluz ability se staly hlavními motivátory

CALa v počítačových hrách. Ještě je třeba podotknout, že u strategických her

„haluz ability“ příliš nefungovala, ale CAL se ukázal jako nadaný na real-time

strategie, kde je potřeba plánování spojit s postřehem.

V patnácti začal na popud kamaráda hrát svou první MMPORG, Mu

online na jednom českém serveru. Hraní dosáhlo 15 hodin týdně. CAL začal

hrát s více lidmi, zapojil se do herního virtuálního společenstva zvaného

„gilda“. Mimo Mu online chodil CAL na kroužek šermu 7 hodin týdně, kroužek

klavíru 1 hodinu týdně a okolo dvou hodin trávil v posilovně. Když se CAL

zmiňuje, jak se na něm podepisuje počítačová hra, uvádí faktory jako:

podezíravost, osamostatnění se na vlastní pěst, zlepšení dovedností pro

obchodní střední školu. Jeho slovy „Jak dědeček měnil až vyměnil.“

Na otázku, co nejhoršího se může stát díky počítačové hře, dělí hráče

do tří skupin: na děti mezi 6-ti až 10-ti lety, říká, že jsou ještě naivní. Myslí si,

že vyhrává dobro, intenzivně prožívají hru. Těm, když se zabije postava, mají

„hysterák“. Domnívají se, že  mohou všechno. Děti mezi 11-ti až 13-ti lety

charakterizují výkyvy nálad, ale už berou postavu s nadhledem. Jsou
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„mazáci“, „páni tvorstva“ a jsou dotěrní. Mládež mezi 14-ti a 17-ti lety je

zastoupena skupinou uvědomělejších lidí, co se nudí a hledají společnost.

Chodí si do hry především popovídat. Také hledají chyby ve hře a zkoušejí

různé podvody. Poslední skupinou jsou hráči nad 18 let. Ti mají buď

dětského ducha nebo se v práci nudí či si léčí komplexy.

Dnes hraje CAL okolo 30 hodin týdně MMORPG Lineage 2. Na hře ho

nejvíce baví obchodování, kamarádi a dříve i virtuální majetek než získal

nejcennější zboží. Mezi své největší herní úspěchy řadí koupi meče a luku,

které získal velice levně. V reálu prospěl u státní zkoušky z psaní obchodních

dopisů a práce s počítačem, uvádí i úroveň, kterou dosáhl v tanečních.

Omezení hry zatím neplánuje, a přestal by kvůli práci. CAL ještě uvádí

dovednosti, které si v počítačovém světě rozvíjí: obchodování, oškubávání,

naučit se trpělivosti, nenechat se ukecat, naučit se plánování, přesvědčování,

a dosažení vysokého virtuálního charisma. Má dobrý pocit, když člověk

dosáhne lépe a efektivněji věcí, které jsou pro ostatní obtížné. K tomu se

člověk obvykle naučí anglicky.

Ragnus
Posledním hráčem je Ragnus, narozen 1986, studující matematiku na

VŠ. Je to mírně obézní, pomalejší chlapec. Rodiče se mu rozvedli, když mu

bylo 12 let. Dnes bydlí u otce, který je výzkumníkem na univerzitě. Matku a

mladšího bratra navštěvuje zhruba 2 x týdně.

Prvně se Ragnus setkal s počítačovou hrou, když mu bylo 7 let. Mezi

jeho oblíbené hry, které hrál s otce patřily střílečky jako Blake Stone a Doom

a tahové strategie, Civilizace a Mechanized Assualt and Exploration, pak také

hrál logické hry typu Sokoban. Hry měl otec na pracovním notebooku, který

často nechával v práci, takže je hrál Ragnus jen o víkendech. Občas si

dokonce zahráli s otcem u něj v práci proti sobě. Ze začátku šlo zhruba o 4

hodiny týdně. Když bylo Ragnusovi 11 let přinesl otec domů domácí počítač.

