
  

Abstrakt   
Východiska:  Porucha  hraní  internetových  her  je  nová  diagnóza,  kterou  zná  svět  méně              

než  deset  let.  Roste  počet  provedených  studií,  které  se  zaměřují  nejen  na  poruchu               

obecně,  ale  také  na  její  dopady  na  život  závislých  hráčů.  Laická  i  odborná  veřejnost                

debatuje   o   možných   dopadech   nelátkových   závislostí   na   sociální   vztahy.   

  

Cíl  výzkumu:  Výzkum  se  zaměřuje  na  vnímání  partnerských  vztahů  hráči  splňujících             

kritéria  pro  poruchu  hraní  internetových  her.  Zkoumá  subjektivní  hodnocení  dopadů            

poruchy   na   partnerské   vztahy   samotnými   hráči.     

  

Soubor  a  výběrové  metody:  Výzkumný  soubor  vznikl  kombinací  prostého  účelového            

výběru  s  kritérii  a  metody  sněhové  koule.  Jako  kritéria  pro  zařazení  do  souboru  byly                

využity  dvě  škály  -  diagnostická  kritéria  poruchy  hraní  internetových  her  dle  DSM-V.  a               

Zkrácená  verze  dotazníku  herní  závislosti,  mužské  pohlaví  a  věk  20-35  let.  Výběrový              

soubor   je   tvořen   9   muži   splňujícími   kritéria.   

  

Metody  práce  s  daty:  Data  byla  získána  polostrukturovaným  rozhovorem           

prostřednictvím  online  videohovoru  nebo  chatu .  Po  transkripci  a  systematizaci  bylo            

použito  otevřené  kódování.  K  analýze  dat  byla  využita  kombinace           

interpretativně-fenomenologické  a  narativní  analýzy.   Data  jsou  prezentována         

kazuistikami,   jejich   rozbory   a   rozbory   tématických   kategorií.     

  

Výsledky:  Závislí  hráči  popisují  různé  dopady  své  hry  na  partnerské  vztahy,  na  jejich               

navazování,  průběh  či  ukončení.  Všichni  hráči  popsali  určité  pozitivní  i  negativní             

dopady  hry  na  partnerské  vztahy,  ať  již  osobně  pociťované,  nebo  sdělované  od  partnerů               

či   okolí.     

  

Závěry:  Práce  přináší  mnoho  nových  témat  pro  oblast  výzkumu.  Jedná  se  o  oblast               

vysoce  komplexní  a  obsáhlou.  Popisuje  podrobně  několik  případů,  u  kterých  nalézá             

podobné  charakteristiky  v  oblasti  partnerských  vztahů.  Všichni  respondenti  popsali           

určité  negativní  dopady  hraní  her  na  partnerské  vztahy,  a  to  jak  na  jejich  navazování,                

udržování   či   hraní   hry   jako   důvod   ukončení   vztahu.     
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Implikace:  Práce  je  kvalitativním  předvýzkumem,  jako  taková  neobsahuje  aplikovatelné           

výsledky  do  praxe.  Otevírá  však  nová  výzkumná  témata  a  upozorňuje  na  důležité  téma               

partnerských  vztahů  u  behaviorálních  závislostí.  Navrhuji  zpracovat  dílčí  hloubkové           

analýzy   témat   v   práci   popisovaných   jako   navazování   vztahů,   rodičovství.     
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