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Anotace 

Diplomová práce „Hraní videoher jako rizikový faktor dospívání?“ se zaměřuje na 

vyhodnocení reálnosti rizik, která jsou spojována s hraním videoher dětmi a 

mladistvými. Toto téma je v současnosti poměrně aktuální, především pak z důvodu, že 

násilí ve videohrách je přičítán vliv na narůstající počet takzvaných masakrů na školách 

a existují tak obavy z toho, jak působí videohry na mládež. Další rizika, která jsou 

s videohrami spojována a jsou v této práci řešena, jsou závislost a nárůst obezity u dětí a 

mladistvých vlivem toho, že u videoher tráví poměrně velkou část svého volného času a 

nevěnují se tak dalším aktivitám, především fyzického rázu. Diplomová práce se tedy 

zabývá také tím, zda závislost na videohrách představuje výrazné riziko pro děti a 

mládež a současně, jak velkou roli hrají videohry v případě nárůstu obezity. Pozornost 

je věnována taktéž rodičům, jako aktérům v případě kontroly obsahu videoher, které se 

k dětem a mládeži dostávají a současně jejich možnosti ovlivnit množství času, které u 

elektronické zábavy nezletilí tráví.  

 

Annotation 

Diploma thesis “Video game playing as a risk factor in adolescence?“ deals with 

actuality of risks for children and youth linked to video games. This topic is currently 

intensively disscused because of cases of high school shootings. There are concerns that 

violence in video games is connected to rising of children and youth violence. Another 

risks refered to video games are addiction and obesity. This diploma thesis deals with 

these risk too. Goal of this thesis is find out if these risks are real and how great is 

influence of video games on addiction and obesity. Important topic in this thesis are 

parents. Parents are important participants who can oversee content of video games 

played by children and influence amount of time, which children and youth spend by 

playing of video games.  
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1 Úvod 

 
Ještě v poměrně nedávné minulosti patřily videohry1 k formě zábavy, které se 

věnovala jen malá část populace. Důvody byly poměrně prozaické, technické vybavení, 

které umožňovalo hraní videoher, bylo finančně velmi nákladné a jen minimum osob si 

mohlo dovolit investovat výrazné částky do nákupu těchto zařízení, hraní umožňující 

platformy byly také neskladné a nabídka videoher velmi omezená.  

Postupem času ale docházelo k výraznému snížení pořizovací ceny osobních 

počítačů, což vedlo k rozšíření okruhu jednotlivců, kteří si oblíbili videohry. Taktéž se 

začaly objevovat takzvané herní konzole, tedy zařízení, která jsou primárně určena pro 

hraní videoher, a také se zlepšila nabídka herních titulů.   

Došlo tak k masovému rozšíření videoher, a to především po roce 2000. Hraní her, 

které vlastníkovi osobního počítače nebo konzole, umožnily „vstoupit“ do virtuálního 

světa a vyzkoušet činnosti, které by mu v reálném světě nebyly dovoleny, se stalo velice 

oblíbenou formou zábavy. Dnes se jen málokteré dítě či mladistvý nesetkal s videohrou, 

ať už v rámci osobních počítačů, herních konzolí, ale také takzvaných chytrých telefonů 

nebo stále oblíbenějších tabletů. 

K hraní videoher má tak možnost dostat se v podstatě každé dítě či mladistvý, což 

dokazuje i průzkum NPD Group, který byl provedený v roce 2011 ve Spojených státech 

a zjišťoval, kolik osob ve věku 2 – 17 let má zkušenosti s hraním videoher. Výsledek 

byl bezesporu překvapivý, jelikož se ukázalo, že hraní se věnuje 91 % děti a 

mladistvých do věku 17 let (The Video Game Industry Is Adding 2 - 17 Year-Old 

Gamers At A Rate Higher Than The Age Group´s Population Growth, 2011). Jde o 

výraznou většinu a je tak pochopitelné, že je nutné zabývat se tím, jaké dopady může 

mít hraní videoherních titulů na tuto skupinu osob ve věku, který je klíčový pro další 

fáze jejich života.   

Někdy jsou zmiňovány obavy z toho, jaké následky může mít hraní videoher pro 

nezletilé, jak může poznamenat jejich vývoj a není výjimečným případem, že jsou 

videohry označovány jako jedna z hlavních příčin vzniku násilných tendencí u dětí a 

mladistvých (Dangers of Video Games, 2012). Taktéž jsou videohry zmiňovány u 



Diplomová práce  

2 
 

případů takzvané „střelby na škole“, kdy některá média i odborníci upozorňují na to, že 

pachatelé těchto masakrů se v mnoha případech oddávali elektronické zábavě a objevují 

se tvrzení, že právě hry obsahující výrazné prvky explicitního násilí přispěly nebo 

dokonce byly hlavním důvodem spáchání trestného činu. 

Násilí ze strany nezletilých je citlivým tématem a hledají se tak příčiny, které mohou 

vést k tomuto znepokojivému jevu. Někteří odborníci jako je například psycholog Craig 

A. Anderson (2012) či psycholožka Monika Otmarová (2012), obviňují především 

média a videoherní tituly. Samozřejmě, to lze pochopit, jelikož dnešní technologické 

možnosti umožňují poměrně realistické grafické ztvárnění a mnoho videoherních titulů 

obsahuje výrazné prvky násilí.  

Pro děti a mladistvé není dnes velkým problémem získat přístup k podobným 

projektům. Přestože videohry jsou označovány doporučenou věkovou přístupností, 

v případě internetových obchodů často nedochází (Emailová konverzace 

s internetovými obchody www.supergamer.cz, www.prodejher.cz a www.herni-svět.cz, 

2013) k ověřování věku zákazníků, pro dítě či mladistvého tak není problémem 

objednat si tituly, které nejsou doporučeny jedinci jeho věku. Další relativně 

jednoduchou cestou, jak získat hry obsahující nevhodný obsah, je softwarové pirátství, 

které je stále ještě velmi rozšířené a odhaduje se, že zhruba 35 % z instalovaného 

softwaru a her na počítačích v České republice, je nelegálně staženo (Softwarových 

pirátů je v ČR stále méně, 2012). Jde sice o nižší číslo, než v minulých letech, ale stále 

se jedná o nezanedbatelné množství nelegálně stažených programů a her.  

Je tak zřejmé, že děti a mladiství si mohou velmi snadno vyzkoušet jakýkoliv 

videoherní titul bez ohledu na jeho obsah (a to i takový, který je dle ratingových 

systémů, viz kapitola 6, označovány za nevhodné pro nezletilé), jelikož není příliš 

obtížné jej získat a není ani potřeba disponovat dostatečnými finančními zdroji.  

Dalším negativním aspektem, který je s videoherními projekty spojován, je 

závislost. V tomto případě je nutné zmínit, že závislost na videohrách zatím nebyla 

oficiálně uznána jako nemoc, kterou lze diagnostikovat. Přesto se objevují zprávy, 

přicházející především z Asie (viz kapitola 4), které varují před závislostí na 

videohrách, kdy někteří jedinci tráví u videoher i mnoho dní v řadě, což vede k jejich 

kolapsu či dokonce smrti. Je tak pochopitelné, že především rodiče pak mají díky těmto 

                                                                                                                                               
1
 Pro videohry je často používáno označení „počítačové hry“, přestože se jedná o název nepřesný 

s ohledem na to, že do tohoto termínu jsou zahrnovány i projekty pro jiné platformy, než osobní počítač 
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informacím obavy z dopadu videoher na své potomky a tuto problematiku také řeší 

(Video Game Addiction, 2012). 

Třetím potencionálním záporným dopadem videoher, kterým se tato práce zabývá, 

je nárůst obezity mezi dětmi a mladistvými. Je odhadováno, že přibližně 30 % dětí 

v České republice trpí nadváhou a jen ve 2 % je příčinou vrozená choroba. Jedná se tedy 

o výraznou část dětí a je prokázáno, že obezita dětí a mladistvých vede k nárůstu 

mortality v dospělosti o zhruba 50 – 80 % (Emailová konverzace se Státním zdravotním 

ústavem, 2013) a je tak nezbytné hledat příčiny tohoto stavu. Za jednu z nich je 

považováno i to, že děti a mladiství dávají přednost trávení času u videoher a nevěnují 

se pohybovým aktivitám, jako jsou různé druhy sportu. Dle výzkumu, který proběhl na 

94 základních školách, a zúčastnilo se ho téměř 5 700 žáků, 70 % dětí tráví více, než 

dvě hodiny denně právě u počítače (Kalman et al., 2010), což je bezesporu výrazné 

množství času a je otázkou, na kolik toto může ovlivnit riziko vzniku obezity 

nezletilých s ohledem na to, že hraní videoher nevyžaduje výraznou fyzickou aktivitu.   

Zmíněné případné dopady videoher tak mohou ovlivňovat jak psychický, tak 

fyzický stav dětí a mladistvých a současně mohou, pokud jsou tyto obavy reálného 

charakteru, představovat výrazné riziko pro společnost. V případě vlivu na násilné 

sklony mladistvých se lze obávat nárůstu násilné kriminality ze strany dětí a 

mladistvých. Pokud se jedná o závislost, v celospolečenském měřítku nejde zdánlivě o 

výrazný problém (případy s fatálními následky jsou výjimečné), ale přesto je nutné se 

touto záležitostí zabývat v rámci narůstajícího času, který děti a mladiství u 

počítače/konzole tráví. Dopady obezity jsou řešeny už mnoho let – výrazné náklady pro 

zdravotnictví, zvýšené riziko úmrtnosti a další negativa především zdravotního rázu.  

Videohry tedy mohou představovat celospolečenský problém, pokud jsou jejich 

dopady skutečně reálné. Hraní se věnuje velké množství dětí a mladistvých, kteří u něj 

tráví podstatnou část svého volného času. Jestliže jsou tedy negativní aspekty her 

prokazatelné, pak mohou být videohry považovány za výrazný rizikový faktor 

dospívání.  
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2 Teoretická východiska 
 

Pro účely této práce jsem zvolil následující teoretická východiska, která mi pomohla 

se zhodnocením rizikovosti videoher v případě dětí a mladistvých.  

2.1 Teorie sociálního u čení 
 

Za teorií sociálního učení stojí kanadský psycholog Albert Bandura, který se 

specializuje na kognitivní a také behaviorální psychologii. Bandura svou teorii 

sociálního učení, nyní známou také jako sociálně kognitivní teorii, založil na 

předpokladu, že agresivitě se člověk učí (Bandura, 1986, cit. dle Kirshe, s. 53). Sleduje 

chování ostatních a nachází v něm inspiraci pro své vlastní jednání. 

Simona Hoskovcová, která se zabývá psychikou dětí v předškolním věku, se 

inspiruje u Bandurovy teorie sociálního učení a dodává: „Bandura prosazoval názor, že 

většina sociálního chování není naučena na základě jeho důsledků, ale je získávána 

prostřednictvím symbolického modelování. Lidé se dívají, co dělají druzí lidé a jaký 

následek má jejich akce.“ (Hoskovcová, 2006, s. 58) 

Právě následky konání ve videohrách vyvolávají zvýšené obavy. V mnohých 

herních titulech není agresivní chování hráčů nikterak trestáno, naopak je odměňováno 

zvýšeným bodovým ohodnocením, případně novými předměty a dalšími bonusy, což 

osobu věnující se videohře motivuje k agresivnějšímu jednání bez obav z dopadů svého 

konání.  

 Hoskovcová považuje za hlavní přínos sociálně kognitivní teorie koncept 

observačního chování nazývaného také učení modelováním (Hoskovcová, 2006, s. 58). 

Koncept observačního chování je založen na tvrzení, že přebíráme chování těch, jejichž 

počínání sledujeme a v tomto případě není podstatné, zda se jedná o osoby skutečné, 

postavy z televizních či filmových titulů nebo právě charaktery z videoherních projektů.  

Ivo Čermák, který se problematikou spojení agrese a médií také zabývá, 

k observačnímu chování říká: „Imitace pozorovaného nového chování se u dítěte někdy 

stane součástí kognitivní výbavy, jež je připravena k použití, i když vzor není přítomen.“ 

(Čermák, 1998, s. 91) 

Hrozba inspirování se u chování modelů, tedy dle něj není reálná pouze během jeho 

sledování, případně těsně po jeho skončení, ale v každé situaci, kdy daná osoba hledá 

řešení určité situace na základě observace chování svých vzorů (Čermák, 1998, s. 91). 
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Zastánci teorie sociálního učení se obávají toho, že především (ale nejen) děti a 

mladiství budou jednat na základě myšlenky, kterou je možné definovat jako: „Co by 

asi v dané situaci udělal můj hrdina?“ Především u videoher pak mohou děti a mladiství 

nabýt dojmu, že pakliže agresivní činy jejich hrdiny nejsou trestány, ale naopak 

odměňovány, nemusejí se ani oni sami obávat toho, co se stane, pokud se uchýlí 

k aktivitě násilného charakteru.  

 Teorie sociálního učení je zmiňována nejčastěji ve spojení s agresivitou, ale lze 

také říci, že násilné motivy nejsou jediné potenciálně rizikové, které se ve videohrách 

objevují. Videoherní charaktery se v některých případech věnují nadměrnému užívání 

alkoholu a dalších návykových látek v podobě cigaret, ale také tvrdých drog, aniž by 

hráči byly prezentovány následky negativního rázu. Není ani výjimečné, že se ve 

videoherních titulech ozývá mluva výrazně vulgárního charakteru, u které se děti a 

mladiství mohou inspirovat.  

 

2.2 General Aggression Model 
 

Za teorií nazvanou General Aggression Model (GAM) stojí dvojice Brad J. 

Bushman a Craig A. Anderson, kteří se problematikou agrese ve videohrách zabývají 

dlouhodobě a věnují jí velkou pozornost.  

Jako tři hlavní faktory, které ovlivňují subjektivní interpretaci toho, co je násilný 

akt, uvádějí myšlenky, pocity a vzrušení. GAM tvrdí, že násilné videoherní tituly 

ovlivňují všechny tyto tři aspekty a to jak krátkodobě, tak dlouhodobě (Bushman a 

Anderson, 2002). Bushman a Anderson spatřují hlavní riziko her v tom, že podporují 

hráče, aby jednal násilně, což vede k tomu, že daná osoba si vytváří schémata 

agresivního chování, dle kterých potom může jednat i v reálném životě.  

Steven J. Kirsh, autor několika knih a studií věnujících se zhodnocení vlivu médií na 

nezletilé, poprvé aplikoval teorii GAM na mladistvé a upozorňuje, že právě v období 

dospívání, kdy dochází k výrazným změnám fyzického a především emocionálního 

rázu, je riziko dopadu násilí ve videohrách velmi silné (Kirsh, 2006, s. 26). 

General Aggression Model tedy spatřuje hlavní problém v tom, že agresivita 

prezentovaná v médiích, v tomto případě ve videohrách, ovlivňuje myšlenky, pocity a 

stimuluje vzrušení, což může vést k vytváření schémat agresivního chování, dle kterých 

jednáme i v reálném životě.  
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2.3 Teorie katarze 
 

Teorie katarze zastává, ve srovnání s výše zmíněnými teoretickými východisky, 

výrazně odlišný názor a současně je ze všech uvedených teorií nejstarší. Katarzí se 

zabýval už Aristoteles, který se domníval, že pokud publikum během divadelního 

představení něco prožije (například emoci ve formě strachu), pak se od ní v reálném 

životě oprostí (Aristoteles, 1993, s. 67). 

V současné době je tato teorie aplikována na moderní média, televizní vysílání, 

filmové tituly a také videohry, kdy zastánci teorie katarze věří, že pokud se člověk 

chová agresivně ve virtuálním světě, pak nemá potřebu totéž opakovat ve světě 

skutečném. Skrze videohry je tak uspokojována touha po brutalitě.  

Adam Suchý k tomu ve své knize nazvané Mediální zlo uvádí následující: „Katarzní 

teorie tvrdí, že sledováním násilí ubývá odhodlání dětské diváka projevit vlastní 

agresivitu.“ (Suchý, 2007, s. 42)  

Teorie katarze tedy naznačuje, že videoherní násilí může mít ve svém výsledku 

kladný efekt. Skrze videohry dojde k ukojení touhy vykonávat násilí, daný jedinec pak 

nemá podobné sklony v reálném prostředí.  

Ještě dále pak jde inhibiční teze vycházející z teorie katarze, která dokonce tvrdí, že 

sledováním násilí dochází k tomu, že z něj divák má strach (Suchý, 2007, s. 42). Dle 

této teorie by se u dětí, které měly šanci vyzkoušet hry obsahující brutální výjevy, 

vznikly obavy ze samotného násilí a ony by se mu poté v reálném světě snažily vyhýbat 

a nepáchaly by ho.  

 

2.4 Teorie habitualizace 
 

Stejně jako předchozí teoretická východiska, i teorie habitualizace je často 

zmiňována společně s násilím prezentovaným skrze filmové a televizní tituly, ale lze ji 

uvést i ve spojení s videoherními tituly.  

Teorie habitualizace tvrdí, že pokud je jedinec vystavován násilí opakovaně, pak 

přestává vnímat jeho negativní a šokující náboj a stává se pro něj něčím, co je běžné a 

normální (Kunczik, 1995, s. 222). Riziko je tedy skryto v tom, že osoba, která je často 

vystavována brutalitě, se může stát vůči násilí laxnější, méně vnímavá a empatická.  

V případě videoher dokonce není násilí prezentováno jako běžné, ale svým 

způsobem jako chvályhodné, jedná se o aktivitu, která nejen, že není potrestána, ale je 
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odměňována. Tedy daná osoba si tak na násilí nejen zvykne, ale bude ho vnímat jako 

pozitivní.  
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3 Videoherní historie a sou časnost, žánry a 
platformy 

 
V této kapitole jsem se zaměřil na historii videoher, na videoherní žánry a také na 

platformy, které jsou pro hraní videoher využívány.  

3.1 Historie kontroverze ve videohrách 
 

Prvky násilí se ve videoherních titulech objevují už od jejich samotných počátků. 

Některé z prvních projektů se věnovaly simulování válečných konfliktů, které 

samozřejmě aspekty násilí obsahovaly. Přesto se ale větší pozornost brutalitě ve 

videohrách začala věnovat až v roce 1976, kdy se arkádových automatech objevila hra 

nazvaná Death Race společnosti Exidy. Projekt po hráči vyžadoval, aby se svým 

automobilem přejížděl skřety. Titul byl vizuálně velice jednoduchý, v černobílé grafice, 

ale přesto vyvolal pobouření díky tomu, že po zabití skřeta objevil náhrobek 

symbolizující, že je tvor mrtev. Právě fakt, že se po usmrcení skřeta zjevil kříž a také to, 

že hlavní náplní hry bylo zabíjení, stačilo, aby byl titul považován za kontroverzní a 

vyvolával mezi rodiči silné znepokojení. Bez ohledu na to, že jeho grafické zpracování 

neobsahovalo realistické prvky brutality a vražděni nebyli lidé, ale skřeti. O hře se 

dokonce objevily zmínky i v mnoha novinách, časopisech i celostátních televizních 

zpravodajských pořadech.  

