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Studentka zvolila téma, které mezi jinými aktuálními je zároveň opravdu pro naše 
podmínky nové, doposud rozebírané jen několika odborníky (povětšinou lékaři a psychology) 
a spíše v odborné časopisecké literatuře. Lenka se tak pokusila o jednu z pionýrských 
systematických prací na dané téma 

V teoretické části se věnuje v logické návaznosti jednotlivým pojmfun a tématfun, 
které se tohoto nového typu závislosti bezprostředně týkají: vývoji počítačových her, jejich 
klasifikilci, dále závislostem· závislost na počítačových hrách je sem zafazena a utříděna jako 
specifický typ. Hranice mezi hraním her pro zábavu a závislostí na hraní je často velmi tenká 
a nesnadno identifikovatelná. Studentka nezapomíná ani na sociálni a zdravotní aspekty 
počítačové komunikace a hraní her. Jednu kapitolu vhodně doplnila o doslovný záznam části 
rozhovoru dvou hráčů, který nahrála a přepsala pro potřeby své práce. čtenář, nebýt Lenčina 
komentáře, pouze vytuší, že se jedná o rozbor hry, uskutečněné předchozí den, neboť řeč, 
kterou mezi sebou hráči používají, je češtině jen málo podobná. 

Praktická část obsahuje autorkou provedené výběrové šetření rozšffenosti hraní her 
na vzorku 369 lidí, u nichž lze předpokládat, že vzhledem ke svému věku jsou s počítačem 
v kontaktu od dětství (zvoleny skupiny ve věku 11·30 let). K získáni dat použila metodu 
dotazováni technikou dotazníku, který je částečně určen všem a v další části obsahuje otázky 
pouze pro hráče počítačových her. Celá metodika je popsána a provedena pečlivě, stanovené 
hypotézy se studentce po důkladné analýze dat potvrdily. Z výsledků vyplývá, že hráčů her 
přibývá, zejm. v nejmladších věkových kategoriích a hráčskou závislostí jsou více ohroženi 
muži. Nezanedbatelné množství mladých lidí kvůli hraní zanedbává své povinnosti a vůbec 
norrnálni ŽÍvot. Myslím, že výsledky by jistě měly vést k zamyšleni, mj. nad otázkou zájmu a 
přístupu rodičů ke způsobu tráveni volného času vlastních dětí. 

Rozsah práce je přiměřený, čerpaná literatura je aktuáInf a vhodně zvolená, citace 
v pořádku, úprava pěkná, jazyková úroveň dobrá, ale lze v textu nalézt gramatické chybky! 

Otázky k diskusi při obhajobě: 
Lenko, zajímá mě Váš názor: jaká opatřeni kdo by měl provádět, aby se hraní počítačových 
her nestávalo namísto občasné zábavy zábavou pravidelnou a nakonec i drogou? A je podíe 
Vás tento druh zábavy vhodný pro děti, příp. které hry ano, které ne, a proč. 
Zamýšlela jste se někdy nad tím, co mají společného a čím se naopak liší závislost na hracích 
automatech a závislost na počítačových hrách? 

Návrh výsledného hodnoceni: v Ý bor n ě 

V praze dne 25. 8. 2008 Mgr. Marie Dvorná 
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