Ale matka byla proti tomu, aby na něm Ragnus hrál.  Tou dobou měl Ragnus

mnoho kroužků a dle jeho slov mu volný čas opravdu nepřebýval, takže na

počítačové hry ani nepomyslel.

Více začal hrát ve dvanácti, když začal navštěvovat školní kroužek na

gymnáziu. Tam hrál po síti s různě starými kamarády složitější real-timeové

strategie jako Warcraft a také single-player hru Diablo. Najvíc ho stále bavily

tahové strategie a nově i RPG (Diablo). Když si matka pořídila domů druhý

domácí počítač, začal v šestnácti hrát realtimeové strategie se svým bratrem.
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O dva roky později se bratr přeorientoval na MMORPG Daemu a Ragnus ho

následoval. Během zhruba dvou let hrál tuto MMORPG na neplaceném

českém serveru a někdy to vydržel i celý den. Počet odehraných hodin se

v tomto Ragnusově vrcholu zvedl na 35 hodin za týden. Na této hře Ragnuse

nejvíce lákala možnost být lepší než ostatní a také možnost, že zrovna jemu

vypadne ve hře po ubití monstra vytoužený předmět. Ve hře se popisuje jako

sólista a svoje členství v herní online komunitě (Guildě) přičítá možnosti

obchodovat s ostatními hráči. Jeho cílem ve hře bylo, prozkoumat všechny

možnosti hry.

Pokud by měl uvést úspěchy ve hře, uvádí Ragnus, že byl mistrem na

nalezení místa v mapách, pro hru schovávaná. A také, že objevil několik

bugů (chyb ve hře).

V reálném životě uvádí jako úspěch dostání se na vysokou školu,

svoji přítelkyni a zkoušku z Matalýzy (matematické analýzy).

Pokud by měl Ragnus říci k čemu může být hra užitečná tak uvádí:

naučení se angličtině, práci s počítačovým rozhraním (rychlé psaní na

klávesnici a orientace se na obrazovce). Mimoto uvádí, že může být užitečná

v modelování například burzy a k odhadování povahy a chování ostatních

hráčů jen podle povahy jejich odeslaného textu a  počítačové hry mají širokou

možnost využití ve školách na zatraktivnění výuky.

Při dotazu na to, kdy plánuje Ragnus hraní ukončit a co by to mohlo

zapříčinit odpovídá, že kdykoliv. A také že už se to nejspíš stalo. Ragnus už v

současnosti hraje jen single-player hry v rozsahu tak 10 minut nebo karetní

hry s přáteli v trvání tak do půl hodiny. Dnes prý hraním stráví okolo 5ti hodin

týdně. Hrát prý Ragnus přestal, když jeho bratr přešel ke hře Travian a pak k

Lineage 2 a Ragnus viděl, kolik času tím stráví. Navíc server na Daemu

zavřeli a tak už Ragnus s novou hrou nezačínal, jen krátce vyzkoušel

Lineage 2 a také MMOG Travian, kde nejde o RPG ale o stavění, vykrádání a

dobývání měst. Nicméně podle Ragnuse je pravděpodobné, že i zde jsou lidé

závislí, pouze s jinými projevy. Například v tom, že hráči Travianu jsou ve hře

přesně v daný čas, kdy natěží dost surovin, aby mohli rozšiřovat svoje město.

Navíc tato hra je založena na obírání ostatních hráčů o suroviny, kterému se

téměř nelze vyhnout. Dle Ragnuse okrást nebo být okraden.
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5 Rozbor kazuistik

Nejprve je třeba uvést na pravou míru pojem kazuistika tak, jak jej

vnímám ve své práci. Obvykle je kazuistika pro sociální pracovníky

dokument,  zaznamenávající případ člověka nebo skupiny lidí s náležitostmi

jako je anamnéza, prognóza, posudek o zapojení klienta do sociální sítě atd.

Tím, že u nás není léčba počítačových závislostí zavedena, přesto, že bývá

cílem psychoterapie u mladistvých a mladých dospělých, jsou případové

studie zaměřené pouze na určitá klíčová období a s ním se pojící názory a

postoje v hráčství mých probandů.