Společnost Exidy se ale negativní publicity nezalekla a o deset let později (1986) 

vydala další velice kontroverzní titul nazvaný Chiller. Jeho hlavním námětem bylo 

mučit a vraždit nevinné oběti, co nejvíce brutálním způsobem. Technické možnosti dané 

doby již dovolovaly vcelku obrazově působivé ztvárnění, takže ve hře Chiller bylo 

explicitně znázorněno usekávání končetin, hlav a podobné násilné motivy. Titul si 

v domovských Spojených státech amerických nevedl příliš dobře, důvodem bylo to, že 

mnozí provozovatelé arkádových heren odmítnuli titul nabízet, ale podařilo se mu 

prosadit v zemích takzvaného Třetího světa (Jager, 2012). 

Zlomovým rokem pro videoherní násilí se stal rok 1992, kdy vyšlo několik titulů, 

které vyvolaly velké pobouření. Prvním z nich byl interaktivní film Night Trap, ve 

kterém hráč musel zachránit dívky před upíry. Interaktivní filmy byly v devadesátých 

letech minulého století oblíbeným žánrem, přestože aktivita hráče byla, oproti běžným 

herním projektům, minimalizován a hráč spíše sledoval dění, do něhož zasahoval jen 

v předem určených momentech. Interaktivní filmy nabízely výjevy zahrané skutečnými 
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herci, vizuální pojetí tedy bylo realistické. Obavy z velmi sugestivního prezentování 

násilí se objevily i v případě dalšího projektu, střílečky nazvané Lethal Enforcers. V ní 

hráč ztvárnil policejního důstojníka, který musí zachránit město před útokem gangu.  

V roce 1992 vyšla bojovka nazvaná Mortal Kombat. I ta sázela na fotorealistické 

zpracování. Bojovníci byli hráni skutečnými herci. Během bitek v arénách ze soupeřů 

teklo a stříkalo výrazné množství krve, ale skutečné pobouření vyvolaly takzvané 

„Fatality“. Tvůrci hry implementovali do svého projektu možnost provedení 

dokončovacího úderu po poražení soupeře, který byl ve většině případů extrémně 

brutální. Pro příklad bylo možno utrhnout protivníkovu hlavu i s páteří, upálit ho, 

zmrazit a rozbít na kusy, vytrhnout mu srdce z hrudního koše či nabodnout rivala na 

ostny. To samozřejmě vyvolalo mnoho negativních reakcí, ale i přes tento fakt se 

Mortal Kombat stal nejprodávanějším videoherním titulem roku 1992 (Jager, 2012). 

Výrazná explicitní brutalita ve hrách Night Trap, Lethal Enforcer a především 

Mortal Kombat nezůstala bez politické odezvy. Kongres Spojených států amerických, 

v návaznosti na pobouření veřejnosti, rozhodl o zavedení systému Entertainment 

Software Rating Board (ESRB), díky němuž začaly být herní tituly, na základě obsahu, 

označovány věkovou přístupností, podobně jako je tomu u filmových projektů (Jager, 

2012).  

Taktéž v roce 1992 se objevila střílečka Wolfenstein 3D, která se nevyhýbala 

výrazným prvkům násilí a podstatně se zasloužila o oblíbenost střílečkového žánru 

(Paprocki, 2005). K velké popularizaci hraní her na osobních počítačích vedlo vydání 

titulu Doom v roce 1993, který také nabízel množství brutálních momentů a 

spoludefinoval žánr stříleček, jehož oblíbenost v následujících letech velmi rychle 

rostla. 

Výrazným zástupcem žánru interaktivních filmů se stal titul Phantasmagoria z roku 

1995, který sledoval příběh mladé dvojice manželů, kteří se přestěhují do tajemného 

domu. Phantasmagoria opět sázela na skutečné herce a výrazně násilné výjevy. Projekt 

se stal jedním z nejznámějších zástupců žánru interaktivních filmů, který ale v současné 

době v podstatě neexistuje. 

U Death Race se očividně inspiroval titul Carmageddon, který vyšel v roce 1997 

jako hra určená pro osobní počítače. Hráč v ní řídil vozidlo, se kterým jezdil 

v městských ulicích plných lidí. Za jejich srážení, které bylo doprovázeno extrémně 

krvavými efekty, byl hráč odměňován bonusovými body. Byl tak motivován počínat si 

co nejbrutálněji a zabíjet nevinné chodce. V některých zemích bylo toto jednání natolik 
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nepřijatelné, že byla vydána upravená verze titulu, ve které živé lidi nahradili oživlí 

nemrtví, případně roboti a jejich krev se změnila z červené na zelenou, potažmo na 

černou (Jager, 2012). 

Svým způsobem unikátní je projekt Thrill Kill (1998), který spadá do žánru 

bojovek. V jeho případě bylo zřejmé, že tvůrci z Virginia Interactive chtějí hlavně 

šokovat. Bylo to očividné nejen z množství krve, které se během soubojů objevovalo, 

ale také díky kostýmům jednotlivých postav, které odkazovaly na fetišistický styl 

oblékání. Příběh byl prezentován jako velmi potemnělý, každá z postav měla minulost, 

která zahrnovala vraždu či sebevraždu. Unikátní na titulu Thrill Kill bylo to, že jeho 

prodej byl zrušen měsíc před oficiálním vydáním, právě kvůli příliš kontroverznímu 

obsahu. Přesto se ale projekt k hráčům dostal. Titul unikl na internet.  

Jednou z nejvíce kontroverzních her se stal třetí díl série Grand Theft Auto, který se 

v obchodech objevil v roce 2001. Předchozí dva díly z roku 1997 a 1999 se také 

dočkaly zvýšené pozornosti ze strany odpůrců násilí ve videohrách, ale až v případě 

Grand Theft Auto III se výrazněji začalo řešit spojení brutality ve videohrách a sklonů 

k páchání násilných aktů v reálném světě. Hra nabízela hráči velké množství svobody, 

jak v páchání trestné činnosti majetkového charakteru, tak především aktivit sexuálního 

a násilného charakteru. 

V roce 2003 byly hráčům nabídnuty dvě střílečky, z nichž se obě dočkaly 

negativních reakcí kvůli své náplni. Tou první byl druhý díl série Postal. Původní hra 

z roku 1997 byla také poměrně násilná, ale její vydání nedoprovázela příliš velká 

kontroverze. To se ovšem změnilo v případě druhého dílu, který kromě velkého 

množství násilí na lidech i zvířatech, dovoloval hráči například močit na již zabité oběti. 

To vedlo k zákazu distribuce titulu v některých zemích, například na Novém Zélandu 

pod pohrůžkou pokuty či dokonce vězení (Feldman, 2004).  

Za dalším kontroverzním projektem z roku 2003 opět stála společnost Rockstar 

Games, která vyvolala nevoli už díky sérii Grand Theft Auto. V jejím novém projektu 

Manhunt se hráč ujal na smrt odsouzeného vězně, který se stane účastníkem filmů ze 

žánru snuff (filmů, které dokumentují skutečné případy vraždy). Hráči bylo umožněno 

své oběti vraždit extrémně brutálními způsoby, a čím násilnější jeho aktivita byla, tím 

lepšího ohodnocení se dočkal.  

Videoherní podoba filmu Quentina Tarantina Gauneři, vznikla v roce 2006 a stejně 

jako její hraná předloha, i elektronická verze vyvolala kontroverzi. V Austrálii a na 

Novém Zélandu byla dokonce zakázána s odůvodněním, že hráč je motivován páchat 
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násilí v extrémně kruté formě pouze pro vlastní pobavení (Jager, 2012). Jedním 

z hlavních důvodů tohoto rozhodnutí byla možnost zabíjet nevinná rukojmí.  

V následujících letech se k hráčům dostalo poměrně velké množství titulů obsahující 

prvky explicitního násilí a zdálo se, že intenzita odmítavých reakcí se zmírňuje, pokud 

se jedná o množství krve, avšak pozornost odpůrců brutality ve videohrách se zaměřila 

jiným směrem. Důkazem toho je incident se hrou Call of Duty: Modern Warfare 2 

z roku 2009, která je sama o sobě poměrně krvavá, ale protesty vyvolal jiný aspekt a to 

úroveň, ve které se hráč ujme postavy teroristy, který má vraždit civilisty na ruském 

letišti. Právě na tomto příkladě je možné demonstrovat, že v současnosti se kritika 

videoher nezaměřuje pouze na realističnost násilí a množství krve, ale také na podtext 

podobných aktivit, respektive na jejich motiv. Brutalita jako taková je mnohými 

vnímána jako běžná součást herních projektů, ale bouřlivé reakce vyvolává to, na kom 

je páchána a jaká je její motivace.  

V následující tabulce je uvedena prodejnost vybraných titulů označovaných za 

kontroverzní.  

Prodejnost vybraných kontroverzních her (celosvětově) 

Název hry Prodejnost 

Grand Theft Auto III 13,11 milionů kusů 

Manhunt 1,47 milionů kusů 

Call of Duty: Modern Warfare 2 23,94 milionů kusů 

Mortal Kombat (2011) 3,77 milionů kusů 

Tabulka č. 1: Prodejnost kontroverzních her (celosvětově) 
Zdroje dat: VGchartz.com, 2013, tabulka autor 
 

 

Přítomnost násilí ve videohrách má několik hlavních důvodů. Ve videoherních 

projektech posledních let jsem identifikoval čtyři hlavní důvody, proč autoři začleňují 

výrazné prvky násilí do svých titulů.  

 

1) Násilí jako prvek podporující realističnost 

Tento důvod je poměrně jasný. Videoherní tvůrci se snaží vytvořit herní projekt, 

který co nejvěrněji odráží skutečnost. Tomuto jsou uzpůsobeny veškeré aspekty dané 

videohry, tedy i zpracování násilných momentů. Množství krve tak není záměrně 

přehnané, smrt nepřátel je prezentována tak, aby byla anatomicky co nejvěrnější realitě. 

Toto je běžné především u žánru stříleček, především těch, které se pokoušejí simulovat 
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vojenské akce. Příklady jsou tituly America´s Army, Ghost Recon nebo Medal of 

Honor.  

 

2) Násilí jako prostředek černého humoru 

V případě, že jsou brutalita a násilí používány jako prvek takzvaného černého nebo 

morbidního humoru, je jejich množství záměrně přehnané tak, aby bylo hráči jasné, že 

hra není míněna vážně. Je obvyklé, že krvavost podobných her je velmi extrémní a 

rozhodně neodpovídá realitě. Běžné je taktéž to, že častými oběťmi v těchto projektech 

jsou nevinné a roztomilé herní postavy. Příkladem je například videoherní verze 

kontroverzního animovaného seriálu Happy Tree Friends, ve kterém jsou vražděna 

roztomilá zvířátka nebo projekt Naughty Bear, kde je hlavním hrdinou vraždící plyšový 

medvěd.  

 

3) Násilí pro efekt 

U her, ve kterých je násilí užíváno pro co největší efekt, platí, že jeho míra je ve 

velké většině případů záměrně přehnaná. Množství krve a dalších brutálních výjevů je 

velmi vysoké, ale jeho přítomnost není samoúčelná, extrémní násilí je doprovodným 

efektem konání hlavního hrdiny. Hlavním smyslem není pouze násilí. Typickým 

příkladem jsou tituly bojovkového žánru, kde je cílem porazit nepřítele, což je obvykle 

doprovázeno množstvím krve, ovšem je žádáno, aby útoky byly co nejefektivnější, 

nejen nejefektnější. Jako příklad lze uvést sérii Tekken nebo Virtul Fighter.  

 

4) Násilí jako metoda šokování 

U her, které mají především šokovat, je běžné, že hlavní náplní hráčovy aktivity je, 

aby jeho počínání bylo co nejvíce brutální a krvavé, za což je obvykle odměňován. Čím 

násilnější jeho počínání je, tím více bodového ohodnocení se dočká, což ho motivuje 

k co brutálnějšímu stylu hry. Násilí se tak stává samoúčelným a extrémně intenzivním. 

Časté je i mučení obětí, kterému je dávána přednost před rychlou likvidací. Sem lze 

zařadit hru Manhunt nebo MadWorld, ve které hráč, například s pomocí motorové pily, 

doslova masakruje desítky obětí.  
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V následujícím časovém schématu uvádím důležité okamžiky videoherní historie, 

které nemají vždy kontroverzní nádech, ale jsou pro herní oblast důležité.  

 
Časová osa 1: Důležité události videoherní historie 

Zdroje dat: Video Games History Timeline, 2012, časová osa autor 

 

Do časové osy byly zaneseny následující důležité události: 

1940 – Edward U. Condon zkonstruoval přístroj umožňující spuštění první videohry – 

virtuální podoby čínské matematicko-logické hry Nim.  

1958 - William Higinbotham naprogramoval hru Tennis for Two, u které se 

v následujících letech inspirovalo několik dalších videoher (například oblíbený titul 

Pong! z roku 1972). 

1962 – V tomto roce Steve Russell stvořil hru Spacewar!, první počítačovou hru, která 

byla už od počátku vytvářena jako pobavení pro širokou veřejnost.  

1967 – Ralph Baer zkonstruoval první videoherní konzoli, tedy platformu, která se 

připojovala k televizní obrazovce, a jejím hlavním účelem bylo spouštění her. Přístroj 

byl pojmenován Brown Box. 

1972 – Do distribuce se dostal první časopis věnovaný videohrám, který nesl název 

Creative Computing 

1974 – Vznikla první hra, kterou lze nazývat střílečkou. Projekt nesl název Maze Wars.  

1989 – Společnost Nintendo uvedla na trh první kapesní konzoli, které se podařilo mezi 

hráči uspět. Nesla označení Game Boy.  
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1992 – Objevily se tři důležité projekty. Strategie Dune II, která určila směr, kterým se 

začal odvíjet strategický žánr, střílečka Wolfenstein 3D, která pomohla popularizovat 

střílečkový žánr a bojovka Mortal Kombat, která byla jednou z hlavních příčin pro 

zavedení ratingového systému ESRB, na jehož základě začaly být hry v USA a Kanadě 

označovány doporučenou věkovou přístupností.  

2005 – Do prodeje se dostala videoherní konzole společnosti Microsoft, která nesla 

název Xbox 360 a stala se třetí nejúspěšnější konzolí všech dob, do současné doby se jí 

prodáno více, než 76 milionů kusů celosvětově (Hardware Year-over-Year Comparison, 

2013) 

2006 – Své konzole uvedly společnosti Nintendo a Sony. Společnost Nintendo 

představila konzoli Wii, které se dosud prodalo více, než 99 milionů a je nejúspěšnější 

konzolí všech dob a společnost Sony uvedla konzoli Playstation 3, které se dosud 

prodalo více, než 77 milionů kusů celosvětově (Hardware Year-over-Year Comparison, 

2013). 

3.2 Aktuální situace v oblasti videoher 
 

Hraní videoher je v současné době velice populární formou zábavy, které se věnuje 

mnoho dětí, mladistvých, ale i dospělých osob a tráví u ní velké množství volného času. 

Dle studie, jež byla zmíněna již v úvodu, a která mapovala zvyky mezi žáky základních 

škol, a jíž se zúčastnilo zhruba 5 700 dětí, 70 % z nich tráví více, než 2 hodiny u 

počítače. To je bezesporu nezanedbatelné množství času.  

Studie Národního institutu pro děti a mládež z roku 2011 se zabývala tím, jak děti ve 

věku 6 – 9, 10 – 12 a 13 - 15 tráví volný čas a ukázalo se, že přestože hraní videoher 

není nejoblíbenější aktivitou, věnuje se jim poměrně velké množství osob všech tří 

zkoumaných věkových kategorií. Výzkumu se zúčastnilo 2 278 respondentů ve věku 6 – 

15 let (Bočan a Maříková, 2011).  
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Název:   Graf č. 1: Náplň volného času u dětí/mladistvých (6 – 15 let) 
Zdroj dat: Hodnotové orientace dětí ve věku 6 - 15 let, 2010,  graf autor 
 

Jak vyplynulo ze studie, největší množství dětí a mladistvých dává přednost 

sledování televize, jehož obliba je největší ve věkové skupině 10 – 12 let, kdy televizi 

sleduje 94 % dětí. Poměrně překvapivé je, že velké množství dětí a mladistvých tráví 

svůj volný čas učením, konkrétně je to 69 % (6 – 9 let), 89 % (10 – 12 let) a 82 % (13 – 

15 let). V případě surfování na internetu je znatelný nárůst v závislosti na věku. 

Z kategorie 6 – 9 let se ve svém volném čase surfování na internetu věnuje pouhých 10 

%, ale ve věku 10 – 12 let už je to 35 % dotazovaných a v kategorii 13 – 15 let pak více, 

než polovina respondentů (53 %). Podobný vývoj je patrný i u chatování (8 %, 28 % a 

50 %). Méně výrazně roste zájem o sledování filmů na DVD/PC, ale v tomto případě se 

mu věnuje už výrazná část dětí ve věku 6 – 9 let (32 %), z věkové skupiny 10 – 12 let 

tuto aktivitu volí 42 % a z nejstarší věkové kategorie pak 50 % dotázaných. Skokový 

nárůst zájmu je možné zaznamenat u poslechu hudby. U dětí 6 – 9 let se mu věnuje 27 

%, ovšem u dětí 10 – 12 let je to už 63 % a u skupiny 13 – 15 let je to pak celých 77 % 

osob.  

U hraní videoher taktéž roste zájem s věkem, ale ne tak výrazně. Zatímco ve 

věku 6 – 9 let se hraní věnuje 21 % dětí, ve věku 10 – 12 let je to 36 % a v poslední 

sledované věkové kategorie je nárůst o pouhé jedno procento na 37 % dotázaných. Jako 

zajímavé se jeví to, že hraní se věnuje více, než pětina dětí ve věku 6 – 9 let, což je 
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poměrně vysoké číslo ve srovnání s tím, kolik stejně starých dětí chatuje nebo surfuje na 

internetu.  

Současně je nutné upozornit na fakt, že přestože v souvislosti s hraním 

her/sledováním televize/trávením času na internetu je často zmiňováno riziko narušení 

sociálních kontaktů, tato studie ukazuje, že bez ohledu na fakt, že s věkem skutečně 

roste zájem o tyto aktivity, neklesá záliba v trávení času s kamarády. Naopak se 

ukázalo, že touha být s přáteli stoupá. U dětí ve věku 6 – 9 let tráví volný čas 

s kamarády 38 % dotázaných, ve věkové skupině 10 – 12 let je to 55 % a v nejstarší 

sledované věkové kategorii se jedná o 61 % respondentů. Stejně tak narůstá i množství 

těch, kteří tráví čas venku. U dětí ve věku 6 – 9 let tuto činnost preferuje 37 % 

dotázaných, ve věku 10 – 12 let je to 61 % osob a u skupiny 13 – 15 let 65 %. Je tak 

zřejmé, že přestože se zvyšuje obliba hraní videoher/sledování televize/internetu, 

nedochází k negativnímu ovlivňování zájmu o trávení času s přáteli a venku, ale 

výsledky také neukazují negativní dopady například na to, jaké množství dětí a 

mladistvých věnuje svůj čas učení.  

