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Přílohy  

Příloha 1 - Osnova polostrukturovaného rozhovoru  

Výzkumná otázka 1: Jak hráči vnímají partnerské vztahy a jejich roli v životě? Jaké jsou 

představy hráčů o partnerských vztazích? 

Otázky do interview vztahující se k výzkumné otázce 1  

Jaká je role partnerství ve Vašem životě? Jaká by měla být role partnerství v 

životě?  

Jak by měl vypadat dobrý vztah?  

Znáte někoho, kdo má dle Vašeho názoru vztah, který považujete za dobrý?  

Máte přátele hráče, kteří mají partnerské vztahy? Jaké jsou dle Vašeho názoru? 

 

Výzkumná otázka 2: Jak navazují hráči partnerské vztahy a ovlivňuje hra navázání 

partnerského vztahu?  

Otázky do interview vztahující se k výzkumné otázce 2 

Hlavní otázka (osoby se vztahovou zkušeností): Mohl byste ve zkratce popsat 

některé z Vašich důležitých partnerských vztahů a jejich průběh? Jak jste se 

seznámili? Sehrálo v tom hraní nějakou roli? 

Podpůrné otázky (nemusí být využity všechny, osoby se vztahovou zkušeností): 

Preferujete online seznamky nebo jiné technologie k vyhledání potenciálního 

partnera/partnerky? Použil jste někdy specializovanou hráčskou seznamku? 

Preferujete partnera/partnerku hrajícího/hrající hry?                          

U osob bez vztahové zkušenosti: Pokusil jste se navázat vztah online? Pokusil jste 

se navázat vztah v reálném světě/naživo? Proč si myslíte, že k navázání vztahu 

nedošlo?  

 

Výzkumná otázka 3: Pokud má/měl hráč partnera/partnerku, jak hra dle jejich názoru 

vztah ovlivňovala? (vynechána u osob bez vztahové zkušenosti) 

Otázky do interview vztahující se k výzkumné otázce 3 

Negativní vyjádření 

Považuje/považovala Váš partner/Vaše partnerka hraní za nadměrné? Pokud ano,  

souhlasí/souhlasilo s tímto názorem také okolí? (rodina, přátelé) 



 

 

328 

Vyjadřoval/a Váš partner/Vaše partnerka pocit, že je přehlížen/a, neakceptován/a 

v souvislosti se hrou?  

Je/byla hra/hraní zdrojem konfliktů a problémů ve vztahu? Lhal jste kvůli hře?  

Vyjadřuje Váš partner/Vaše partnerka znepokojení nad zanedbáváním denních 

činností? (např. hygiena, péče o domácnost, apod.) 

Má úspěch/neúspěch ve hře vliv na Váš vztah?   

Kladná vyjádření  

Má/měla hra kladné dopady na některé aspekty vztahu? (společný čas strávený 

hraním, volný čas pro oba - respondent hraje, partner/partnerka má čas na sebe, 

vybití negace mimo vztah) 

 

Výzkumná otázka 4: Pokud má/měl hráč partnera/partnerku, jaké aspekty vztahu 

ovlivnily hru? (vynechána u osob bez vztahové zkušenosti) 

Otázky do interview vztahující se k výzkumné otázce 4 

Hráče se postupně budu ptát: Byly vztahem ovlivněny některé aspekty hry, Váš 

postoj ke hře a jejímu hraní? (časová náročnost vztahu, zájmy partnera, plánování 

rodičovství, spokojenost ve vztahu, komunikace, společný volný čas, rozdílné 

představy o trávení volného času)  

Ukončil jste někdy vztah kvůli neshodám, jejichž hlavním obsahem bylo Vaše 

hraní? 

 

Výzkumná otázka 5: Považuje hráč hru za faktor, důvod, proč nenavázal partnerský 

vztah?  (pouze osoby bez vztahové zkušenosti) 

Otázky do interview vztahující se k výzkumné otázce 5 

Pokoušel jste se někdy navázat vztah?  

Jaké jsou Vaše důvody, proč jste doposud nenavázal vztah?  

Považujete hru za jeden z těchto důvodů? Je hra důležitý důvod?  

 

Výzkumná otázka 6: Zažívají respondenti tyto fenomény?  

Fenomény:  

Příjemné pocity, flow fenomén  (Hrdinová, 2018) 

Cítíte radost ze hry? Cítíte uvolnění, pokud hrajete?  

Negativní pocity (Hrdinová, 2018)  

Cítíte se někdy naštvaný v souvislosti se hrou?  
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Míváte někdy v souvislosti se hrou pocity smutku nebo úzkosti?  

 

Každá otázka má dovětek: Jak se to projevuje/projevovalo ve Vašem vztahu?  /  Jde o 

důvod, který přispěl ke konfliktům?  

Symptomy dle DSM-V. (APA, 2013)  

Projevilo se zaujetí hrou na Vašem vztahu?  

Projevily se příznaky odvykání (emoce pokud jste neměl hru, např. naštvanost,      

nesoustředěnost) na Vašem vztahu?  

Projevilo se na Vašem vztahu zvýšené množství času stráveného hrou?  

Projevily se na Vašem vztahu neúspěšné pokusy o kontrolu množství času 

stráveného hrou?  

Projevila se na Vašem vztahu  ztráta zájmu o další činnosti mimo hru?  

Projevilo se na Vašem vztahu  pokračování ve hře i přes škodlivé následky?  

Používal jste někdy hru k úniku před realitou? Projevilo se to na Vašem vztahu?  