 5.1 Společné rysy

Výše zmíněné studie ilustrují několik důležitých faktů. Většina hráčů

hraje nebo hrála, v některém období, okolo 30 hodin týdně, tedy přes 4

hodiny denně. Hráči, kterí uvedli věk při prvním kontaktu začínali ve svých 5ti

až devíti letech. Většina mapovaných hráčů spadá do první generace, to

znamená, že začínali hrát počátkem devadesátých let, kdy se v Čechách

začali šířit osobní počítače.  Tito hráči jsou z podobných sociálních poměrů

tedy z rodin, které výrazně nevybočují z normy, především z hlediska finanční

zabezpečenosti.

5.2 Individuální rysy

Klouda se hraním her během rozhovoru nijak netajil. Hry, které hrál

svědčí o tom, že má rád rychlost a rád si trénuje postřeh. Z jeho případu je

zajímavá zejména část, kde popisuje počítačovou hru jako tmelidlo rodiných

vztahů. Jde o dostupné prostředí, kde se může sejít s rodinou a přáteli a mít

s ními společnou činnost a zájem dodávající mu pocit sounáležitosti.

 Honza hru pojímá spíše jako prostředek k vybíjení svého vzteku, jak

on uvádí „ke zklidnění osoby“. Zde je však třeba uvést na pravou míru jeho

životní spokojenost, kterou Honza proklamuje jako velmi uspokojivou. Honza

je silnější mladý muž s pomalejším verbálním vyjadřováním. Na jeho životní

situaci působí mnoho negativních vlivů, které nejspíše popírá a tím u něj
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vzrůstá míra stresu, kterou si právě prostřednictvím počítačové hry opět

snižuje.

Jirka hraje počítačové hry spíše jako doplněk ke své zálibě ve sportech,

která je jasně zřetelná v jeho popisu životních úspěchů. Jde spíše o znuděného

kluka ve městě, který se snaží najít si činnost sportu co nejbližší.

Lotr o počítačových hrách mluví méně a jeho výpovědi jsou spíše

obecné a zavádějící. Je možné, že je to důsledkem vnitřní inkongruence, kdy

se snaží tomuto tématu vyhýbat. Jako hlavní motivaci vidím opět touhu po

úspěchu ve složitých komplexních situacích blízkých životu, kde se Lotrovi

možná v některých oblastech nedostává.

CAL má v počítačovém světě opravdu hodně zkušeností, podává jednu

z nejobsáhlejších výpovědí a je vidět, že o virtuálním světě často přemýšlí.

Rád smlouvá o virtuální majetek, kde není možnost reálné ztráty, i když

pocity mohou být identické až na zodpovědnost k osobám v reálném světě.

CAL se jeví jako hráč nejvíce pohroužený do virtuálního světa, který pro něj

na jedné straně představuje jistotu a na druhé mu polyká čas v reálném světě.

Ragnus podává také obsáhlou výpověď, zajímavé na ní je že uvádí, že

s hraním („závislým“ tak jak je uvedeno v této práci) přestal nebo, podle mého

názoru, spíše  jen změnil herní zvyklosti. Zde by bylo vhodné prozkoumat

podrobněji co ho k tomu vedlo a také se blíže zaměřit na období, kdy tato

změna proběhla či probíhala. Na konci je ještě zajímavé, že kritizuje pravidla

a koncept hry, což může svědčit o malé sociální přizpůsobivosti a může dát

nový pohled na hru, jako na prostor do kterého může Ragnus utíkat z reality.
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6 Léčba počítačové závislosti

6.1 Možné typy terapie

Jak už bylo zmíněno v úvodu, závislost je nezdravý způsob

vztahování k realitě. Otázka léčby zní: jak to zařídit,  aby se člověk k realitě

vztahoval přiměřeně? Odpovědi jsou již tradičně dvě. Buď se zaměříme na

jednotlivé nežádoucí chování, které se budeme snažit změnit, zmírnit a dát

mu rozumné hranice nebo se pokusit o komplexní změnu životního stylu, ve

kterém by tato závislost (zjednodušená) na deprimovanou potřebu byla

sycena společensky pro hráče přijatelným a udržitelným způsobem.