Pokles zájmu je patrný v případě sportovních kroužků, kde se jim věnuje 43 % 

dětí ve věku 6 – 9 let, 36 % dětí ve věku 10 – 12 let a 31 % osob ve věku 12 – 15 let. U 

neorganizované sportovní zábavy jsou výkyvy mnohem mírnější (40 %, 40 % a 36 %). 

V případě jiných zájmových kroužků (kroužky nesportovního charakteru), ale dochází 

k výrazné změně. V případě dětí ve věku 6 – 9 let je volí 36 % dotázaných, ale druhé 

kategorie (10 – 12 let) už pouhých 18 % osob, respektive 17 % u kategorie 13 – 15 let. 

Naopak roste obliba nicnedělání. Z nejmladší skupiny ho volí 16 %, jako nejlaxnější se 

ukazuje kategorie 10 – 12 let, kdy nicnedělání preferuje 36 % osob a u nejstarší 

zkoumané skupiny je to jen o procento méně, tedy 35 %. 

Hraní videoher tak není, dle provedného výzkumu, aktivitou, kterou volí děti a 

mladiství nejčastěji, nejoblíbenenější volnočasovou činností je sledování televize, ale 

přesto je možné konstatovat, že se hraní věnuje výrazná část dětí a mladistvých ve věku 

6 – 15 let.  

V případě starších osob jsou výsledky v případě České republiky, dle studie 

provedené v roce 2012 organizací Interactive Software Federation of Europe, 

následující: 
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Název:  Graf č. 2: Zkušenosti s videohrami dle věku (2012) 
Zdroje dat: ISFE Consumer Study, 2012, graf autor 
 

Je zřejmé, že zájem o videohry s narůstajícím věkem klesá a také to, že hraní 

preferují muži. Poměrně překvapivé je, že i ve vyšší věkové kategorii (55 – 64 let) 

existuje relativně velké množství osob, které mají s hraními videoher zkušenosti (byť 

výzkum nestanovuje, zda se jim věnují pravidelně). Naopak očekávátelné je, že nejvíce 

osob, které mají zkušenosti s hraním je ve skupině 16 – 24 let.  

Prodej videoher a hardwaru umožňující jejich hraní je také velmi výdělečným 

byznysem, ve kterém se pohybují částky ve výši miliard dolarů. V roce 2012 se 

celosvětové tržby za prodej videoherních titulů, konzolí a doplňků vyšplhaly k částce 67 

miliard dolarů a očekává se, že v roce 2017 to bude už 82 miliard dolarů (Gaudiosi, 

2012).  

Tržby za rok 2012 v České a Slovenské republice (údaje sledující vývoj tržeb 

herního průmyslu sbírá organizace GfK Czech a Asociace herního průmyslu České 

s Slovenské republiky a jsou uváděny pro oba státy dohromady) činily 2,436  miliardy 

(Obrat herního průmyslu v ČR a SR meziročně stoupl o 10 procent, 2013) 

Z předchozích údajů vyplývá, že s hraním videoher má zkušenosti velká většina 

z nás a aktuálně jsou běžnou součástí volnočasových aktivit především, ale nejen u 

mladších osob. Videohry už neplatí za zábavu pro omezený okruh jedinců, ale běžný 

styl trávení volného času u podstatné části dětí a mladistvých.  
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3.3 Přehled videoherních žánr ů 
 

Videoherní tematika je spojena s určitou svébytnou terminologií, kdy jsou 

používány pojmy, které mají v případě videoher jiný význam než v běžné mluvě, nebo 

dokonce vznikají termíny nové.  

Toto se týká především videoherních žánrů, které jsem definoval v následující 

kapitole. Podobně jako u filmových či hudebních titulů, i u herních projektů existují 

takzvané žánry, do nichž jsou herní projekty rozděleny na základě určitých kritérií. Je 

ovšem nutné poznamenat, že tato kritéria nejsou jasně stanovena a záleží tak spíše na 

vývojářských studiích, která stojí za danými projekty, do jakého žánru svůj produkt 

zařadí.  

Specifické znaky jednotlivých žánrů, které jsou uvedeny v následujícím přehledu, 

jsem určil na základě dlouholetých zkušeností s videoherními tituly, kdy jsem měl 

možnost věnovat se hraní několika set různých herních projektů a jsem tak schopen 

určit základní znaky jednotlivých žánrových kategorií.  

U každého žánru je také uvedeno, nakolik je běžné, že se v něm vyskytují prvky 

explicitního násilí. Zde jsem opět čerpal ze svých zkušeností, jelikož jsem měl možnost 

testovat videoherní tituly napříč různými žánry a současně, jako herní publicista, mám 

obecný přehled i o obsahu těch projektů, které jsem neměl šanci osobně vyzkoušet.  

 

Obvyklou míru násilí ve zmiňovaných žánrech jsem rozdělil do tří stupňů a to: 

Nízká – Prvky násilí se v titulech daného žánru nevyskytují vůbec nebo ve velmi 

omezené míře, brutalita je utlumena na minimum a po hráči obvykle není vyžadována 

aktivita násilného charakteru.  

Střední – Násilí je v tomto žánru relativně běžné, avšak není výrazně explicitní a po 

hráči jsou vyžadovány i činnosti jiného charakteru. Brutalita není ústředním motivem 

herních titulů tohoto žánru, přestože je přítomna.  

Vysoká – V těchto případech je běžné, že je hráč vybízen k aktivitě výrazně 

násilného charakteru, která může a často je hlavní náplní těchto projektů a prezentování 

brutality je založeno na výrazně vizuálních prvcích.  
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3.3.1 Adventury 
 

Adventury patří v současnosti k okrajovým žánrům, ale přesto (i když velice zřídka) 

se objevují. V adventurách je po hráči vyžadováno, aby hledal různé předměty, 

komunikoval s dalšími postavami a řešil množství hádanek a rébusů. Adventury jsou 

hrami, které se silně orientují na příběh. Často v nich nalezneme kriminální zápletku, ale 

není obvyklé, aby byla prezentována skrze výrazně násilné motivy. Mezi příklady 

adventur patří série The Legend of Kyrandia či The Secret of Monkey Island.  

Obvyklá míra násilí: Nízká 

 

3.3.2 Akce v otev řeném sv ětě 
 

Akce v otevřeném světě často vykazují známky několik žánrů. Je obvyklé, že 

v hrách tohoto typu hlavní postava užívá zbraně střelného, sečného/bodného typu a 

dochází taktéž k pěstním soubojům. Běžným aspektem těchto akcí je, že má hráč 

relativně velkou svobodu počínání, kdy na herní ploše (často reprezentované městskou 

čtvrtí, celým městem, ostrovem a podobně) může provádět aktivity různého typu, od 

konverzace s umělou inteligencí ovládanými postavami, přes činnosti v podobě krádeží, 

ozbrojených útoků a podobně. Násilí v akcích v otevřeném světě je ve většině případů 

velmi běžné, mnohdy je také odměňováno. Právě díky zástupcům tohoto žánru často 

vznikající obavy z dopadů virtuální brutality. Jedním z nejoblíbenějších zástupců je 

série Grand Theft Auto.  

Obvyklá míra násilí: Vysoká 

 

3.3.3 Akční adventury 
 

Na rozdíl od klasických adventur, jsou akční adventury, jak je patrné z názvu, více 

orientované na aktivity akčního charakteru. Přestože hlavní hrdina nadále překonává 

různé překážky v podobě hádanek, komunikuje s dalšími postavami a řeší různé úkoly 

nenásilného charakteru, je běžné, že se zúčastňuje také konfliktů, během nichž se 

uchyluje k násilí. Obvykle má také k dispozici zbraně, ať už střelného, tak i sečného či 

bodného charakteru. Některé z akčních adventur dovolují situace řešit buďto násilnou či 

nenásilnou formou, ale je standardní, že během hraní je ústřední charakter nucen 
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spoléhat na určitou míru brutality. Mezi akční adventury lze zařadit tituly Tomb Raider 

nebo Uncharted.  

Obvyklá míra násilí: Střední 

 

3.3.4 Arkády/hopsa čky/skáka čky/platformovky 
 

Jak vyplývá z českých variací názvu, tedy hopsačky potažmo skákačky, hlavní 

náplní arkád je zdolávat různé překážky s pomocí skákání, případně dalších aktivit 

nenásilného charakteru, jako je například šplhání a podobně. Hopsačky jsou často 

určeny pro hráče nižšího věku s ohledem na jednoduchost, přímočarost a nenásilné 

pojetí. Obvykle jsou platformové hry vizuálně velmi pestrobarevné a většinou 

dvourozměrné, byť trojrozměrné obrazové pojetí není úplně neobvyklé. Mezi 

nejznámější zástupce žánru arkád patří například Super Mario Bros., či Sonic 

Adventures. V žánru arkád se násilí objevuje velice výjimečně, pokud je hráč nucen 

využít určité brutality, pak tato aktivita není ve většině případů doprovázena výjevy 

obsahujícím krev, ale poražený nepřítel například zmizí.  

Obvyklá míra násilí: Nízká 

 

3.3.5 Bojovky 
 

Hlavním účelem bojovek je skrze fyzický kontakt porazit nepřítele. K tomuto 

dochází obvykle v malých uzavřených arénách, kde se střetávají dva protivníci (v 

současné době se také objevují tituly, kde proti sobě stojí dva týmy zahrnující až tři 

postavy) a s pomocí různých typů bojových umění či nestřelných zbraní, se pokoušejí 

porazit jeden druhého. Hráč je tak nucen využívat výrazné brutality, která je obvykle 

odměňována a často doprovázena výrazně krvavými efekty. V bojovkách je také časté, 

že poté, co je nepřítel poražen, je vítězi umožněno provést takzvaný „dokončovací 

úder“, tedy zneškodnění/zabití protivníka velmi brutálním způsobem. Nejoblíbenějšími 

zástupci žánru bojovek jsou série Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter, Soul Calibur 

nebo Virtual Fighter.  

Obvyklá míra násilí: Vysoká 
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3.3.6 Hororové hry/survival horory 
 

Hlavním účelem hororových her je navodit u hráče pocit strachu a to především 

skrze vizuální a zvukové efekty. Některé tituly se o toto snaží především skrze metodu 

„strachu z neznámého“, kdy hlavní hrdina čelí neznámým zvukům a 

neidentifikovatelným pohybům ve stínech. Běžnější však je, že snaha o probuzení 

strachu u hráče probíhá skrze výrazně brutální a krvavé výjevy. Po hráči není vždy 

vyžadováno, aby jeho aktivita byla násilného charakteru, je mu často umožněno utéci, 

ale není neobvyklá motivace k násilnému jednání. Mezi hororové hry lze zařadit sérii 

Silent Hill nebo Resident Evil.  

Obvyklá míra násilí: Vysoká 

 

3.3.7 Hry na hrdiny/RPG (Role-Playing Games) 
 

Hry na hrdiny se obvykle odehrávají ve fantaskním či futuristickém světě. Hráč si 

běžně sestavuje tým z několika hrdinů, z nichž každý vyniká v určité oblasti (magie, boj 

na blízko, střelba z luku a podobně). Tyto skupiny hrdinů se často dostávají do střetu 

s nepřáteli, za jejichž poražení jsou odměňovány zkušenostními body, díky nimž se 

vylepšují jejich atributy. Hráč je tak motivován k tomu, aby se do soubojů pouštěl co 

nejčastěji.  

V případě RPG existuje výrazný rozdíl mezi tituly pocházejícími z Asie a ze zbytku 

světa. Asijské hry na hrdiny jsou často více lineární, orientované na příběh a nabízející 

velice pestrobarevné grafické ztvárnění a na rozdíl od RPG pocházející ze zemí mimo 

Asii, není běžné, aby byly extrémně krvavé. Hry na hrdiny se také dělí dle toho, zda se 

souboje odehrávají v reálném čase nebo mají tahovou formu. V případě střetů v reálném 

čase nejsou souboje omezeny limitem a počínání hráčových postav i protivníků probíhá 

v jednu chvíli. U tahových soubojů má každý z protivníků vymezen určitý čas, aby 

provedl zamýšlenou aktivitu, poté jeho tah končí a na řadě je soupeř.  

Důležitým podžánrem her na hrdiny, jsou tituly označované jako MMORPG 

(Massive-Multiplayer Online Role-Playing Game), takzvané hromadné online hry na 

hrdiny, které jsou velmi často zmiňovány právě v souvislosti s projevy závislosti na 

videoherních titulech. Hromadné online hry na hrdiny jsou typické tím, že nabízejí 

komplexně fungující virtuální svět, ve kterém se hráč setkává s dalšími desítkami, 

stovkami či tisíci osob, kterým je umožněno vytvářet vztahy konfliktního i přátelského 
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či dokonce rodinného typu, zúčastňovat se různých aktivit, ať už každodenního rázu 

(obchodování, farmaření), tak dobrodružnějšího typu. Tvůrci MMORPG obvykle 

nabízejí prostředí, které by mělo hráčem ovládané postavě nabídnout plnohodnotný 

virtuální život. Mezi typické představitele MMORPG patří World of Warcraft či 

Phantasy Star Online. Explicitnost násilí ve hrách na hrdiny je závislá na tom, zda je na 

dění nazíráno z takzvaného izometrického pohledu (jinak také „ptačí perspektivy“) nebo 

z pohledu první či třetí osoby. Zatímco v prvním případě, díky větší vzdálenosti od dění, 

není násilí až tak explicitní, v případě druhém, může být brutalita poměrně výrazná. Z 

her na hrdiny lze zmínit sérii Diablo, The Elder Scrolls či velice oblíbenou japonskou 

sérii Final Fantasy.  

Obvyklá míra násilí: Střední 

 

3.3.8 Logické hry 
 

Logické hry jsou často graficky velice jednoduché a po hráči je vyžadována činnost, 

během které má provádět různé aktivity logického rázu, jako je řešení rébusů a hádanek 

a obvykle je nezbytné zvažovat své počínání několik tahů dopředu. Logické hry nejsou 

orientovány na příběh, běžným případem je, že jsou sestaveny z několika desítek kol, 

kdy je v každém nutno vyřešit určitou hádanku/rébus a poté je hráči umožněno 

pokračovat do další úrovně. V případě logických titulů se násilí v podstatě nevyskytuje, 

pokud ano tak ve velmi omezené míře bez výrazně brutálních momentů. Mezi zástupce 

logických her patří například Tetris, Angry Birds či Sokoban.  

Obvyklá míra násilí: Nízká 

3.3.9 Plíživé akce/špionážní akce/stealth akce 
 

Ústředním principem plíživých akcí je zůstat neviděn nepřáteli. U tohoto žánru není 

nutné, aby se hlavní hrdina zúčastňoval přímých konfrontací, ale je vyžadováno, aby 

jeho útoky byly rychlé a byly prováděny ze zálohy. Standardními metodami odstranění 

protivníků tak je například uškrcení, podříznutí a další výrazně násilné činnosti, které 

jsou prezentovány velmi explicitně jako vizuální odměna za hráčovu trpělivost a 

opatrné počínání. Běžné je, že hlavními postavami jsou nájemní vrazi. Zástupci žánru 

jsou série Assassin´s Creed či Hitman.  

Obvyklá míra násilí: Vysoká 
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3.3.10 Rubačky/Beat´em up/Hack´n´slash 
 

U takzvaných rubaček je hlavní náplní hráče likvidovat množství soupeřů, které se 

mu staví do cesty, a to buďto s pomocí pěstních útoků a kopů (beat´em up) případně 

s použitím sečných/bodných zbraní (hack´n´slash). V obou případech je pak běžné, že 

jsou tyto souboje doprovázeny velkým množstvím krve a hráč je nabádán k co 

nejbrutálnějšímu jednání, za které se běžně dočká lepšího bodového ohodnocení. 

Známými zástupci rubaček jsou série God of War či Devil May Cry.  

Obvyklá míra násilí: Vysoká 

 

3.3.11 Simulátory 
 

Simulátory nejsou v současnosti žánrem, který by měl mnoho zástupců, tituly 

spadající do této kategorie jsou spíše výjimečné, objevují se sporadicky. V minulých 

letech byly ale relativně běžné. Simulátory jsou specifické z toho důvodu, že se nesnaží 

zjednodušovat a co nejvíce zpřístupnit prováděné aktivity, ale soustředí se na to, aby 

dění v nich blížilo realitě. Časté jsou simulátory různých dopravních prostředků, 

především letecké simulace, simulace automobilové, ale také simulace lovu zvěře či 

rybaření. Specifickou skupinu pak tvoří simulace reálného života, sem spadá například 

sérii The Sims. V simulátorech není násilí obvyklé (vyjma simulátorů lovu zvěře), u 

simulátorů není primárním cílem aktivita akčního rázu, ale spíše přiblížení zážitku 

například z pilotování letadla, ale například také traktoru. Příklady simulací jsou 

zmínění The Sims či lovecká série Cabela´s.  

Obvyklá míra násilí: Nízká a střední (lovecké simulátory) 

 

3.3.12 Sportovní hry 
 

Sportovní tituly jsou často označovány za simulace, avšak trendem posledních let je 

aktivity ve sportovních hrách zjednodušovat a ne dbát na co nejvíce reálné pojetí. 

Sportovní projekty jsou zaměřeny na dosažení co nejlepších výsledků v dané disciplíně. 

V případě sportovních titulů se míra násilí liší dle oblasti, které se projekt věnuje. 

Zatímco například u projektů zabývajících se gymnastikou, plaváním a podobně, nejsou 

prvky násilí žádné, v případě boxu a dalších kontaktních sportů je brutalita přítomna. 

Obecně je ale možné konstatovat, že násilí není hlavním prvkem sportovních titulů, byť 
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některé motivují hráče k agresivnímu chování. Mezi sportovní hry spadají série NHL, 

NBA, Fifa či Fight Night. 

Obvyklá míra násilí: Nízká a střední (u titulů věnujících se bojovým sportům) 

 

3.3.13 Strategie 
 

Strategie jsou koncipovány jako herní tituly, které rozvíjejí taktické myšlení a smysl 

pro logistiku, kdy je po hráči požadováno, aby budoval svou základnu a pečoval o to, 

aby prosperovala, cvičil a kontroloval své jednotky a také chránil své území a dobýval 

další lokace. Základní dělení strategií je na tahové a odehrávající se v reálném čase. 

Tahové strategie jsou rozděleny do kol, kdy má obvykle každý hráč určitý časový limit 

na to, aby provedl zamýšlené tahy. Strategie v reálném čase dovolují všem 

zúčastněným, aby prováděli činnosti bez časového omezení. Násilí je běžnou součástí 

strategických her, avšak není obvyklé, aby bylo prezentováno výrazně obrazovou 

formou (díky izometrickému úhlu pohledu) a není ani běžné, aby se hráč konfliktů 

přímo zúčastňoval skrze herní postavu. Hráč působí spíše v roli velitele, který udílí 

rozkazy většímu množství jednotek. Oblíbenými strategiemi jsou série Command nad 

Conquer, Warcraft nebo Heroes of the Might and Magic.  