Projevily se tyto jednotlivé situace také na některých jiných Vašich sociálních 

vztazích?  
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Příloha 2 - Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů 

Přezdívka (nemělo by jít o Vaši oficiální přezdívku používanou například ve hře, díky 

které byste mohl být snadno rozpoznán nebo se domníváte, že byste mohl být snadno 

rozpoznán):  

Rok narození:  

 

Informace o výzkumu  

Tento výzkum je realizován pro potřeby diplomové práce v navazujícím programu studia 

Adiktologie. Jsem studentkou adiktologie zabývající se fenoménem moderních 

technologií a jejich dopadů na lidský život. Cílem výzkumu je popsat vnímání partnerství 

a partnerských vztahů hráči internetových her, kteří splňují kritéria pro závislostní 

chování dle Diagnostického manuálu Americké psychologické společnosti. Dále budou 

zkoumány subjektivní pocity ohledně dopadu hry na partnerství a jeho fáze (navazování, 

rozvíjení, ukončení) a dopady jednotlivých symptomů na partnerský vztah.  Sběr dat bude 

probíhat pomocí rozhovoru. Rozhovor bude následně rozebrán a analyzován pomocí 

opakovaného čtení.  

Pokud máte jakoukoliv otázku ohledně výzkumu, jeho cílů, realizace, zabezpečení, 

neváhejte se zeptat.  

 

Práva respondenta 

1. Respondent má právo odmítnout odpovědět na jakoukoliv otázku a to bez udání 

důvodu  

2. Respondent má právo požádat výzkumníka o pomoc se řešením problémů 

souvisejících s hraním - v takovém případě výzkumník předá kontakty na 

adiktologické ambulance nebo centra zabývající se pomocí  

3. Výzkumník v žádném případě nebude provádět terapeutické intervence vůči 

respondentům  

4. Respondent má právo vybrat si oslovení, kterým bude v průběhu rozhovoru 

oslovován  

5. Respondent má právo přečíst si výslednou práci, která se týká jeho dat a vznášet 

připomínky k jejich interpretaci. O připomínkách bude diskutováno. Relevantní 



 

 

331 

je žádat o vyškrtnutí určité části, pokud by a) mohla vést k odhalení identity b) 

byla informace špatně interpretována (po diskuzi na téma s výzkumníkem) 

6. Respondent má právo reflektovat nepříjemné pocity během rozhovoru a má právo, 

aby na ně byl brán zřetel. 

 

Já níže podepsaný potvrzuji, že:  

1. jsem se seznámil s poskytnutými informacemi o cílech výzkumu  

2. se výzkumu účastním dobrovolně, bez nátlaku  

3. jsem si vědom, že za účast ve výzkumu nenáleží respondentovi žádná odměna  

4. rozumím tomu, že účast ve výzkumu mohu kdykoliv ukončit bez udání důvodu  

5. souhlasím se zveřejněním anonymizovaných dat a výstupů vzešlých z výzkumu a 

s jejich dalším využitím 

6. souhlasím se zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů v rozsahu v 

tomto informovaném souhlasu stanoveném  

7. jsem seznámen s možností podání stížnosti  

8. jsem převzal stejnopis tohoto informovaného souhlasu - osobně, byl mi doručen 

do e-mailové schránky nebo do jiné alternativní formy komunikace  

9. souhlasím s nahráváním rozhovoru, případně kopií rozhovoru z chatu  

10. jsem seznámen s možností neodpovídat na otázky bez udání důvodu  

11. jsem seznámen se skutečností, že jména rodinných příslušníků, účastníků a 

dalších osob budou změněna, stejně jako veškeré údaje, které by mohly vést k 

odhalení identity respondenta 

12. jsem byl seznámen s uchováním audiozáznamu / textového záznamu rozhovoru 

se mnou. Záznamy budou uchovány do dne obhajoby práce. Poté budou tyto 

záznamy smazány z veškerých médií, na kterých je výzkumník zálohoval a 

uchovával.  

 

Postup pro podání stížnosti  

1. stížnost výzkumníkovi  

2. pokud výzkumník stížnost nereflektuje, opakovaná stížnost výzkumníkovi 

3. pokud opakovaně výzkumník stížnost nereflektuje, je možno kontaktovat pana 

doktora Jaroslava Vacka jakožto vedoucího projektu - jaroslav.vacek@lf1.cuni.cz 

telefon +420 224 968 276 

Dne:          Respondent:  
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Příloha 3 - Dodatečný souhlas s využitím informací  

 

Já............................ (přezdívka) potvrzuji, že jsem byl výzkumníkem dotázán na možnost 

využití informací ze sociální sítě...................... 

Výzkumník přesně definoval rozsah informací:....................................... 

a způsob použití:......................................................... 

Tyto informace budou využity výlučně k výzkumným cílům práce  

Partnerské vztahy mladých dospělých mužů s poruchou hraní internetových her (Internet 

gaming disorders = IGD) vedené výzkumníkem Martinou Váhalovou. Výzkumník 

neposkytne žádné identifikující informace třetí straně. Veškeré takto získané údaje budou 

anonymizovány.  

 

Datum a místo:  

Podpis (přezdívkou):  
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Příloha 4 - Formulář transkripce  

Pořadové 

číslo 

výpovědi 

Osoba  

výzkumník 

/ participant 

Čas od 

počátku 

rozhovoru v 

nahrávce / 

chatu 

Obsah výpovědi Poznámky 

komentář, nápad  
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Příloha 5 - Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné 

práce absolventa 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí 

do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným 

účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné 

osoby než autora. 

 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 

závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a 

zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci 

 

 

Příjmení, 

jméno 

(hůlkovým 

písmem) 

Číslo dokladu 

totožnosti 

vypůjčitele 

(např. OP, 

cestovní pas) 

Signatura 

závěrečné 

práce  

Datum  Podpis  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