Zde ještě pořád visí neprobádaná otázka zda je možné vyléčit

závislost tak, aby člověk nemusel celý život abstinovat. Naráží se na ní

zejména u relapsů a recidivy. Podle hesla čím víc se člověk události

bojí(tím víc na ni myslí), tím spíš se stane. Pokud nám objekt závislosti

přináší uspokojení kterému nerozumíme, můžeme mu snadno podlehnout.

Pokud ovšem víme co nám chybí,  tak se pro nás závislé chování stává jen

jednou (obvykle nejjednodušší nebo nejrychleji realizovatelnou) alternativou.

Pokud si toto uvědomíme, můžeme se svobodně rozhodnout, tedy i uvážit

rizika, která toto rozhodnutí sebou nese. To, že užití objektu přijmeme pro

nás může znamenat, že se s ním naučíme lépe zacházet, lépe se ovládat.

Ovšem čím častěji ho budeme používat, tím je větší riziko, že se u nás zvýší

jeho obliba, tedy v extrémním případě se ještě více upevní a prohloubí naše

závislost.

6.2 Terapie jednotlivce a skupiny

Stejně jako v ostatních terapiích, i při léčbě počítačových závislostí lze

postupovat individuálně nebo skupinově. Individuální typ terapie má tu

výhodu, že čas je pro klienta využit velmi efektivně s ohledem na jeho

dispozice a potřeby. Existují dokonce faktory, které klienta kontraindikují ke

skupinové terapii. Sem spadá například sociální fóbie či neuróza projevující

se agresivním chováním a strháváním pozornosti.

Pokud budeme hledat faktory u závislých hráčů, je zajisté třeba zmínit

manipulativní chování na úkor ostatních ve skupině, dále například schopnost

a motivaci k léčbě  s ohledem na možnou demotivaci skupiny při častých
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relapsech a v neposlední řadě i časové možnosti klienta a ochotu docházet

ve stanovený čas na stanovené místo.

Pokud se ovšem klient zapojí do skupiny, může získat její podporu,

ale i závazek a zodpovědnost vůči jejím členům. Stejně tak mu budou

k dispozici i reakce mnohem bližší skutečným reakcím jeho okolí a tím i

umožněna práce s nimi. Navíc z pohledu terapeuta lze pracovat skupinově

s mnoha lidmi najednou, takže i přestože léčba jednotlivců probíhá pomaleji

než u individuální terapie, výsledkem bude více vyléčených klientů plus

vzniklá skupina jako vzniklá terciární prevence, která bude odléčeným

klientům k dispozici v případě jejich relapsu.

6.3 Behaviorální přístup

Pokud se chceme zabývat behaviorálním přístupem, rozložme nejprve

počítačovou závislost na dílčí fragmenty tohoto chování.

Zkusme si analyzovat kupříkladu den sedmnáctiletého „na

počítačových hrách závislého“ teenagera.

Ráno se budí dříve trochu vyčerpaný (-),  ale připravený na nadcházející den.

Zapíná počítač,  kontroluje svá aktiva ve hře,  je ujištěn, že se nic

neočekávaného nestalo(+) a naplánuje si, co dnes ve hře udělá (+) (obě

aktivity se řadí do oblasti jistot), obešle přátele ze hry svými plány apod.(+).

Poté se připojí ke zbytku rodiny, splní své rutinní povinnosti ohledně hygieny

a přípravy snídaně (-). Pak se rozloučí s rodinou a jde do školy (-).  Ve škole

se učí(-) , ale zase tam potká přátele (+), možná přátele ze hry (+),

spolužáky, se kterými může o hře mluvit. Možná se dokonce o přestávce

připojí do hry, aby ji zase zkontroloval. Pak jede domů(-), kde si rychle udělá

úkoly(-). Pak si zapne počítač, vyřídí si maily (?) a připojí se (jde) do hry(+).