Obvyklá míra násilí: Střední 

 

3.3.14 Střílečky 
 

Střílečky jsou jedním z nejvíce brutálních žánrů. Po hráči je vyžadováno, aby se 

s pomocí střelné zbraně dostal na konec jednotlivých úrovní, nebyl zabit a sám 

zlikvidoval protivníky, kteří se mu stavějí do cesty a chtějí mu zabránit v úspěšném 

dokončení mise. U stříleček je, až na výjimky, obvyklá vysoká míra brutality, která se 

většinou snaží působit co nejvíce realisticky, případně je krvavost záměrně znásobena, 

aby byla hra obrazově co nejvíce efektní. Hlavní kategorizace stříleček se odráží od 

toho, jak je hráči umožněno nahlížet na dění. Běžný je buďto pohled třetí osoby nebo 

pohled první osoby. V případě pohledu třetí osoby hráč sleduje dění jako další osoba, 

která svého hrdinu vidí jako postavu před sebou. U pohledu první osoby je mu pak 

umožněno, aby dění sledoval z vlastní perspektivy, na dění tak hráč nahlíží jako přímý 

účastník. U stříleček existuje výrazná snaha o to, aby, co nejvíce odpovídaly realitě, to 
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platí především pro podžánr nazvaný taktické střílečky, které se soustředí na to, aby se 

hraní blížilo skutečnému počínání během vojenských akcí a stejně tak, aby se mu blížilo 

prezentované násilí. Taktické střílečky jsou často užívány členy armády, jako 

tréninkové simulátory pro vojáky. Násilí je běžnou, mnohými hráči vítanou, součástí 

stříleček. Jeho míra je velmi vysoká. Mezi oblíbené střílečky patří série Doom, Counter- 

Strike či Call of Duty. 

Obvyklá míra násilí: Vysoká 

 

3.3.15 Závodní hry 
 

Závodní tituly jsou někdy zařazovány mezi sportovní hry/simulátory, ale jde o 

natolik výrazný žánr, že jsou často označovány za samostatnou kategorii. Účelem 

závodních her je obvykle s pomocí automobilu/motocyklu či jiného dopravního 

prostředku, porazit další soupeře na závodním okruhu. U standardních závodních her 

toto probíhá na základě předjíždění, opatrného počínají v rizikových úsecích závodišť, 

vhodného zrychlování či zpomalování, avšak u takzvaných arkádových závodů je 

běžné, že závodník útočí na rivaly a snaží se je vytlačit z dráhy, případně má k dispozici 

zbraňový arzenál, kterým odstraňuje protivníky. U arkádových závodů je násilí poměrně 

běžnou součástí. Oblíbenými tituly jsou Burnout! nebo Need for Speed. 

Obvyklá míra násilí: nízká (standardní závodní hry), střední (arkádové závody) 

 

3.3.16 Preferované videoherní žánry 
 

Hlavním ukazatelem žánrových preferencí hráčů jsou žebříčky prodejnosti videoher, 

které jsou například ve Spojených státech amerických, Velké Británii či Japonsku 

sestavovány každý týden. Monitorování prodejnosti v České republice není tak 

komplexní, obvyklé je, že se žebříček deseti nejprodávanějších titulů objevuje jednou 

ročně.  

V následující tabulce je uveden přehled deseti nejprodávanějších videoherních 

projektů v roce 2012.  
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Nejprodávanější videoherní tituly za rok 2012 (celosvětově) 

Pořadí Název Žánr Prodaných kusů 

1. Call of Duty: Black Ops II Střílečka 19,72 milionů 

2. Fifa Soccer 13 Sportovní 9,67 milionů 

3. Assassin´s Creed III Plíživá akce 8,26 milionů 

4. Halo 4 Střílečka 7,34 milionů 

5. Pokemon Black / White Version 2 Logická/strategie 6,03 milionů 

6. New Super Mario Bros. 2 Arkáda 5,04 milionů 

7. Just Dance 4 Taneční 4,72 milionů 

8. Kinect Adventures! Arkáda/sportovní 4,57 milionů 

9. Mario Kart 7 Arkádové závody 3,41 milionů 

10. Super Mario 3D Land Arkáda 3,31 milionů 

Tabulka č. 2:  Nejprodávanější videoherní tituly za rok 2012 (celosvětově) 
Zdroj dat:  VGchartz.com, 2013, tabulka autor 

 

Údaje v tabulce jasně ukazují, že nejoblíbenějším titulem za rok 2012 byla 

střílečka Call of Duty: Black Ops II, které se prodalo 19,72 milionů kusů. Projekt na 

druhém místě, fotbalu věnovaný Fifa Soccer 13 měl prodejnost o více, než deset 

milionů nižší. V žebříčku se objevil i další titul ze žánru stříleček a to Halo 4, který se 

umístil na čtvrtém místě. Výrazné prvky násilí obsahuje také hra na třetí pozici a to 

plíživá akce Assassin´s Creed III. 

Tabulka ukazuje, že většinu pozic v přehledu nejprodávanějších videoher za rok 

2012 obsadily tituly, které brutalitu neobsahují nebo ve velmi omezeném množství 

(arkády, taneční a logické hry), ale je nutné si uvědomit, že projektů s výrazně násilným 

obsahem se v celkovém součtu prodalo 35,32 milionů kusů. Je tak zřejmé, že videohry 

podobného ražení se mezi hráči těší velké oblibě.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce  

27 
 

Nejprodávanější videoherní tituly za rok 2011 v České a Slovenské republice 

Pořadí Název Žánr 

1. Battlefield 3 Střílečka 

2. Fifa 2012 Sportovní 

3. The Elder Scroll V: Skyrim  Hra na hrdiny 

4. Call of Duty: Modern Warfare 3 Střílečka 

5. Zaklínač 2: Vrahové králů Hra na hrdiny 

6. Crysis 2 Střílečka 

7. The Sims 3: Domácí mazlíčci Simulátor 

8. Assassin´s Creed: Odhalení Plíživá akce 

9. Star Wars: The Old Republic Online hra na hrdiny 

10. Assassin´s Creed: Bratrstvo Plíživá akce 

Tabulka č. 3:  Nejprodávanější videoherní tituly za rok 2011 v České a Slovenské republice 
Zdroj dat: Herní pr ůmysl v ČR a SR v roce 2011 stagnoval, 2011,  tabulka autor  
 

 O monitorování prodejnosti herních titulů se v České republice stará společnost 

Asociace herního průmyslu České a Slovenské republiky ve spolupráci s agenturou GfK 

Czech. Společnost ale byla schopna poskytnout pouze seznam nejprodávanějších her za 

rok 2011, a to bez konkrétních počtů prodaných kusů u jednotlivých titulů. Jediná 

finanční data, která dala společnost k dispozici, byly celkové tržby za prodej videoher 

v České a Slovenské republice. Ty činily 2,202 miliardy korun za rok 2011 a v roce 

2012 to pak bylo 2,436 miliardy korun (Obrat herního průmyslu v ČR a SR meziročně 

stoupl o 10 procent, 2013).  

 Investované částky ukazují, že videohry jsou i v České a Slovenské republice 

oblíbenou formou zábavy, za kterou lidé ochotni utratit velké množství peněz. A dle 

výše uvedeného přehledu nejprodávanějších projektů, jsou čeští a slovenští hráči 

nejčastěji ochotni nakupovat tituly s výraznými prvky násilí. Pouze dva tituly 

v přehledu z roku 2011 nemají násilný obsah a to Fifa 12 a The Sims 3, zbývající 

videohry spadají do žánru stříleček/her na hrdiny/plíživých akcí a brutalita je v nich 

obsažena v poměrně velkém množství. Za zmínku stojí i to, že nejprodávanější hrou se 

stala střílečka Battlefield 3, která je výrazně násilná a také fakt, že v žebříčku figurují 

hned dva projekty ze série Assassin´s Creed, které spadají do žánru plíživých akcí, ve 

kterých je hráč motivován k tichému, ale často poměrně brutálními likvidování 

protivníků. Dle předběžných údajů z roku 2012 se mezi nejprodávanějšími hrami 
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objevuje Diablo III (akční hra na hrdiny), Guild Wars (MMORPG), Fifa 13 (sportovní) 

nebo Assassin´s Creed III (plíživá akce), i v roce 2012 volili hráči především akční 

tituly. 

 

3.4 Hlavní videoherní platformy 
 

Obavy z vlivu videoher na děti a mládež mají několik příčin. Mezi ně patří například 

stále se zvyšující obliba videoher jako formy zábavy, ale také lepší dostupnost a 

technologické možnosti herních platforem, které umožňují realističtější ztvárnění, tedy i 

propracovanější prezentaci násilí. V následující kapitole jsou uvedeny hlavní videoherní 

platformy, které jsou v současnosti nejčastěji používané pro hraní.  

 

3.4.1 Chytré telefony 
 

Chytré telefony neboli smartphony, nejsou primárně určeny pro hraní her, ale 

s ohledem na fakt, že chytré telefony v současné době pracují na operačních systémech 

(nejčastěji je to systém Android, iOs a Windows Mobile), které dovolují spouštět tisíce 

volně dostupných videoherních aplikací, jsou chytré telefony k hraní využívány velmi 

často. Technické možnosti chytrých telefonů nejsou tak vysoké, jako v případě osobních 

počítačů, případně videoherních konzolí, ale některé z titulů jsou na vysoké grafické 

úrovni a násilí v nich znázorňováné je poměrně realistické. O oblíbenosti chytrých 

telefonů svědčí to, že se jich v minulém roce celosvětově prodalo 722 milionů (Prodej 

tabletů dál rychle roste, jejich cena klesá, 2013). Dle informací z roku 2012 je v České 

republice 1,47 milionů osob, které vlastní chytrý telefon (Slížek, 2013). 

 

3.4.2 Tablety 
 

Tablety se v posledních letech těší velké popularitě, jen v minulém roce se jich 

celosvětově prodalo zhruba 128 milionů kusů (Prodej tabletů dál rychle roste, jejich 

cena klesá, 2013). V České republice se pak odhaduje, že tablet vlastní 478 tisíc 

obyvatel (Slížek, 2013). Tablety nabízejí větší úhlopříčku displeje a často také o něco 

výkonnější hardwarovou výbavu, než chytré telefony a jsou tak vhodnější, pro hraní. 

Jejich technické možnosti stále ještě zaostávají za osobními počítači, ale vývoj 
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v případě tabletů je velmi rychlý a už nyní je možné na nejlépe vybavených tabletech 

hrát graficky propracované tituly. Tablety však nejsou primárně určeny pro hraní her, 

ale jde o multifunkční zařízení, dovolující prohlížení internetových stránek, suplují 

funkci čteček knih, umožňují uživateli vytvářet a editovat dokumenty a mnoho dalších 

činností, které byly dosud doménou hlavně osobních počítačů.  

3.4.3 Konzole 
 

Herní konzole, které jsou označovány také jako domácí videoherní systémy, jsou ve 

srovnání s tablety, chytrými telefony a kapesními konzolemi, výrazně větší, což 

umožňuje vybavit je výkonnějším hardwarem a nabízet je za relativně nízkou cenu. 

Videoherní konzole jsou určeny především pro spouštění herních titulů, přestože 

nabízejí i další formy zábavy (přehrávaní hudby a filmů, připojení k internetu). Za 

výhodu konzolí lze považovat to, že na rozdíl od osobních počítačů nevyžadují takzvané 

upgradování (výměna hardwarových součástek za účelem zvýšení výkonu).  

V současnosti jsou nejoblíbenější tři konzole. Playstation 3 společnosti Sony 

s dosavadními prodeji ve výši zhruba 77 milionů kusů, Xbox 360 společnosti Microsoft 

s prodeji ve výši 76 milionů kusů a konzole Wii společnosti Nintendo, které se prodalo 

99,38 milionů kusů (Hardware Year-over-Year Comparison, 2013). Jedná se o 

takzvanou sedmou generaci videoherních konzolí. Aktuálně je v prodeji první zástupce 

osmé generace konzolí a to Wii U společnosti Nintendo, které se zatím prodalo 3,06 

milionů kusů (do distribuce se výrobek dostal v listopadu 2012). Společnost Sony 

oznámila, že nástupce Playstation 3, nazvaný Playstation 4, se objeví během tohoto 

roku. Microsoft taktéž pracuje na další konzoli, ale podrobnosti zatím nejsou známy. 

V případě konzolí společnosti Nintendo platí, že nejsou vybavovány špičkovými 

hardwarem, ale pozornost je soustředěna na oslovení takzvaných příležitostných hráčů, 

tedy hráčů, kteří preferují nenáročné hry s intuitivním ovládáním a jednoduchými 

pravidly, u nichž není nutné, aby byly vizuálně na velmi vysoké úrovni. Oproti tomu u 

konzolí Playstation 3 a Xbox 360 je patrná snaha o technicky co nejvyspělejší projekty. 

Na tyto konzole jsou tak nabízeny i tituly, které obsahují realisticky působící násilné 

scény.  
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3.4.3.1 Kapesní konzole 
 

Jak je možno odhadnout z názvu, kapesní konzole jsou typické svými malými 

rozměry, které hráči umožňují je bez problémů nosit u sebe. V minulosti byl velmi 

oblíbenou kapesní konzolí výrobek společnosti Nintendo, nazvaný Game Boy, 

v současnosti pak trhu dominují dvě kapesní konzole a to Nintendo 3DS a výrobek 

společnosti Sony, který je pojmenován PS Vita (jde o následovníka konzole PSP – 

Playstation Portable, které se prodalo 76,3 milionů). Nintenda 3DS se zatím prodalo 

29,84 milionů kusů a PS Vita pak 2,2 milionů kusů (Hardware Year-over-Year 

Comparison, 2013).  

Na rozdíl od tabletů tyto herní konzole nabízejí menší úhlopříčku obrazovky, 

ovládání neprobíhá jen skrze dotykové prvky, a přestože jak Nintendo 3DS, tak PS Vita 

nabízejí další funkce (poslech hudby, prohlížení filmů a obrázků a další), jejich hlavní 

účel je umožňovat hraní her. V případě Nintenda 3DS jde především o graficky 

nenáročné nenásilné hříčky, s ohledem na slabší technickou výbavu. Kapesní konzole 

od Nintenda sází spíše na skákačky, logické hříčky a podobné žánry, u kterých není 

vyžadována grafická propracovat. PS Vita je hardwarově výrazně lépe vybavena a jsou 

pro ni dostupné vizuálně náročné projekty, například z žánru stříleček, bojovek, či 

rubaček, které často obsahují velké množství násilných prvků.  

 

3.4.4 Osobní po čítače/PC 
 

Přestože osobní počítače původně nevzniknuly za účelem umožnění hraní 

videoherních titulů, za dobu své existence se etablovaly jako jedna z hlavních platforem 

pro hraní. A to i přes fakt, že pořízení osobního počítače, který umožňuje hraní graficky 

náročných titulů je poměrně finančně náročné, a požadavky počítačových her na výkon 

počítačů se neustále zvyšují, a tak je hráč nucen investovat do nakupování nových 

součástek.  

Někteří z hráčů preferují hraní na osobních počítačích nejen kvůli tomu, že nejlépe 

vybavené osobní počítače nabízejí vynikající grafické podání, ale také kvůli ovládání 

specifických žánrů, jako jsou strategie nebo střílečky, kdy jsou některými preferovány 

periferie, jako je klávesnice a takzvaná myš (Internetové diskuse na www.ign.com a 

www.gamespot.com, 2013).  
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Dalším argumentem, který vyznavači osobních počítačů uvádějí, je, že přestože se 

konzole stávají více multifunkčními zařízeními a nabízejí více aktivit, než hraní, osobní 

počítače stále zůstávají nejpraktičtější platformou pro práci, připojení k internetu, 

přehrávají hudebních a filmových souborů i hraní (Internetové diskuse na www.ign.com 

a www.gamespot.com, 2013).  

Dle statistik Českého statistického úřadu v roce 2010 vlastnilo osobní počítač 2,4 

milionů domácností, což je 59 % všech domácností v České republice (Kolik 

domácností v ČR má počítač a internet?, 2011). Mezi osobní počítače lze zařadit i 

notebooky či netbooky, ale v případě obou zmíněných je upgradování finačně i 

technicky náročnější, než v případě klasických osobních počítačů, přesto jde ale o 

oblíbená zařízení pro hraní. Do kategorie PC také patří výrobky společnosti Apple a to 

především Mac a Macbook, ale ty v České republice nepatří mezi příliš oblíbené 

platformy.  

 

3.4.5 Hlavní videoherní platformy v České republice 
 

Studie z roku 2012, kterou provedla organizace Interactive Software Federation of 

Europe a zúčastnilo se jí 651 respondentů z České republiky, zjišťovala, které 

videoherní platformy jsou nejčastěji využívány pro hraní. Respondenti měli možnost 

zvolit si více platforem. 

 
Název:   Graf č. 3: Oblíbenost herních platforem v ČR (2012) 
Zdroj dat: ISFE Consumer Study, 2012,  graf autor 
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Jak je zřejmé z výše uvedených údajů, nejoblíbenější platformou pro hraní videoher 

je osobní počítač, kterému dává přednost 49 % osob (údaj zahrnuje jako standardní 

osobní počítače, tak notebooky, netbooky). Čeští hráči tak preferují nejuniverzálnější 

platformu, která umožňuje spouštění realisticky působící titulů s poměrně vyspělou 

grafickou stránkou. Druhá nejčastěji používaná platforma jsou chytré telefony, na 

kterých hraje 23 % všech dotázaných. O 15 % méně, tedy 8 % českých hráčů volí pro 

hraní tablet, což z něj dělá třetí nejúspěšnější videoherní platformu v České republice. 

Z klasických domácích konzolí je na tom nejlépe výrobek společnosti Sony – 

Playstation 3, který pro hraní využívá 7 % dotázaných, o dvě procenta méně patří 

konkurenčnímu výrobku Xbox 360, za kterým stojí společnost Microsoft a nejméně 

oblíbenou konzolí z takzvané sedmé generace je Wii společnosti Nintendo Wii. 7 % lidí 

pak využívá jiné (v průzkumu blíže nespecifikované) konzole. U kapesních konzolí 

vítězí další z výrobků společnosti Sony, kapesní konzole PSP, kterou využívají 4 % 

hráčů, 1 % se věnuje hraní na kapesní konzoli Nintendo 3DS a 5 % pak volí jiné kapesní 

konzole. Dvě procenta respondentů pak pro hraní úplně jiné platformy, které nebyly 

blíže specifikovány.  

Výrazná obliba osobních počítačů v České republice není překvapivá s ohledem na 

to, že, jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, v roce 2010 vlastnilo osobní počítač 

2,4 milionů domácností. Stejně tak preferování chytrých telefonů a tabletů není 

zarážející, jak ukazují výše uvedené údaje, tak chytrý telefon v roce 2010 vlastnilo 1,47 

Čechů a tablet pak 478 tisíc osob.  

