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Téma práce, kterému se autorka věnuje, je zajímavé, protože názory na počítačové hry 
jsou často protichůdné. Závislost na počítačových hrách bývá hodnocena jako méně 
nebezpečná, i když může negativně :zasahovat do života jedince, nanJŠitjeho zdravou 
integritu i sociální vztahy. Nebezpečí těchto rizik se zvyšuje vzhledem k tomu, že se počítače 
stávají běžnou součástí vybavenosti dnešních domácností a rodiče se někdy domnívají, že hra 
s počítačem jejich dítě chrání před rizikovými jevy či nežádoucí společností. 

Text je vyváženě rozdělený na část teoretickou a praktickou. V úvodu je fonnulován cíl, 
zjistitkólik času tráví hdé u počítače, jakou část z toho jJkdStaviije hraní her a jak to 
ovlivňuje jejich denní program. Další cíle, a to porovnat rozdíly mezi hráči a nehráči 
počítačových her a ~istit motivaci u hráčů, jsou uvedeny až na str.32 v úvodu k praktické 
části. p!!>~_ě~Ip!~hl~QyJ,;aPQY1!ŽO.YlIlil.ZllY~ hlavní cíle a ty uvést 
v.J!vodu, dále není z fonnulace jasné j~~ roz@i!l!~ ~~II", uv~ skupinami bUdou 
sJ~Q.YiíiiY: .....----. -----------.. -----.------

Teoretická část semamuje čtenáfe s různými typy počítačových her, s problematikou 
závislosti na hraní. Kapitola Počítačová konnmikace je vhodně doplněna ukázkou reáInéOO 
rozhovoru mezí hráči. Jsou zde uvedena negativa, ale i pozítiva počítačových her.V závěru 
jsou vyjmenovány nejčastější motivy ke hraní. Autorka dokázala vybrat z uvedené literatury 
podstatné myšlenky vztaIngící se k danému tématu, stručně a přehledně je prezentovat. 

n-,..,."tická' :<.<..+ _L.._L •• • I-~' . ':" • '=' ~ .. ~ ~-+--vaa. .wam..~y.~ ::=:: t- .... "e·!!"OYOUBIEiIUUUIL 
IQ$~ je možné hodnotit rozminuilu .. ;;;;;;;; ~~03l1111ŽĎa l~ 
rozčleněliidliCijfvěkOVVCh ~ Vzorek jednotlivých věkových skupin není 
lepiC:zeulatimí, ~ pouze určité sociální skupiny. Tím je limitované zobecnění 
dosažených výsledků.. V úvodní kapit&o-,."I~ l:ásti . ~ di byLY. kIai)lUU'lJC 
$<!i~í objektimě ~t4itclnáfakta..,v.!:Me~,b:-~~HW 
vskanych dat do tabulek a grafů. ktere mnDŽlllgemw porovnam výsledku. AutOllGl tu 



Náměty k diskuzi: 1. PorovneJte a analyzujte odpovědi na otázky č.6 a č.8 původní 
motivace a současná reáÍita 
- 2. Můžete poroYJJB1.tisled4.něktroch výzkumů, které se zabývají hráči 
počítačových her, se svÝÍni závěry? Prostudujte si např. článek M.Vacullka "Ve světě 
počítačových her", Psychologie dnes,2002,roč,8,č.5, ve kterém au10r ebápe hraaú 
počítačových her jako důležitý prostředek uěeDi a zdokonalováni i jato součást specifa:kého 
životního stylu adolescentů a pokuste se na jeho závěry reagovat. 
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