Pokud někdo naruší jeho hru tím, že po něm něco chce (-), například aby

trávil čas s rodinou, způsobí, že je rozmrzelý, podrážděný a to obvykle i když

se jedná o zavolání k večeři (+). Po večeři do pozdních hodin opět hraje(+).

Dejme tomu, že máme hrubý nárys dne závislého a znaménka

v závorkách nechť značí polaritu motivátorů podle hédonické teorie

osobnosti. Nyní je zřejmé, jak jednotlivé činnosti fungují a jak jejich polaritu

změnit. Například bod 1, ranní vyčerpání. Tam lze experimentovat s délkou

spánku, s kvalitou spánku a s různými spánkovými rituály. Po nalezení
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vhodné kombinace kvantity a kvality spánku by měl být tento ranní negativní

pocit vyčerpanosti odstraněn. Ovšem tím, že změníme jednu sílu - motivaci

v systému, se nejspíše změní systém celý. Například zmíněný student by

mohl začít vstávat dříve a věnovat tento čas hře.

Je potřeba si uvědomit, že hra má jisté postavení v žebříčku hodnot a

před některými činnostmi má prioritu. Pokud chceme hraní omezit, měli

bychom se snažit tuto prioritu snížit a naopak zvýšit prioritu jiných činností. A

to lze buď substitucí nebo změnou podmínek hraní. Pokud chceme použít

substituci, musíme nejprve zjistit, co závislého na hře nejvíce motivuje. Může

to být kupříkladu svoboda promluvit si o všem, co ho zajímá, s lidmi, kteří

mají schopnost mluvit otevřeně o různých věcech a to i o těch, se kterými

nesouhlasí. Ve hře totiž můžete říci co chcete a nejhorší postih může být ten,

že vám správce hry zakáže přístup. Když to samé uděláte doma, může to mít

pro vás někdy nepříjemné a  dalekosáhlé důsledky. Zde narážíme na

anonymitu, která již byla zmíněna výše.

6.4 Teorie her

Velmi zajímavý přístup volí Erik Berne (Berne, 2004) například v knize

Jak si lidé hrají?  Podle něj je cílem každého našeho chování osobní zisk a to

včetně chování závislého. Ve své analýze společenských her se rozepisuje o

pojmu antiteze, což lze chápat jako chování zaměřené s cílem, aby člověk

svůj osobní zisk nebo, dle mého názoru, alespoň ten primární nejduležitější

osobní zisk nezískával. Poté ho hra totiž začne nudit a bude se snažit

dosáhnout svůj zisk jinou cestou. Což je jedna ze dvou variant cílů

psychoterapie - tedy změna nežádoucího chování. Například pokud máte

zájem zahrát si tu nejnovější verzi hry, bývá v Čechách zvykem, že si ji

stáhnete z internetu. Tato hra ovšem není v češtině. Hra je obvykle

v angličtině, ale o něco dřív je distribuována v ruštině. Při povrchní sondě

mezi hráči jsem zjistil, že několik hráčů má singleplayer hry v ruštině. Někteří

z nich  se sami naučili překládat azbuku do latinky a prý tak 30% obsahu si

sami přeloží. To jim v zásadě stačí spolu s pocitem, že si hru zahráli jako

jedni z prvních. Nicméně jakmile je dostupná hra v angličtině nebo češtině,

tak si ji stáhnou, aby měli podle jejich slov lepší požitek ze hry. Tedy dle

Berneho celkový zisk.
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6.5 Klasická psychoanalýza

Pokud vezmeme v úvahu hráčovu motivaci ke hraní, nabídne nám

psychoanalitická škola k přezkoumání skryté motivy. Odpovědi na otázku, o

co hráč přijde, když přestane hrát svou hru, nás mohou inspirovat k navržení

správných cílů terapie.