Údaje týkající se prodejů herních konzolí bohužel nejsou k dispozici, na požádání 

mi je nebyla schopna sdělit ani společnost Sony, ani Microsoft, ale nepochybně jejich 

prodeje zdaleka nedosahují prodejů osobních počítačů či chytrých telefonů.  

Výzkum preferencí hráčů proběhl v šestnácti evropských zemích a ukázalo se, že 

jsou to právě Češi, kteří nejčastěji volí pro hraní osobní počítač, preferuje ho 49 % 

dotázaných, zatímco v případě herních konzolí je ke hraní používá jen 21 % hráčů, což 

je nejméně ze všech zúčastněných států. Zmíněné údaje jsou důležité s ohledem na to, 

že například dle výzkumu, který provedl Brian J. Zikmund-Fisher a jeho výzkumný 

tým, se riziko obsahu her odvíjí také od toho, jak precizní je grafická stránka her 

(Zikmund-Fisher et al. 2012) a v tomto ohledu jsou nejvýkonnější osobní počítače, které 

disponují nejlepšími technologickými možnostmi, tedy umožňují spouštění 

nejrealističtěji vypadající titulů.  
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4 Vybrané incidenty spojované s videohrami 
 

V současnosti je vcelku běžné, že právě videoherní tituly jsou často označovány za 

příčiny některých násilných trestných činů. Videohry se díky tomu stávají vděčným 

tématem pro média, která se ale bohužel v mnoha případech nesnaží informovat 

objektivně a prezentované informace nejsou konzultovány s oborníky, ale v rámci větší 

popularizace dochází až k démonizování vlivu videoher.  

V této kapitole jsem uvedl případy, které se videoher týkají. Incidenty byly vybrány 

dle toho, jak velká mediální pozornost jim byla věnována (zda se objevily v celostátních 

televizních médiích v USA a ČR, dále na nejnavštěvovanějších internetových médiích a 

také v celostátních tištěných médiích).  

Zmíněné incidenty posloužily k prezentaci toho, jaké negativní vlivy některá média 

videohrám připisují a jak některá celostátní média videohry prezentují.  

4.1 Ubodání Noaha Wilsona 
 

K tomuto incidentu došlo v roce 1997, kdy byl svým kamarádem ubodán třináctiletý 

chlapec Noah Wilson. Matka Noaha Wilsona Andrea tvrdila, že k tomuto došlo proto, 

že se chlapci věnovali hraní hry Mortal Kombat. Dle matky oba chlapci věřili, že jsou 

postavami ze hry a napodobovali jejich chování. Zmíněn byl konkrétní charakter, 

robotická postava jménem Cyrax, u které se měl vrah inspirovat a provést totožný útok 

(bodnutí do hrudníku). Ovšem tato postava podobný pohyb neprovádí. Přesto Andrea 

Wilson podala na spolutvůrce titulu Midway Games, Inc., žalobu, ve které byla hra 

Mortal Kombat popisována takto: „Realistic, violent and bloody fighter game that 

rewards its viewers' 'killer responses.'“(Woman sues Midway for son's death. Blames 

Mortal Kombat, 2001, [online]). Soud ale žalobu označil za neoprávněnou.  

 

4.2 Masakr na st řední škole Columbine High School 
 

I jeden z největších školních masakrů, který se odehrál v roce 1999 na americké 

střední škole Columbine High School, je spojován s videohrami. Během tohoto 

incidentu dva mladíci Dylan Klebol (17 let) a Eric Harris (18 let) zastřelili na své 

střední škole 12 dalších studentů, jednoho učitele, 24 dalších lidí zranili a nakonec zabili 

sami sebe (Gumpel, 2001).  



Diplomová práce  

34 
 

Vzniklo mnoho spekulací, co dvojici mladíku k tomuto činu vedlo. Nejdříve se 

objevily zprávy, že příčinou byl výročí narození Adolfa Hitlera, následně pak byly 

zmiňovány náboženské motivy (někteří ze zabitých byli věřící), případně poslech heavy 

metalové hudby, ale také to, že oba pachatelé byli fanoušky akční hry Doom (Gumpel, 

2001). Spojitost mezi hraním tohoto titulu a masakrem ale nebyla nikdy prokázána. 

Kromě toho byly v krvi Dylana Klebolda objeveny stopy antidepresiv, bylo tak možné, 

že mladík trpěl psychickými problémy. Po tomto incidentu se začala znovu intenzivně 

řešit témata jako dostupnost zbraní, vliv médií či léků. V roce 2002 také vznikl 

dokumentární film režiséra Michaela Moorea nazvaný Bowling for Columbine, který se 

okolnostmi tragédie zabýval. 

  

4.3 Vyvražd ění vlastní rodiny Josém Rabadánem Pardo 
 

V roce 2000 zavraždil šestnáctiletý mladík José Rabadán Pardo svého otce, matku a 

svou sestru a to s pomocí japonského meče nazývaného katana, protože, jak sám tvrdil, 

byl na výpravě za mstou, kterou ho pověřil hlavní hrdina Final Fantasy VIII (Baras, 

2011).  

V tomto případě je zřejmé, že se skutečně u hry inspiroval, použil zbraň běžnou 

v podobných projektech a sám prohlásil, že byl pověřen úkolem od hlavního hrdiny, ale 

je jasné, že u tohoto incidentu nemělo výrazný vliv násilí (série Final Fantasy 

neobsahuje jeho výrazné prvky, smrt nepřátel není doprovázena krví, protivníci po 

poražení pouze zmizí), ale velký vliv měl pravděpodobně psychický stav hráče, který 

přijímal instrukce od virtuální postavy.   

 

4.4 Sebevražda Shawna Woolleyho 
 

Mladík ve věku 21 let, Shawn Wooley spáchal v roce 2001 sebevraždu a to tak, že 

se zastřelil, zatímco seděl u svého počítače a hrál jednu z nejoblíbenějších online her na 

hrdiny EverQuest (Kohn, 2009, [online]). Jeho matka Liz obvinila právě titul 

EverQuest: „That damn game. He shot himself because of the game.“ (Kohn, 2009, 

[online]) 

Dle jeho matky sice měl jiné problémy (například emocionálního rázu), ale právě 

hra EverQuest měla být takzvanou poslední kapkou, která vedla k jeho sebevraždě.  
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„He couldn't stay off it. That's how strong that game is. You can't just get up and 

walk away,“ poznamenala (Kohn, 2009, [online]). 

Dle jejích dalších vyjádření byl velice zraněný a zklamaný, když mu ostatní sdělili, 

že herní postavy nejsou skutečnými lidmi.  

Opět lze poznamenat, že v tomto případě jsou pravděpodobné, že Shawn mohl trpět 

psychickými problémy, jelikož nebyl věku 21 let schopen rozpoznat rozdíl mezi realitou 

a hrou a poznamenalo ho zjištění, že herní charaktery skutečně neexistují.  

 

4.5 Zločiny spojované se sérii Grand Theft Auto 
 

Série Grand Theft Auto je pravděpodobně nejčastěji zmiňovaným herním projektem 

ve spojení s vlivem videoher. Hlavním důvodem není to, že by tyto hry byly výjimečně 

krvavé nebo přehnaně brutální, ale spíše fakt, že je hráči umožněno páchat, bez 

výraznější obavy z potrestání, množství různých trestných činů od krádeží automobilů, 

přes okrádání nevinných obyvatel města, až po vraždy.  

Grand Theft Auto byla zmíněna v několika případech skutečné trestné činnosti. 

V roce 2003 patnáctiletý chlapec Dustin Lynch ubodal svou kamarádku kuchyňským 

nožem (Boy Who Killed Girl: ´I Did Her a Favor´, 2003). Sám Dustin odmítl, že by to 

mělo něco společného s tím, že byl fanouškem třetího dílu Grand Theft Auto (GTA III), 

ale otec oběti byl opačného názoru. Bylo prokázáno, že Dustin před samotným aktem 

hrál několik hodin GTA III, což některé vedlo k domněnce, že právě toto bylo 

„spouštěčem“ následné vraždy mladé dívky.  

Ve stejném roce došlo k dalšímu incidentu, kdy dva nevlastní bratři Joshua a 

William Bucknerovi, z nichž prvnímu bylo 14 let a druhému 16 let, začali střílet na 

projíždějící vozidla. Výsledkem byl mrtvý muž ve věku 45 let a těžce zraněná dívka ve 

věku 19 let. Vyšetřovatelé případu uvedli, že se chlapci inspirovali právě ve hře Grand 

Theft Auto III. Byla také podána žaloba ze stran rodin obětí na herní vývojáře, která 

zahrnovala i náhradu škody ve výši 246 milionů dolarů. To ale bylo soudem zamítnuto 

s odvoláním na to, že na hru se vztahuje ústavní dodatek týkající se svobody slova 

(Mansfield, 2003). 

Opět v roce 2003 se odehrál další násilný trestný čin, kdy osmnáctiletý David Moore 

zastřelil dva policisty a dispečera a poté ukradl automobil. Paradoxně byli to právě 

obhájci pachatele, kteří tvrdili, že se inspiroval u videohry Grand Theft Auto: Vice City 
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(Leung, 2009, [online]). David Moore prý dokonce prohlásil: „Life is like a video game. 

Everybody's got to die sometime.“ (Leung, 2009, [online]). 

Nutno ovšem poznamenat, že často pramení obavy z videoher právě proto, že v nich 

není smrt definitivní, což může vést hráče k pocitu, že zabití nereprezentuje konec. 

David Moore se naopak odvolával na definitivnost smrti.  

I v případě čtvrtého dílu Grand Theft Auto došlo k určité kontroverzi a to díky 

případu z roku 2008, kdy se čtveřice dospívajících vedená patnáctiletým Brandonem 

Cruzem (dalšími účastníky byli čtrnáctiletý Gurnoor Sighn, šestnáctiletý Samuel Philip 

a sedmnáctiletý Jaspret Signh) rozhodla vydat do newyorského New Hyde Park se 

záměrem simulovat trestnou činnost z Grand Theft Auto IV.  

Čtveřice nejdříve napadla dospělého muže, kterého okradla a vyrazila mu zuby, poté 

se mladíci vloupali do garáže, kde ukradli baseballové pálky (běžně užívané zbraně 

v Grand Theft Auto). Následně se k nim připojili další dva dospívající – sedmnáctiletý 

Dylan Laird a osmnáctiletý Stephen Attard. Šestice napadla ženu v automobilu, který se 

pokusili ukrást (Crowley, 2008).  

Je zřejmé, že jejich chování skutečně odpovídá standardní aktivitě ve hře Grand 

Theft Auto, kde se běžně využívá baseballová pálka a především kradou automobily a 

to podobným způsobem, který použila šestice pachatelů – zastavili vozidlo, které se 

poté pokusili ukrást. Během výslechu pachatelé uvedli, že motivem pro jejich čin bylo 

jednoduše to, že se nudili.  

Toto zločinecké řádění nepůsobí, ve srovnání s ostatními incidenty, extrémně 

brutálně, avšak zneklidňující na tomto aktu je, jak detailně byly napodobovány činnosti 

z herního titulu, navíc poměrně velkým množstvím mladíků různého věku.  

V roce 2008 devatenáctiletý mladík ubodal taxikáře v thajském Bangkoku, jelikož 

chtěl ukrást jeho automobil a za jeho prodej získat peníze, aby si mohl zakoupit hru 

Grand Theft Auto IV. Kromě toho policisté uvedli, že se pokoušel napodobit to, co ve 

videohře viděl (Reed, 2008). To nakonec vedlo k tomu, že ministr kultury zpřísnil 

opatření týkající prodeje této hry a distributora New Era Interactive Media ke stažení 

hry z thajských obchodů.  
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4.6 Ubodání Stefana Pakeeraha 
 

K další vraždě, která byla spojována s videohrami, došlo v roce 2004 ve Velké 

Británii. Konkrétně v Leicesteru, kde sedmnáctiletý mladík Warren Leblanc vylákal do 

parku čtrnáctiletého Stefana Pakeeraha, a tam ho poté několikrát bodl nožem a také 

udeřil kladivem, dohromady mu způsobil zhruba padesát zranění (Teenager gets life for 

'Manhunt murder', 2004). 

Rodiče oběti se domnívali, že k tomuto činu došlo díky hře Manhunt, kterou měl 

Warren hrát. Ovšem samotný Leblanc toto nepotvrdil. Přiznal se, že hodlal svou oběť 

okrást o 75 liber, které dlužil místnímu gangu.  

Matka oběti Giselle Pakeerah přesto trvala na názoru, že za smrtí jejího syna stojí 

násilné videohry, konkrétně zmíněný titul Manhunt, přestože policejní vyšetřování 

ukázalo, že Warren tuto hru ani nevlastnil. Giselle Pakeerah od té doby působí jako 

aktivistka v boji proti násilným videohrám. 

 

4.7 Vražda kv ůli virtuálním p ředmětům 
 

Případ, ke kterému došlo v roce 2004, se od předchozích incidentů liší. Odehrál se 

v Číně, kdy Qin Chengwei ubodal svého kamaráda Zhu Caoyuana, poté, co zjistil, že 

Zhu prodal jeho virtuální zbraň ve hře Legend of Mir 3. Qin byl natolik rozlícen, že Zhu 

bez jeho svolení prodal virtuální předmět, že Zhua zavraždil. Za to byl odsouzen 

k doživotnímu vězení (Chinese gamer sentenced to life, 2005). 

Byť se může zdát na první pohled zarážející fakt, že někdo lpí na neexistujícím 

artefaktu tak, že je pro něj schopen vraždit, v posledních letech se stává obchodování 

s virtuálními předměty nesmírně populární a některé jsou prodávány i za částky v řádu 

deseti až statisíců korun. Taktéž narůstá počet soudních procesů, které se právě 

neoprávněného nakládání s virtuálními předměty týkají. Herní artefakty jsou vnímány 

jako skutečně hodnotné předměty bez ohledu na to, že neexistují ve fyzické formě. To 

ale hráčům nebrání v tom, aby za ně utráceli, případně získávali velké finanční částky.  

 

4.8 Případy fyzického vy čerpání b ěhem hraní videoher 
 

Incidenty, které se týkají toho, že někteří hráči tráví u videoherních projektů takové 

množství času a natolik se na ně soustředí, že dojde k přetížení či vyčerpání jejich 
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organismu, což způsobí jejich kolaps, případně smrt, jsou nejčastější na asijském 

kontinentě. K několika případům došlo v období 2004 – 2007.  

Případ z roku 2004, který se odehrál v Číně, sice neskončil smrtí v rámci vyčerpání 

z důvodu dlouhodobého hraní, ale přesto ho někteří považují za důkaz nebezpečnosti 

dlouhodobého hraní. Třináctiletý Xiao Yi skočil z dvaceti čtyř patrové budovy, poté, co 

se 36 hodin věnoval hraní Warcraftu III, což samo o sobě není důkazem, že výrazný 

vliv mělo právě hraní, ale mladík ve svém dopise na rozloučenou uvedl, že se svými 

spoluhráči shledá v posmrtném životě (Guttridge, 2005, [online]). Jeho otec ke smrti 

svého syna poznamenal: „My kid was like someone taking drugs who could not control 

himself. His mother and I were very worried about him. But we knew little about the 

Internet and we did not know how to save him.“ (Guttridge, 2005, [online]). 

Muž dál uvedl, že svého syna našli v internetové kavárně, jak bez jídla hraje dva 

dny a dvě noci a když po něm žádali vysvětlení, tak řekl, že byl hrami otráven a nemůže 

s nimi přestat.  

Následující incident se odehrál v roce 2005 v Jižní Koreji, kdy mladík Lee Seung 

Seop (28 let) zemřel poté, co se věnoval hraní strategického titulu StarCraft a to 

nepřetržitě téměř padesát hodin. Během této doby nejedl a spánku se věnoval 

minimálně, což pravděpodobně vedlo ke kolapsu a následnému selhání srdce. Po 

několika hodinách v nemocnici Lee zemřel (Demick, 2005, [online]).  

Lee měl s přílišnou intenzitou hraní problémy dlouhodobějšího rázu, spánku se 

věnoval minimálně, taktéž příliš nejedl, a jelikož do zaměstnání přestal chodit včas, byl 

propuštěn. Ale ani to ho neodradilo od intenzivního hraní, což nakonec s největší 

pravděpodobností vyústilo v kolaps a následnou smrt, alespoň dle názoru policie a 

psychiatra z nemocnice, kde Lee zemřel.  

K dalšímu úmrtí spojovanému se závislostí na videohrách, došlo taktéž v roce 2005 

v Koreji, konkrétně v Inchonu, kdy manželský pár nechal doma čtyřletou holčičku a 

odešel do internetové kavárny kvůli hraní. Mezitím se jejich dítě udusilo. Samotní 

rodiče k tomu řekli: „We were thinking of playing for just an hour or two and returning 

home as usual, but the game took longer that day.“ (Demick, 2005, [online]). 

O dva roky později, v roce 2007, zkolaboval u počítače v internetové kavárně v Číně 

muž ve věku třiceti let, který se věnoval online hrám nepřetržitě tři dny. Poté se zhroutil 

a zaměstnanci mu již nebyli schopni pomoci. Na základě předběžného ohledání těla 

bylo medikem z nemocnice, kam byl mrtvý převezen, stanoveno, že dlouhodobé hraní 
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vedlo ke spuštění jeho srdečních problémů (China web-user dies after three-day online 

binge, 2007).  

To, že nejčastěji dochází k případům kolapsů právě v Asii, není náhodné, jelikož 

právě tam jsou online hry velice populární a pořádají se turnaje, které jsou často 

ohodnoceny vysokými finančními odměnami.  

Dle studie provedené společností ISFE v roce 2012 v osmnácti zemích Evropy, 

včetně České republiky je online hraní velmi populární i v Evropě. A právě čeští hráči 

se nejvíce věnující online hraní, je to celých 90 % z 651 dotázaných, zatímco evropský 

průměr je 81 % (ISFE Consumer Study, 2013). 

 

4.9  Střelba na Virginia Polytechnic Institute and State 
University 

 
 V roce 2007 Seung-Hui Cho (23 let) zastřelil 32 lidí a dalších 17 zranil v kampusu 

Virginia Polytechnic Institute and State University a následně spáchal sebevraždu. 

Jedná se o nejhorší masakr v historii USA spáchaný jednou osobou (Benedetti, 2007).  

V následujících hodinách se v médiích objevilo množství zpráv, které tvrdily, že 

Seung-Hui Cho byl hráčem střílečky Counter-Strike, což opět rozpoutalo diskusi o vlivu 

videoher v případě násilných sklonů. Paradoxně se ale během vyšetřování zjistilo nejen 

to, že Cho se hraní Counter-Strike nevěnoval, ale nebylo zjištěno, že by hrál jakékoliv 

videohry. Zprávy v médiích se tak ukázaly jako mylné a je možné je považovat za 

důkaz mediální vděčnosti tématu násilí ve videohrách a jejich démonizování.  

 

4.10 Ubití sedmileté dívky 
 

Další mediálně řešený incident se odehrál v Americe v roce 2007, kdy pár ve složení 

sedmnáctiletý Lamar Roberts a šestnáctiletá Heather Trujillo ubil k smrti nevlastní 

sestru Heather Zoe, které bylo pouhých sedm let (Chalk, 2007). 

 Lamar nejdříve tvrdil, že čin nespáchal, následně pod tíhou důkazů, prohlásil, že 

netuší, proč to udělal, jelikož byl opilý, ale sestra oběti tvrdila, že opakovali to, co viděli 

ve videohře, kterou předtím hráli, konkrétně šlo o bojovku Mortal Kombat. Nutno ale 

poznamenat, že několik sousedů a učitel Zoe již před tímto incidentem pojali podezření, 

že dívka je obětí domácího násilí a je mu vystavováno opakovaně.  
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4.11 Útoky v rámci zamezení p řístupu ke hraní 
 

Speciální kategorií zločinů tvoří trestné činy, které nejsou spojovány přímo s násilím 

ve hrách, ale jsou páchány proto, že je hráčům zamezen přístup k videohrám, případně 

sporům, které vzniknuly na základě chování ve virtuálním světě.  

Na konci roku 2007 se odehrál incident, kdy sedmnáctiletý syn Daniel postřelil 

svého otce a zastřelil svou matku, když mu zakázali hrát střílečku Halo 3. Tu, poté, co u 

ní trávil velké množství času, vzali a zamknuli. O měsíc později se Daniel vloupal do 

skříně, ve které byla hra schována, kromě toho vzal také revolver. Následně vešel do 

pokoje svých rodičů, požádal je, aby zavřeli oči, protože má pro ně překvapení. Ti ho 

uposlechli a Daniel je střelil do hlavy (Parrish, 2008). 

K několika incidentům došlo v roce 2008. První se odehrál v Rusku kvůli online hře 

na hrdiny Lineage II. Dva muži se dostali do sporu, poté, co jeden zabil herní postavu 

druhého. Hádka se stala natolik intenzivní, že muž ve věku 22 let ubil svého rivala 

k smrti, k čemuž se následně také přiznal. Další případ z Ruska se týkal toho, kdy měl 

dvacetiletý mladík ubít svou babičku, poté, co ho vyrušila od hraní kvůli večeři 

(TomM_GSCom, 2008). 

Zločin, který se odehrál v roce 2010, se týkal online střílečky Counter-Strike. 

Dvacetiletý Francouz Julian Barreaux pobodal svého spoluhráče, poté, co ten zabil jeho 

herní charakter. Nešlo ovšem o čin v bezprostředním afektu. Julian totožnost daného 

člověka neznal, podařilo se mu ji vypátrat až po sedmi měsících od zabití jeho herní 

postavy. Když zjistil, že hledaný člověk bydlí kousek od něj, vyrazil do jeho domu a 

pobodal ho. U výslechu pak uvedl, že ho chtěl zničit za to, že zabil jeho herní charakter 

(Video game fanatic hunts down and stabs rival player who killed character online, 

2010).  

K případu, který byl označován za velmi šokující, došlo taktéž v roce 2010. Gary 

Alcock zavraždil svou patnáctiměsíční dceru Violet, protože ho její pláč rušil při hraní 

na jeho konzoli Xbox. Muž svou dceru bil pěstmi a fackoval celé tři týdny, což vedlo 

k přibližně 35 různým zraněním (odřeniny, zlomeniny, poškození mozku) a následnému 

vykrvácení Violet. Jako spolupachatelka byla obviněna také Violetina matka Claire, u 

které soud usoudil, že o násilí musela vědět (Jailed for life: 'Sadist' who murdered 15-

month-old toddler because her crying interrupted him playing on his X-Box, 2010). 
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4.12 Střelba v obchodním dom ě 
 

Nejčastěji se incidenty týkající se videoher odehrávají v USA či Asii, ale několik 

případů bylo zaznamenáno i v Evropě. Jeden z nejvíce mediálně řešených se odehrál 

v roce 2011 v Nizozemí, kdy Tristan van der Vlis (24 let) začal bezhlavě střílet 

v obchodním centru. Vypálil více než sto kulek, zabil šest osob, dalších sedmnáct zranil 

a poté zabil sám sebe (Dutch mall shooter fired over 100 rounds in minutes, 2011).  

I v tomto případě byly zmíněny videohry jako jedna z možných příčin. Konkrétně se 

jednalo o titul Call of Duty: Modern Warfare 2. Jde o střílečku, která vyvolala 

kontroverzi především díky misi, v níž má hráč možnost ujmout se postavy teroristy a 

zaútočit na nevinné osoby na letišti. V případě střelby v nizozemském obchodním domě 

bylo upozorňováno na určitou podobnost, Tristan van der Vlis zabíjel nic netušící 

návštěvníky obchodů.  

Ovšem bylo také zjištěno, že der Vlis byl v roce 2006 léčen v psychiatrickém ústavu 

(Dutch mall shooter fired over 100 rounds in minutes, 2011). Bylo tak zřejmé, že trpěl 

psychickými problémy dlouhodobě a zmíněný videoherní projekt se na trh dostal v roce 

2009. Tedy tři roky poté, co byl Tristan hospitalizován a dva roky předtím, než k útoku 

došlo. Mezi uvedením hry a útokem uběhla tak poměrně dlouhá doba. Avšak nebylo 

zjištěno, jak intenzivně a kdy se Tristan začal hraní tohoto titulu věnovat. 

 

4.13 Breivik a smrt 77 osob 
 

Jeden z posledních a také nejhorších případů se taktéž odehrál v Evropě a to 

v Norsku, kdy Anders Behring Breivik v roce 2011 nejdříve odpálil bombu umístěnou 

v automobilu a zranil několik stovek lidí a poté zamířil do tábora s dospívajícími, kde 

jich 77 zavraždil a další desítky zranil (Mácha, 2012).  

V jeho případě byly zmíněny dvě hry a to Call of Duty: Modern Warfare 2 a World 

of Wacraft. Ne proto, že by poznamenaly jeho psychický stav, ale z jiných důvodů. Sám 

Breivik uvedl, že Call of Duty mu posloužila jako dobrá tréninková metoda střelby. 

World of Warcraft zase použil jako alibi. Pokud se někdo zeptal, co dělá ve volném 

čase, uvedl, že hraje World of Warcraft, čímž předešel dalším otázkám. Mohl se tak 

připravovat na svůj čin, aniž by bylo někomu z okolí divné, že tráví tolik času sám.  

Byť není možné popírat, že obě hry mohly v jeho případě hrát určitou roli, tak ani 

jednu nelze obvinit přímo z toho, že ho motivovaly ke spáchání masakru, který stál 
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život desítky lidí. Oba projekty mu pomohly nebo to alespoň tvrdí, ale nebylo 

potvrzeno, že měly přímý dopad na jeho psychický stav.   

 

4.14 Střelba na základní škole Sandy Hook Elementary 
 

K jednomu z nejtragičtějších případů masakrů na školách došlo v prosinci minulého 

roku v Newtownu na základní škole Sandy Hook Elementary, kdy bylo zabito 27 lidí 

z nich bylo devět dospělých a o osmnáct dětí (Březina, 2012). 

V tomto případě ale média udělala chybu, když za střelce označila Ryana Lanzu a 

upozornila na to, že Ryan byl fanouškem hry Mass Effect, což je hra na hrdiny, ale 

obsahuje prvky střílečky. Následně se ovšem ukázalo, že pachatelem byl Ryanův bratr 

dvacetiletý Adam Lanza. U toho bylo zmíněno, že se také intenzivně věnoval hraní 

videoher, ovšem jednalo se o tituly StarCraft a Dance Dance Revolution, kdy první 

zmíněný projekt spadá do žánru realtimových strategií a neobsahuje extrémně výrazné 

prvky násilí a druhý titul je pak hrou taneční, kde není obsaženo násilí žádné. Bylo 

očividné, že některá média, v rámci zvýšení zajímavosti svých článků a reportáží, 

hodlají spojit střelbu s videohrami. Ale u Adama se později řešilo to, zda netrpěl 

psychickou chorobou a bylo zjištěno, že před útokem studoval informace týkající se 

masových vrahů. Vyšetřovatelé se tak teorii o spojení střelby a videoher nadále 

nevěnovali jako primární příčině, jelikož v Lanzově minulosti bylo několik jiných 

faktorů, které se zdály být podstatnějšími.  

 

4.15 Ubodání dvou lidí 
 

Trestné činy, které jsou spojovány s působením videoher, jsou v České republice 

velice výjimečné, přesto existuje několik málo případů, kterým byla věnována zvýšená 

pozornost. Jeden z nich se týkal Petra Belančíka (26 let), který v prosinci minulého roku 

brutálně ubodal dva lidi. Oběťmi se staly jeho matka a babička (Pluhař a Trdla, 2012). 

V pořadu Krimi Plus na televizní stanici Prima family pak byla odvysílána reportáž, 

která tento akt dávala do přímé souvislosti s tím, že se Belančík věnoval hraní videoher 

a tato skutečnost byla prezentována jako nezpochybnitelný fakt. Tento přístup ovšem 

vyvolal poměrně značné pobouření a vyjádřila se k němu i Asociace herního průmyslu 

České a Slovenské republiky:  
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„Vzhledem k okolnostem celého smutného případu je takové tvrzení velmi zavádějící 

a podněcuje v divácích dojem, že videohry mohou podobné chování způsobit naprosto 

běžně, a že v této oblasti vyvstává závažný problém. Asociace herního průmyslu ČR a 

SR nepovažuje tato tvrzení za podložená a v reportáži naznačovanou spojitost mezi 

závislostí na drogách a hraním her pokládá za záměrnou manipulaci a záměnu příčin a 

následků.“  (Vyjádření AHP k pořadu TV Prima, 2012, [online]). 

Je možné říci, že reportáž působila výrazně neobjektivně a jen minimálně se 

věnovala tomu, že u Belančíka byla diagnostikována závažná porucha osobnosti a také 

byl dlouholetým uživatelem pervitinu. Navíc trpěl halucinacemi, kdy měl během jedné 

z nich zaslechnout, že se ho matka a babičkou chystají zabít (Pluhař a Trdla, 2012). 

Tomuto v reportáži nebylo věnováno více pozornosti, zřejmě v rámci větší 

přitažlivosti pro diváka, byla zmiňována především videoherní závislost jako faktor, 

který Belančíka motivoval k tomuto činu. V současné době není již reportáž nadále 

dostupná, společnost Prima FTV ji zablokovala bez vysvětlení.  

 

4.16 Honi čka s policií na dálnici 
 

Další incident, který byl zaznamenán v České republice, se odehrál na počátku 

března roku 2013, kdy si sedmnáctiletý mladík, bez vědomí otce, půjčil automobil a po 

následné honičce s policií došlo k nehodě, během níž mladík zemřel (Kovářová, 2013). 

Po několika dnech se v médiích objevila zpráva, že noc předtím se mladík věnoval 

hraní počítačové hry Mafie, ve které je jednou z běžných aktivit únik v automobilech 

před policií. Některé články a reportáže toto dávaly do přímé souvislosti, což ale 

vyvolalo vlnu nevole. Mladík byl skutečně vášnivým hráčem, o čemž svědčí množství 

videí věnovaných právě jeho hraní, která uveřejňoval na serveru YouTube, ale podle 

vyjádření jednoho z kamarádů, se kterým byl mladík několik hodin před incidentem, pili 

oba alkohol (Kovářová, 2013).  

Vyvstává tak několik otázek a to, proč by se mladík pokoušel napodobovat aktivitu 

ze hry právě v daný den, když se hraní věnoval dlouhodobě a také, jaký vliv na jeho 

chování měl alkohol. Nelze jasně stanovit, že jeho počínání v podobě úniku před policií 

bylo způsobeno inspirací ve hře či strachem před následky jeho činu a také není jasné, 

nakolik jeho chování ovlivnil alkohol.  
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4.17 Shrnutí 
 

Je možné říci, že některá média ne vždy informují o videohrá objektivně. Dokonce 

se jedná i některá celostátní média, pro příklad televizní stanici Prima family, jejíž 

zpravodajství je třetím nejsledovanějším v České repulice (Sledovanost CME v ČR stále 

klesá, 2013). Je to pochopitelné s ohledem na to, že téma je v aktuálně době velmi 

řešené a divácky zajímavé, ale je nezbytné upozornit na to, že podobný styl prezentace 

může vést k morální panice (Cohen, 2002), především pak ze strany rodičů, kteří mohou 

získat dojem, že hraní videoher automaticky vede k tendenci páchat trestnou činnost 

obvykle výrazně násilného ražení nebo k závislosti, které vyústí ve smrt.  

U výše zmíněných případů videohry v menší či větší míře figurovaly, ale nelze říci, 

že vždy v podobě ústřední motivace k páchání trestné činnosti. Někteří z pachatelů se na 

hraní videoher odvolávali a uvádějí ji jako inspiraci, jak daný akt provést. Hry jim 

poskytly určitý návod, ale obvykle je nezmiňují jako prvotní motivaci. U pachatelů se 

většinou objevují emocionální/psychické problémy, zkušenosti s alkoholem, drogová 

závislost, rodinné problémy či předchozí sklony a obdiv k násilí. Je tak otázkou, jakou 

roli hrají samotné videohry ve srovnání s těmito faktory. Avšak v případě některých 

médií toto řešeno není a herní projekty jsou zmiňovány jako prvotní a hlavní příčina bez 

ohledu na ostatní okolnosti. Pohled veřejnosti tak může být výrazně zkreslen.  
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5 Přehled dosavadního poznání u videoherních rizik 
 

Jak ukazují údaje v předchozích kapitolách, hraní videoher je dnes (nejen) mezi 

dětmi a mladistvými oblíbenou formou zábavy. S videoherními tituly má zkušenosti 

velké množství osob mladších osmnácti let a tak není překvapivé, že se stále častěji řeší 

to, jaké dopady mohou videohry mít. Přestože v některých případech se odborníci i 

široká veřejnost zaměřují na kladné dopady, obvykle je pozornost věnována právě 

případným vlivům negativního rázu.  

Bezesporu nejčastěji zmiňovaným potenciálním dopadem je podpora agresivního 

chování u dětí a mladistvých. Násilná kriminalita je sama o sobě velmi citlivým 

tématem, což platí dvojnásob v případě násilného chování ze strany osob mladších 

osmnácti let, které jsou často vnímány jako symbol nevinnosti. Pokud se tedy děti 

chovají brutálně, jsou reakce ze strany zbytku společnosti poměrně bouřlivé.  

V případě brutality dětí a mladistvých se intenzivně hledají příčiny a je 

pochopitelné, že někteří za ně označují vliv násilí ve filmech, televizních pořadech a 

také videohrách, které se od filmové a televizní tvorby liší tím, že hráč se aktivně 

zapojuje do dění a na případném násilí se podílí, byť jen v jeho virtuální podobě.  

Zatímco některé organizace, především sdružující rodiče či politického charakteru, 

hlasitě varují před vlivem videoher, zástupci herního průmyslu, herních asociací a 

pochopitelně i samotní hráči se tomuto brání.  

Vlivu násilí ve videohrách na osoby mladší 18 let se věnovalo poměrně velké 

množství studií, které se snažily najít či vyvrátit spojitost mezi brutalitou ve hrách a 

v reálném světě. Některé z těchto výzkumů jsem v následující kapitole podrobněji 

analyzoval.  

Přestože videoherní násilí je tématem, které se řeší nejčastěji, pozornost je také 

věnována jinému případnému dopadu a tím je závislost na videohrách. V kapitole 

věnované incidentům spojovaným s videohrami, jsem řešil několik případů, které 

naznačovaly, že někteří hráči jsou ochotni trávit u svých oblíbených herních projektů 

tak velké množství času, že zanedbávají své blízké a především fyzické potřeby, což 

může vést k jejich kolapsu. Díky podobným incidentům se tak stupňují obavy ze 

závislosti na videohrách. Proto je i závislost jedním z negativ, na které jsem se zaměřil.  

Poslední dopad, kterému jsem věnoval pozornost, se netýká psychického stavu dětí 

a mladistvých, ale je fyzického charakteru. V současné době je často zmiňován termín 

„epidemie obezity“. Obezita není problémem jen dospělých, ale i dětí a mladistvých, 
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mezi nimiž stoupá procento osob s nadváhou případně obezitou. Ve věkové kategorii 15 

– 18 připadá na tisíc mladistvých 47 těch, kteří trpí obezitou a 30 % dětí trpí nadváhou 

(Informace poskytnuté Státním zdravotním ústavem, 2013). 

I u tohoto problému jsou často zmiňovány videohry, kdy někteří výzkumníci (jako 

je Jennifer Warner nebo Jean-Philippe Chaput, viz kapitola 5.3), kteří se spojením 

videoher a obezity zabývali, uvádějí, že hry mají na nárůst váhy znatelný dopad. Téma 

spojení nárůstu hmotnosti a videoher řeším v kapitole 5.3.  

 

5.1 Vliv videoher na násilné tendence 
 

Spojení mezi videohrami a násilným chováním se v minulosti pokoušelo najít 

mnoho odborníků, především (ale nejen) z řad psychiatrů a psychologů. Uskutečněno 

bylo několik studií, které tento problém analyzovaly a hledaly odpověď na otázku, zda 

mohou videohry skutečně výrazně ovlivnit tendence k násilnému chování u dětí a 

mládeže.  

Jednou z výrazných osobností, která se vlivem násilí v médiích zabývá dlouhodobě, 

je doktor Craig A. Anderson, který v současné době působí jako vedoucí oddělení 

psychologie na univerzitě v Iowě. Anderson patří k odborníkům, kteří se přiklánějí 

k názoru, že videohry mají výrazný dopad na násilné tendence dětí a mladistvých. 

V roce 2003 Anderson, společně s Leonardem Berkowitzem, Edwardem 

Donnersteinem, L. Rowell Huesmannem, Jamesem D. Jonsonem, Danielem Linzem, 

Neilem M. M. Malamuthem a Ellen Wartella, provedl studii nazvanou The Influence of 

Media Violence on Youth, která se zabývala vlivem násilí v médiích (včetně videoher) 

na mladistvé.  

Anderson a kolektiv se v této studii věnovali analyzování předchozích studií na toto 

téma, hodnotili jejich výsledky. Ve studii jsou uváděny tři hlavní rizikové faktory 

videoher a to fakt, že děti tráví u videoher čím dál více času, většina z videoher 

obsahuje poměrně velké množství násilí a nakonec to, že se děti aktivně zapojují do 

vykonávaného násilí (Anderson et al., 2003).  

Anderson a jeho spolupracovníci analyzovali několik desítek různých výzkumů a 

došli k závěru, že videohry s násilným obsahem mají signifikantní vliv na chování dětí a 

mladistvých, především pak v podobě agresivnějších myšlenek, výrazně vyšší 

podrážděnosti a hlasitější negativní reakce v případě vyrušení během hraní některého 
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z násilí obsahujících titulů (Anderson et al., 2003). Anderson také upozorňuje na to, že 

dle jeho názoru videohry nemají dopad na agresivitu pouze v krátkodobém měřítku, ale 

také dlouhodobějším, přestože sám přiznává, že toto tvrzení může podpořit jen dvěma 

studiemi, z nichž ani jedna nesplňuje všechny požadavky na kvalitní výzkum 

longitudinálního rázu.  