Motivace (handicap
v realitě)

MMORPG Východisko Přitažlivý faktor
hry

Nízká sebeúcta Být mocný a kompetentní Úspěch

Nízké sebevědomí Být přitažlivý a krásný Pohlcení hrou

Nedostatek kontroly nad
vlastním životem

Kontrolovat okolí Úspěch

Řízen okolnostmi Sám měnit věci a lidi Úspěch, Vztahy

Sebepodceňování Být potřebný a ceněn Vztahy

Vytváření a udržování
vztahů

Usnadňuje komunikaci Vztahy

Problémy v reálném životě Obcházení a vyhýbání se Pohlcení hrou

(Yee, 2002 (přel.))

V této tabulce se k nalezení motivace používá právě princip skrytých

motivací. Zde dochází vlastně k různým druhům učení a kompenzací

v zjednodušeném a stabilním herním prostředí. Bohužel tato tabulka není

příliš jednoznačná, nabízí několik výkladů a množství prostoru ke

spekulacím. A to  i nad otázkou, nakolik si hráči tyto své možné motivace

uvědomují.

Jak již bylo uvedeno, pokud hráči hru znemožníme hrát, snaží se tuto

ztrátu hráč kompenzovat. V extrémním případě, pokud nemá hráč dostatečné

prostředky na zvládnutí této „ztráty“, se může až dekompenzovat. Jde o stav,

kdy člověk jedná výhradně pod vlivem některé silné emoce a dochází ke

ztrátě soudnosti. Existuje i několik případů, kdy po smrti své virtuální postavy

ve hře se hráči rozhodli ukončit i svůj reálný život.
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Závěr
Hlavním cílem této práce bylo hlubší seznámení se s problematikou

závislosti na počítačových hrách a doprovodných poruchách chování u hráčů

počítačových her.

Nejdříve však bylo potřeba se věnovat  závislosti obecně jako takové a

od ní přejít až ke specifické závislosti na počítačových hrách, která je nová a

zatím dostatečně neprozkoumaná a tudíž neošetřena žádnou prevencí.

K takovým výsledkům dospívají i nově vznikající studie a průzkumy vědců i

studentů stejně jako běžně dostupné statistiky hraní jednotlivých her na

internetu.

Počítačové hry se dělí do několika skupin, z hlediska možného

vytváření závislosti na nich jsou u nás nejrizikovější MMORPG hry a MOG

Travian. Pro MMORPG hry jsou zjištěny a popsány vnitřní a vnější

motivátory, které přispívají k nárůstu počtu hráčů.

Jako nový a zajímavý pro hodnocení závislosti rozebírám ve své práci

zejména fenomén flow zážitku.

Z hlediska prevence závislosti na počítačových hrách v Čechách je tato

zastoupena často jen velmi benevolentními rodiči u mladších hráčů, kterou

shledávám za nedostatečnou. V této práci se však prevenci nevěnuji z důvodu

dodržení plánovaného rozsahu. Je zde tedy prostor k dalšímu studiu a

návaznosti dalších prací, které by ji pomohly navrhnout.

V práci se opírám o studie případů hráčů z podobného sociokulturního

prostředí, kde jsem si  ověřil funkčnost teorií vnitřní a vnější motivace hráčů.

Dále  jsem se  pokusil určit a vystihnout společné osobnostní charakteristiky,

které hráče předurčují k nadužívání počítačových her.

Celou práci jsem zakončil úvahami nad možnostmi přímé léčby

závislých hráčů z hlediska různých psychoterapeutických přístupů..

Doporučuji, aby do této problematiky byly zahrnuty i části o

pozitivním využívání počítových her, například pro lidi s tělesnými

handicapy,  při léčbě různých onemocnění či jako tréninkové programy pro

nadané studenty a žáky.

Mějme však na paměti, že počítačová hra je jen simulace reality, nebo některé

z jejích částí a jako takovou bychom ji vždy měli brát.
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