Anderson tvrdí, že u dětí a mladistvých dochází k napodobování toho, co vidí, 

odvolává se tedy na teorii sociálního učení, která je vystavěna na myšlence, že je 

napodobováno chování vzorů, které vidíme (bez ohledu na to, zda v reálném světě či ve 

světě virtuálním). Děti a mladiství pak dle jeho názoru mohu získat dojem, že to, jak 

řeší problémy ve světě herním, je přijatelné i ve skutečném světě (Anderson et al., 

2003). 

Studie The Influence of Media Violence on Youth je vcelku rozsáhlým projektem, 

který se zabývá a zmiňuje poměrně velké množství dalších studií, ale jen v minimálním 

množství případů jde o výzkumy, které by prezentovaly opačný názor, než ten, který 

chtějí prosadit Craig A. Anderson a jeho spolupracovníci, přestože takových studií 

existuje velký počet. Tato studie je výrazně jednosměrně zaměřená a příliš se nezabývá 

názory, které tvrzení výzkumníků nepodporují. Současně však ve studii nejsou 

zmiňovány fatálnější dopady (jako například vliv na násilnou kriminalitu), ale spíše 

negativa méně závažného rázu, jako větší podrážděnost či vyšší tendence k vyvolávání 

hádek.  

Krátkodobým vlivem násilných videoher se zabývala i studie Resolution of 

Violence in Video Games and Interactive Media provedená v roce 2005 profesorem 

psychologie Kevinem M. Kiefferem a jeho kolegyní Jessicou Nicoll. I tato studie byla 

provedena formou analyzování dosavadních výzkumů, ale na rozdíl od studie Craiga A. 

Andersona, tento výzkum se zaměřil pouze na vliv videoher a to v případě jejich 

krátkodobého hraní.  

Kieffer a Nicoll se zabývali tím, zda stačí pouze krátkodobé vystavení násilí ve 

videohrách k tomu, aby byl patrný nárůst agresivních tendencí u hráčů. Dle jejich 

názorů je už po deseti minutách hraní možné zvýšené projevy násilí u hráčů 

zaznamenat. Kieffer s Nicoll tvrdí, že už po této krátké době dochází k tomu, že jsou 

děti a mladiství výrazně nepřátelštější a podrážděnější. Dále se tak ukázalo, že děti, 

které se hraní věnovaly, vykazovaly méně respektu k autoritám, ale také měly mít horší 

akademické výsledky (Kieffer a Nicoll, 2005).  
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Dvojice odborníků také došla k závěru, že u dětí, které se, byť krátkodobě, hraní 

agresivních videoher věnují, vzniká motivace k imitování toho, co vidí a zkoušejí ve 

videoherních projektech. Dále bylo zmíněno, že děti a mladiství jsou k efektům 

násilných videoher náchylnější, než dospělí. Dalším poznatkem, který byl prezentován, 

bylo to, že hrají více chlapci, než děvčata, ale pokud se dívky hraní násilných titulů 

věnují, následně jsou agresivnější i pokud si hrají s obyčejnými hračkami (Kieffer a 

Nicoll, 2005).  

Studie tedy potvrzuje, že určité dopady hraní násilných videoher má, především 

v podobě vyššího nepřátelství a také snahy o imitaci toho, co děti ve hrách vidí, což opět 

odkazuje teorii sociálního učení. Ani v tomto případě ale není stanoveno, zda mohou 

videohry zvýšit násilné tendence tak, aby u dětí a mladistvých došlo k výraznému 

nárůstu násilného kriminálního chování. Spíše je uváděno to, že děti se díky hrám 

stávají více podrážděné, oponují autoritám a mají horší studijní výsledky. Nejedná se 

tedy o důsledky, které se mohou jevit tak nebezpečně, jako delikventní tendence, ale 

jedná se o negativa, která mohou výrazně ovlivnit život dětí a mladistvých.  

Navzdory výše uvedeným studiím, se mnoho odborníků, kteří se problematice 

věnují, přiklání spíše k možnosti, že videohry na násilné tendence vliv nemají, případně 

mají, ale dopady jsou minimální a videohry nelze označit za přímé strůjce tendencí 

k páchání kriminality násilného charakteru.  

Tento názor zastává i Americká sociologická asociace, která toto uvádí ve svém 

článku Do Video Games Kills?. Autoři článku upozorňují na to, že v desetiletí 

následujícím uvedení jedné z prvních stříleček obsahující výrazné prvky násilí Doom 

došlo v USA o 77 % pokles vražd spáchaných mladistvými (Williams, 2007, [online]). 

Americká sociologická asociace zastává názor, že videohry jsou spíše zástupným zlem 

v případě hledání příčiny násilného chování ze strany dětí a mladistvých, než aby měly 

skutečný dopad na psychiku osob mladších osmnácti let.  

Americká sociologická asociace v článku Do Video Games Kills? upozorňuje na to, 

že strašák videoher je využíván jako zástěrka pro skutečný problém: 

„The video game explanation constructs the white, middle-class shooters as victims 

of the power of video games, rather than fully culpable criminals. When boys from 

'good' neighbourhoods are violent, they seem to be harbingers of a 'new breed' of youth 

created by video games rather than by their social circumstances. White, middle-class 

killers retain their status as children easily influenced by a game, and victims of an 
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allegedly dangerous product. African-American boys, apparently, are simply 

dangerous.“ (Williams, 2007, [online]). 

Organizace situaci shrnuje tak, že společnost by se měla zaměřit na jiné příčiny 

násilného chování dětí a mladistvých (dostupnost zbraní, nefunkční rodina, 

nedostatečný vliv vzdělávacích institucí nebo chudoba) a zabývat se jimi v širším 

společenském měřítku (Williams, 2007, [online]). 

Článek Americké sociologické asociace narazil na zajímavý problém a to takový, že 

videohry se v podstatě staly „obětním beránkem“. Hraní videoher je fenoménem dnešní 

doby a jde o silně medializovanou formu zábavy, je tak snadné videohry obviňovat 

z toho, že jsou jednou z hlavních příčin násilného chování u osob mladších osmnácti let 

a úspěšně tak ignorovat jiné palčivé společenské problémy.  

Klinický psycholog Ferguson, který se studii vlivu násilných videoher dlouhodobě 

věnuje, dokonce poznamenal, že obviňování her může být považováno za určitou formu 

rasismu: "I know it’s a little controversial to say but there’s a certain type of racism in 

place with these killings. When shootings happen in an inner city in minority-populated 

schools, video games are never brought up. But when these things happen in white 

majority schools and in the suburbs, people start to freak out and video games are 

inevitably blamed. I think that there’s a certain element of racism or ignorance.” 

(Ferguson, 2011, cit. Dle Gaoudiosi, [online]). 

V roce 2007 Jonathan L. Freedman, vedoucí Oddělení psychologie na univerzitě 

v Torontu, rozhodl analyzovat více, než dvě stě již publikovaných studií věnovaných 

vlivu videoher na násilné tendence nezletilých. Kromě jiného se zabýval i výzkumy 

Craiga A. Andersona.  

Freedman se zaměřil na studie jak neexperimentálního, tak experimentálního 

charakteru. V případě neexperimentálních studií uvádí slabinu v podobě toho, že velké 

množství výzkumů postrádá komplexnost, není dostatečně konzistentní a týkají se 

malého vzorku lidí. Přesto zmiňuje, že tyto studie přišly s podstatným zjištěním, že lidé 

hrající násilné videohry jsou agresivnější, než ti, kteří se jejich hraní nevěnují. Závěry 

některých výzkumníků jsou takové, že hraní videohry zvyšuje násilné tendence. Ovšem 

Freedman upozorňuje na to, že existuje i jiné vysvětlení a to, že lidé s agresivnějším 

typem povahy násilné hry vyhledávají, tedy, že samotné hry násilné tendence u lidí 

nezvyšují, ale tituly obsahující brutální výjevy přitahují osoby, které již agresivní sklony 

mají.  
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V tomto mu dává zapravdu longitudinální studie provedená v Německu v roce 2011 

čtveřicí Maria von Salisch, Jens Vogelgensang, Astrid Kristen a Caroline Oppl, jejíž 

výsledky byly uveřejněny v časopise Media Psychology. Čtveřice odborníků rok 

studovala 324 žáků třetích a čtvrtých tříd a zjišťovala, zda u nich hraní videoher zvyšuje 

sklony k agresivnímu chování a současně se zaměřili i na to, zda osoby s již 

zaznamenanými násilnými tendenci inklinují k videohrám násilného charakteru. 

Výsledky výzkumu ukázaly, že v případě dětí, které nemají agresivní sklony je ani 

videohry nezvyšují a současně, že osoby, které násilné skony mají, častěji hry 

obsahující explicitní prvky brutality vyhledávají.  Maria von Salisch dále uvádí, že 

možným důvodem toho, že některé studie spojení mezi agresivními hrami a chováním 

uvádějí, je to, že se zaměřovaly jen na děti a mladistvé a ignorovaly pohled například 

rodičů či učitelů (von Salisch et al., 2011). 

S názorem, že agresivní videohry zvyšují násilné tendence jen u osob, které je měly 

již předtím, přišla studie provedená již v roce 2007 na Swinburne University of 

Technology. Studie spočívala v tom, že byly sledovány děti ve věku 11 – 15 let. Ty 

hrály po dobu dvaceti minut střílečku Quake II. Výše už bylo zmíněno, že výsledky 

studie provedené dvojící Kieffer a Nicoll tvrdily, že již během deseti minut hraní se u 

studovaných osob zvýšily agresivní tendence, doba dvaceti minut se tedy jeví jako 

dostatečná. Ukázalo se, že děti, které byly již před hraním agresivní, byly po dvaceti 

minutách hraní Quake II ještě agresivnější, ale děti, u kterých nebyly nepřátelské sklony 

zaznamenány před hraním, je neměly ani po něm. Dokonce se ukázalo, že hyperaktivní 

osoby byly po hraní klidnější, což by mohlo odkazovat na teorii katarze, byť v tomto 

případě by se uvolnění týkalo přebytečné energie a ne agresivity (Arendt, 2007, 

[online]) 

Spolupracovník Susan Arendt, profesor Grant Devilly k tomuto řekl: „You’ve got to 

basically read your own kid. If you have a quite hyper kid they will come down after 

playing a bit, but for the rest of kids, the vast majority, it makes no difference at all in 

their general aggression rate.“ (Devilly, 2007, cit. dle Arendt, [online]). 

K problému v roce 2007 opět promluvil Craig A. Anderson, se svými kolegy 

Douglesem Gentile a Mikem Ferlazzem z Iowa State University, kteří se odvolávali na 

tři studie, jejichž výsledky uvedli ve své knize nazvané Violent Video Game Effect on 

Children and Adolescents. První studie testovala 161 dětí ve věku 9 – 12 let a 354 

vysokoškolských studentů (Anderson et al., 2007, [online]). Některé děti nechali 

výzkumníci hrát nenásilné hry, další děti pak násilné hry přizpůsobené jejich věku (hráč 
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se dopouštěl násilí, ale bez krvavých efektů, grafická stránka titulu byla zpracována 

v kresleném stylu) a vysokoškolští studenti pak hráli jak násilné hry bez krve, tak 

projekty, které ji obsahovaly ve výrazném množství.   

Výsledky studie ukázaly, že děti a vysokoškolští studenti, kteří hráli projekty 

s násilným obsahem, vykazovali intenzivnější agresivní sklony, než ti, kteří hráli tituly 

bez prvků násilí. Gentile upozorňuje na to, že roli nehrálo to, zda násilí bylo 

doprovázeno krvavými efekty či ne: 

„Even the children's violent video games -- which are more cartoonish and often 

show no blood -- had the same size effect on children and college students as the much 

more graphic games have on college students.“ (Gentile, 2007, cit dle. Anderson et al., 

[online]). 

Trojice výzkumníků toto dokládala například tím, že děti a vysokoškolští studenti, 

kteří se věnovali hraní násilných her, byli výrazně hlasitější během hádek s ostatními 

hráči.  

Podstatným výsledem tohoto výzkumu je to, že není důležité, jakou formu násilí má. 

Obavy z brutality ve videohrách jsou silně ovlivněny i tím, že realističnost virtuálních 

světů je stále vyšší, hry se vizuálně blíží skutečnosti a díky tomu se stávají pro osoby, 

které se jim věnují, více sugestivní. Dle této studie ale nezáleží na tom, v jaké vizuální 

formě je násilí prezentováno, není podstatné, zda je výrazně realistické či je nabízeno v 

roztomilé a jednoduché formě, podstatné je, že je hráči umožněno násilí vykonávat. 

Pokud by tato tvrzení byla pravdivá, pak by nehrálo roli to, jak výkonná je platforma 

(viz kapitola 3.4), na které hráč dané tituly spouští, stejné riziko by bylo spojeno jak 

s extrémně výkonným osobním počítačem dovolujícím spouštět graficky excelentní hry, 

tak s chytrým mobilním telefonem, umožňujícím hrát projekty velmi vizuálně 

jednoduché a neobsahující velké množství krve. Dle Andersona a jeho týmu, je důležitý 

obsah, na formě nezáleží.  

Další studie, které byla věnována v knize pozornost, se zaměřila na 189 studentů 

středních škol. Dle výzkumu se ukázalo, že ti z nich, kteří jsou častěji vystavováni násilí 

ve videohrách, jsou více nepřátelští, obtížněji odpouštějí, mají agresivnější povahu a 

věří, že násilí je normální (Anderson et al., 2007, [online]).  

Anderson ve spojení s výzkumem uvedl: „We were surprised to find that exposure 

to violent video games was a better predictor of the students' own violent behavior than 

their gender or their beliefs about violence.“ (Anderson et al., 2007, [online]).) 
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Anderson se tedy domnívá, že agresivní sklony dětí a mladistvých více ovlivňuje to, 

zda jsou vystavování násilným videohrám, než jejich pohlaví nebo názory na agresivitu. 

Dále pak studie stanovuje, že v případě jak dívek, tak chlapců, kteří již agresivní sklony 

mají, nemají videohry výraznější efekt (Anderson et al., 2007, [online]).  

Výzkum tedy oponuje předchozím zmíněným studiím, které tvrdí, že agresivní 

osoby násilné hry vyhledávají a ty na ně mají dopad. Naopak studie tvrdí, že zatímco u 

dětí bez výrazných agresivních sklonů hraní násilných videoher zvýšené agresivní 

tendence způsobuje, vliv na již agresivní jedince je minimální.  

Třetí studie sledovala 430 žáků třetích, čtvrtých a pátých tříd, jejich vrstevníků a 

také učitelů (což je v případě podobných studií výjimečné, obvykle se soustředí pouze 

na děti a mladistvé, kteří jsou videohrám vystavováni) v období pěti měsíců. Výzkum 

ukázal, že děti, které se věnovaly hraní videoher s prvky násilí, byly po pěti měsících 

fyzicky i slovně agresivnější, přestože na počátku se snažily své agresivní sklony 

umírňovat. Jejich chování vyústilo v to, že byly více odmítány ze strany svých 

vrstevníků a také bylo stanoveno, že hraní videoher mělo negativní vliv na prospěch 

(Anderson et al., 2007, [online]).  

To ale nebylo způsobeno zvýšenou agresí, ale faktem, že děti trávily hraním 

poměrně velké množství času (Anderson et al., 2007, [online]). Ve studii také nebylo 

blíže vysvětleno, čím si autoři vysvětlují fakt, že na počátku sledovaného pětiměsíčního 

období děti hrající násilné videohry kontrolovaly své agresivní sklony, zatímco po 

uplynutí dané doby už k tomuto nedocházelo. Bezesporu přínosné ale je, že se studie 

věnovala i názorům vrstevníků a učitelů, kteří se s osobami, které se věnovaly hraní, 

dostávali do každodenního kontaktu. Analyzovány nebyly tedy jen názory hráčů, ale i 

dalších osob. Výzkum také stanovuje, že děti a mladiství mohou být odmítání svými 

vrstevníky díky zvýšené agresi a je tak naznačováno, že videohry mohou být příčinou i 

nefunkčnosti vztahů s vrstevníky.  

V roce 2008 zveřejnil tým Lawrence Kutner, Ph.D. (americký psycholog 

specializující se na dětské pacienty) a Cheryl K. Olson, Sc.D., knihu nazvanou Grand 

Theft Childhood: The Suprising Truth About Violent Video Games and What Parents 

Can Do v reakci na stále se zvyšující obavy z videoherních titulů.  

V knize její autoři shrnovali poznatky ze svých předchozích výzkumů, které se 

právě vlivu videoher na děti a mladistvé věnovaly. Jedním z nich byl například výzkum 

1 254 žáků sedmých a osmých tříd a 500 jejich rodičů, který analyzoval změny 

v chování u dětí, které hrají videohry.  
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Ovšem Kutner a Olson se zaměřili nejen na videohry, ale také na ostatní rizikové 

faktory působící na děti tak, aby mohli stanovit reálnost rizik, která skrývají videohry a 

jaký dopad na chování dětí mají ostatní aspekty jejich života.  

Dvojice autorů nevyloučila, že hraní násilných videoher může mít negativní vliv. 

Jejich výzkum ukázal, že 29 % dívek a 68 % chlapců v předchozích šesti měsících hrálo 

alespoň jednu hru, která nebyla určena pro jejich věkovou kategorii (Kutner a Olson, 

2008). U několika málo chlapců, kteří takové tituly hráli, se riziko agresivního chování 

v podobě například ničení majetku zvýšilo dvakrát a v případě dívek dokonce třikrát až 

čtyřikrát. Ovšem v tomto případě výzkumníci upozornili na to, že není možné prokázat, 

že jde o přímý vliv her, ale je možné, že děti, které již mají agresivní sklony, k násilným 

hrám inklinují, aniž by ty na ně měly výraznější dopad. Taktéž bylo uvedeno, že u 

většiny účastníků studie, přestože měli zkušenosti s násilnými videohrami, se žádné 

problémy neprojevily. Výzkumníci nepopírají to, že videohry mohou mít negativní 

účinky, ale spíše se přiklánějí k možnosti, že se sebou nesou určitá pozitiva, jako 

například to, že děti a mladiství svůj vztek skrze hry uvolňují (Kutner a Olson, 2008). 

Inklinují tedy k teorii katarze. Kutner a Olson se také shodují s názorem Americké 

sociologické instituce na tom, že by se měla pozornost soustředit na jiné problémy, 

spojené s životem dětí a mladistvých, které jsou přehlíženy právě kvůli tomu, že vliv 

videoher se dostal do centra pozornosti:  

„Focusing on such easy but minor targets as violent video games causes parents, 

social activists and public-policy makers to ignore the much more powerful and 

significant causes of youth violence that have already been well established, including a 

range of social, behavioral, economic, biological and mental-health factors.“ (Kutner a  

Olson, 2008, s. 190) 

Další kniha, která se tématu věnovala, byl projekt Powering Up: Are Computer 

Games Chaning Our Lives od Rebeccy Mileham. Kniha se zabývala názory mnoha 

odborníků na problematiku a pokoušela se najít odpovědi na několik otázek, například 

to, zda nás videohry mohou učinit agresivnějšími. Mileham (2008) uvádí, že je 

prokázáno, že během hraní videoher dochází ke krátkodobým změnám na mozku, což 

ale automaticky neznamená, že hráči násilných titulů budou agresivnější i v reálném 

životě. Mileham prezentuje jako podstatnou otázku to, zda u hráčů nedochází ke stírání 

rozdílů mezi reálným a virtuálním světem:  

„Until there are many more long-term studies, we won’t know what factors in 



Diplomová práce  

54 
 

someone’s life may be linked with an inability to distinguish game reality from real 

reality.“ (Mileham, 2008, s. 190) 

Je tak vznesena zajímavá otázka, zda není větším rizikem to, že by mohlo u hráčů 

dojít k problémům během rozlišování virtuální a skutečné reality. Jednoznačná odpověď 

ale zatím neexistuje a jak zmínila Mileham, v současné době není k dispozici dostatek 

výzkumů, které by pomohly najít odpověď. Avšak bezesporu se jedná o téma, které by 

mělo být podrobněji analyzováno a řešeno. Především v případě dětí a mladistvých, u 

kterých se mozek stále vyvíjí, k čemuž Mileham poznamenává:  

„The brain areas seen to develop last were those responsible for reasoning, integrating 

sensory information and problem-solving.“ (Mileham, 2008, s. 175) 

Jedná se tedy o oblasti, které jsou důležité pro rozlišování mezi virtuální realitou a 

skutečností. Tato tématika, přestože spadá do oblasti neuropsychologie, je pro stanovení 

reálnosti nebezpečnosti videoher, taktéž nesmírně důležitá. Je tak zarážející, že jí dosud 

nebylo věnováno ve výzkumech týkajících se videoher příliš pozornosti.  

K další studii věnované případným rizikům videoher došlo v roce 2010. Provedl ji 

Dr. Christopher J. Ferguson, který své poznatky prezentoval ve výzkumu nazvaném 

Video Games and Youth Violence: A Prospective Analysis in Adolescents. Ferguson se 

zaměřil na hispánské děti ve věku 10 – 12 let, jelikož právě u hispánské populace je 

v Severní Americe zaznamenána poměrně vysoká kriminalita násilného charakteru. 

V průběhu dvanácti měsíců bylo sledováno 302 dětí, které byly vystavovány jak násilí 

ve videohrách a televizi, tak čelily problémům v rodině a sousedství, šikaně, depresím či 

delikventním vrstevníkům. 75 % ze sledovaných se věnovalo hraní videoher a z toho 40 

% těm, které měly násilný obsah. Po dvanácti měsících se ukázalo, že 7 % ze 

sledovaných dětí se dopustilo násilí nejčastěji v podobě fyzického útoku na jinou osobu, 

nejčastěji spolužáka a 19 % pak spáchalo trestný čin nenásilného charakteru, jako jsou 

drobné krádeže.  

Studie ovšem prokázala, že hlavním ukazatelem dispozic k násilnému chování jsou 

především deprese a násilí ve videohrách a na televizních obrazovkách rozhodně nemá 

takový vliv, jako právě depresivní sklony. Konkrétní vyjádření Fergusona zní: 

„Depressive symptoms stand out as particularly strong predictors of youth violence 

and aggression, and therefore current levels of depression may be a key variable of 

interest in the prevention of serious aggression in youth. The current study finds no 

evidence to support a long-term relationship between video game violence use and 

subsequent aggression.“ (Ferguson, 2010, [online]). 
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Ferguson se tedy shoduje s mnoha jinými odborníky na tom, že mnohem výrazněji 

sklony k násilí ovlivňují jiné faktory, v tomto případě především deprese. Ferguson, na 

základě výsledků své studie, přikládá násilí v médiích a videohrách minimální vliv. 

Upozorňuje na to, že diskuse na toto téma je samozřejmě nutná, ale je nezbytné mírnit 

emoce, které ji provázejí.  

Narazil tak problém týkajících se veřejné diskuse v případě vlivu videoher na násilí 

u dětí a mladistvých. Ta je doprovázena intenzivními emocemi a často jsou ignorovány 

racionální argumenty a převažují ty, které jsou emotivního charakteru. Především mezi 

rodiči je citelná určitá míra paniky, což není překvapivé při silné medializaci 

kriminálních aktů, které jsou často s hrami spojovány, bez ohledu na to, jaké jsou 

názory odborníků. Rodiče tak mají silné obavy o své děti, které hraním videoher tráví 

volný čas a může tak docházet k přehlížení názorů specialistů. Ostatně jako příklad lze 

uvést zmíněnou reportáž uvedenou na televizi Prima family, kterou jsem se zabýval 

v kapitole věnované incidentům spojovaným s videohrami, ve které bylo stanoveno, že 

za vraždu dvou osobu mohou videohry, což následně vyvolalo velmi bouřlivé emoce.  

Následující dva výzkumy se přímo netýkaly osob mladších 18 let, ale uvádím je 

proto, že se týkají zajímavých témat a to nočních můr a kooperace během her. Studii 

zabývající se nočními můrami realizovala experimentální psycholožka Jayne 

Gackenbach, která působí jako pedagožka na několika kanadských univerzitách a je 

předsedkyní organizace International Association for the Study of Dreams. V roce 2010 

provedla výzkum na 98 respondentech, kteří v dané době působili jako vojáci, případně 

byli vojenskými veterány. Ty rozdělila do dvou skupin, kdy se jedna věnovala hraní 

titulů obsahující násilí (např. střílečka Call of Duty) a to několikrát týdně a druhá 

skupina pak hrála tituly bez brutálních prvků a hraním trávila čas jen výjimečně. 

Ukázalo se, že u osob, které se věnovaly hraní násilných videoher, došlo k uvolnění 

stresu, snížení agresivních tendencí a utlumení problémů s nespavostí - u vojáků, kteří 

se často věnovali hraní násilných titulů, klesnul počet nočních můr a jejich obsah byl 

méně agresivní. (Gackenbach, 2010). 

Gackenbach tak usoudila, že hraní je pro vojáky prospěšné a dodala: 

"They're taking (Playstation 3's, XBox 360's and other consoles) into the field and 

playing them all the time, and it turns out, there may be a good reason to let them do 

that." (Gackenbach, 2011, cit. dle Reilly, [online]). 

Výsledky tedy částečně odkazují na teorii katarze, kdy násilné videohry snižují 

agresivní tendence a v tomto případě dokonce u osob, které jsou násilným výjevům 
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vystavovány každý den v rámci své činnosti v armádě. Studii předcházela 

psychologická vyšetření a každý voják s psychickými problémy byl vyřazen, studie tak 

byla provedena s mentálně zdravými jedinci.   

David Ewolsen, profesor komunikace na Ohio State University provedl se svými 

kolegy v roce 2011 studii, při které bylo zkoumáno 80 vysokoškolských studentů, kteří 

hráli násilné videohry. Avšak tato studie se nezaměřila pouze na změny intenzity 

agresivních tendencí, ale také na to, jak se mění jejich chování, pokud osoby při hraní 

kooperují a pokud hrají agresivní tituly samy. Ukázalo se, že u osob, které během hraní 

kooperovaly, nejen došlo ke snížení nepřátelského chování, ale také byly otevřenější 

spolupráci. Autoři studie uvedli, že je to způsobeno tím, že hráči se soustředili nejen na 

násilí, ale také na kooperaci a právě díky pozornosti věnované spolupráci došlo ke 

snížení agrese vůči ostatním, ale také daní jedinci nevnímali tak intenzivně rozdíly mezi 

členy dané skupiny (Ewoldsen, 2012, [online]). 

Ewoldsen poznamenal: „If you’re playing with a rival, and that rival is cooperating 

with you, that violates your expectations – you’re surprised by their cooperation and 

that makes you even more willing to cooperate.“ (Ewoldsen, 2012, [online]). 

Ewoldsen a jeho tým se zaměřili i na sociální aspekt videoher, respektive na to, jaký 

vliv má to, s kým se hraní věnujete a dle nich se ukázalo, že pokud se někdo věnuje 

hraní s další osobou či osobami (a není podstatné, zda jde o kamaráda či rivala), tak je 

daný hráč následně otevřen spolupráci i s osobami, které původně považoval za 

protivníky (například studenty konkurenční univerzity).  

David Ewoldsen nevyvrací to, že u některých zkoumaných osob byly patrné zvýšené 

agresivní tendence, ale dodává, že pozitivní vliv kooperativní formy hraní tato negativa 

převýší. 

 

5.1.1 Názory odborník ů v České republice 
 

V České republice jsou prováděny především studie, které se zaměřují na to, kolik 

času tráví osoby mladší 18 let hraním videoher. K problematice spojení násilí a hraní 

videoher se ale vyjadřují někteří odborníci, především pak z řad psychologů a 

psychiatrů, kteří svá tvrzení nemají obvykle podložena vlastními studiemi, ale 

argumentují zkušenostmi ze své praxe.  

Jedou z výrazných osobností, které se dlouhodobě tématikou videoher zabývají, je 

psycholožka Monika Otmarová, která se vlivu videoher na děti a mladistvé obává. 
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Otmarová sice připouští, že díky videohrám může v určitých případech dojít k uvolnění 

vzteku a stresu, tedy nepopírá teorii katarze, ale přiklání se k názoru, že pokud jsou 

osoby mladší 18 let často vystavovány násilným motivům, dochází ke snížení citlivosti 

k násilí. Hráči pak brutalitu nevnímají jako příliš závažnou a nebezpečnou. Otmarová se 

odvolává na teorii habitualizace. Dále pak upozorňuje na to, že u dětí může dojít 

k problémům s rozlišením mezi videoherním a reálným světem: „…skutečnosti ve hře 

akceptuje tak jak jsou mu prezentovány a stávají se pro něj realitou. Zkušenosti ze hry 

pak považuje za rovnocenné i jinak nabytým zkušenostem, a nemusí proto někdy 

pozorovat rozdíl mezi fikcí a skutečností.“ (POLEMIKA: Jsou počítačové hry 

nebezpečné, 2006, [online]). 

Otmarová také předpokládá, že u dítěte je možné ztotožnění se s videoherním 

charakterem, který se pro hráče stává vzorem a dítě pak opakuje aktivity virtuálního 

hrdiny. Jde tedy o teorii sociálního učení.  

Spisovatel a psycholog, který se podílel i na několika videohrách, Waldo Šarý se 

přiklání k teorii katarze. Šarý považuje hraní videoher za vynikající způsob uvolnění 

vzteku a agrese: 

„Počítačové hry v tomto směru nabízejí nejlepší řešení. Dostatečné reálné zobrazení, 

přímo reagující na podněty hráčů, poskytuje jiným způsobem neuskutečnitelný pocit 

opravdovosti. A přitom masakrem hromady jedniček a nul v počítači nikomu (a ničemu) 

neublíží.“ (POLEMIKA: Jsou počítačové hry nebezpečné?, 2006, [online]). 

Šarý ale upozorňuje na to, že samozřejmě není vhodné malým dětem poskytovat 

možnost hrát výrazně násilné videohry, které by dle jeho názoru skutečně mohly mít 

negativní dopad na jeho psychický vývoj. Šarý tvrdí, že podstatné je to, zda je hráč 

schopen rozlišit mezi virtuální a skutečnou realitou  

Psycholog Martin Florian, který se specializuje na dětské pacienty a také videoherní 

dopady, tvrdí, že děti jsou sice schopné rozlišovat mezi tím, co je hra a co je realita, ale i 

tak mají videohry dopad na dětskou psychiku, jelikož jsou součástí procesu učení 

(Florian, 2008, cit. dle Janula, [online]).  

Brutální hry mohou být dle Floriana něčím, co sám nazývá „spouštěcím 

mechanismem“ (Florian, 2008, cit. dle Janula, [online]), ale nejedná se o ústřední 

příčinu vedoucí k páchání násilné trestné činnosti. Tou je dle Floriana psychická 

porucha. Násilné chování tak může být aktivováno videohrami, ale také mnoha jinými 

příčinami.  
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Florian označuje za velmi nebezpečné výjevy z her, jako je například Grand Theft Auto: 

„Zde už nalezneme scény zobrazující násilí společně se sexem, lze třeba ukrást auto, 

naložit do něj prostitutku, souložením s ní se „uzdravit“, poté jí zabít a oloupit! 

To je extrémně nebezpečné, duševně nevyspělý jedinec s násilnickými sklony pak má 

dojem, že to k pohlavnímu styku patří a podle toho se pak bude dál chovat. A pokud 

kluka baví přejíždět lidi, později se u něj mohou za volantem projevit sklony k 

agresivitě, bezohlednost.“ (Florian, 2008, cit dle Janula, [online]).  

Psycholog Ladislav Csémy z Laboratoře pro léčbu závislostí Psychiatrického 

centra Praha, který se k tématice vyjádřil v souvislosti s případem sedmnáctiletého 

Martina, který ukradl automobil svému otci a poté ujížděl před policií a následně během 

nehody zemřel (viz podkapitola 4.16) se také nedomnívá, že videoherní projekty lze 

přímo spojovat s násilnými tendencemi, přestože určité negativní dopady nevylučuje. 

Ty však dle něj souvisí s psychickým rozpoložením dané osoby:  

"Obecnou příčinnou souvislost mezi hraním videoher s násilím a agresivním 

chováním ve skutečném životě bych spíše nehledal. Ale určitě bude záviset na jedincově 

osobnosti a jeho aktuálním stavu. Má-li někdo sklony ke zkratkovitému jednání a je ve 

stresu, bude se chovat jinak, než naprostý kliďas.“ (Csémy, 2008, cit. dle Janula, 

[online]). 

Podobně jako Martin Florian i Ladislav Csémy se domnívá, že podstatným 

faktorem je mentální rozpoložení jedince.  

Čeští odborníci nepopírají to, že videohry mohou mít určitý vliv na násilné 

tendence u dětí a mladistvých, ale podstatný je především psychický stav dané osoby. 

Hry mohou být (stejně tak jako jiné faktory) motivátorem, ale ne hlavní příčinou 

agresivních sklonů. 

 

5.1.2 Vývoj kriminality nezletilých a obliby videoh er 
Vliv agresitivy ve videohrách na kriminalitu nezletilých je v některých případech 

dáván do přímé souvislosti. Některá média (viz kapitola 4) toto prezentují jako fakt, 

zástupci odborné veřejnosti jsou v tomto zdrženlivější, někteří výzkumníci toto pouze 

naznačují, ale jsou i tací, kteří se neobávájí videohry přímo obvinit z toho, že jsou 

jednou z příčin násilné kriminality ze strany dětí a mladistvých. Mezi ně patří například 

profesor sociologie z univerzity v Iowě Matt DeLisi nebo již zmíněný profesor 

psychologie Craig A. Anderson (Violent video games are a risk factor for criminal 
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behavior and aggression, 2013). V následující kapitole jsem se tak zaměřil na vývoj 

počtu kriminálních aktů spáchaných osobami mladšími 18 let před a po roce 2000. Rok 

2000 jsem určil jako zlomový z několika důvodů, po roce 2000 začala výrazně stoupat 

obliba videoher, čehož je ukazatelem vývoj tržeb za prodej videoher a také se po roce 

2000 objevily tři nejúspěšnější videoherní konzole (Xbox 360, Wii a Playstation 3). 

Před rokem 2000 taktéž existovala videoherní zábava, ale nebyla tak rozšířená a 

populární, jako v novém tisíciletí.  

Data jsem rozhodl hodnotit pro Spojené státy americké, které jsou jedním z 

největších producentů videoher, ale take jejich význačným konzumentem a současně 

patří i k zemím, z nichž nejčastěji zaznívá kritika herní zábavy. Vývoj kriminality 

nezletilých jsem sledoval také v České republice, samozřejmě z důvodu toho, že jde o 

mou domovskou zemi.  

U trestných činů jsem se zaměřil na tři násilné kriminální akty a to vraždy, fyzická 

napadení a znásilnění. Tedy na trojici nejzávažnějších trestných činů násilného 

charakteru (Štefflová, 2013). 

 

5.1.2.1 Vývoj kriminality a obliby videoher v USA 
 

 
Název:  Graf č. 4: Vraždy a znásilnění spáchaná v USA osobami mladšími 18 let 
Zdroje dat: Juvenile Violent Crime Statistics, Crime in the United States, emailová konverzace 

s OJJDP, 2013, graf autor 
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Údaje v případě vražd, znásilnění a fyzických napadení v USA jsou v současné době 

dostupné pouze do roku 2011. Dle vyjádření organizace Office of Juvenile Justice and 

Deliquency Prevention, která monitoruje statistické údaje týkající se kriminality dětí a 

mladistvých, nejsou data pro rok 2012 dosud k dispozici. Statistiky nejsou k dispozici 

ani v předběžné zprávě o kriminalitě v roce 2012, kterou zpracovává FBI.  

V Grafu č. 4 jsou tedy uvedeny údaje od roku 1995 do roku 2011 a to pro osoby 

mladší 18 let, výše uvedené instituce sdružují ve svých zprávách dat pro všechny osoby 

mladší 18 let, údaje nejsou rozděleny pro dětské a mladistvé pachatele.  

 
Název:  Graf č. 5: Fyzická napadení spáchaná v USA osobami mladšími 18 let 
Zdroje dat: Juvenile Violent Crime Statistics, Crime in the United States, emailová konverzace 

s OJJDP, 2013, graf autor 
 

V Grafu č. 5 jsou uvedeny případy fyzického napadení ze strany osob mladších 18 

let v USA v období 1995 – 2011. S ohledem na výrazně vyšší množství spáchaných 

trestných skutků tohoto charakteru, uvádím údaje v samostatném grafu v rámci lepší 

přehlednosti.  

Údaje ukazují, že u všech tří typů násilných trestných činů došlo po roce 2000 

k poklesu ve srovnání s obdobím před rokem 2000. V období 2000 – 2011 je jediným 

rokem, ve kterém došlo k výraznému nárůstu trestné činnosti násilného charakteru ze 

strany osob mladších 18 let, rok 2009, ale jinak je zřejmé, že vývoj kriminality 

nezletilých se nedočkal výrazných výkyvů směrem vzhůru. Je také možno poznamenat, 
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že po roce 2000 došlo oproti období před tímto rokem k výraznému poklesu trestné 

činnosti nezletilých. 

Kriminalita násilného charakteru má tedy u dětí a mladistvých ve Spojených státech 

amerických klesající tendenci a to výrazně. Zatímco ještě v roce 1995 bylo spácháno 

2 560 vražd nezletilými pachateli, v roce 2011 už to bylo 723, což znamená pokles o 

71,76 %. Ve srovnání s rokem 2009, kdy bylo spácháno nejvíce vražd po roce 2000 a to 

1 170, se v roce 1995 odehrálo o 54,3 % více těchto skutků. V případě znásilnění došlo 

k poklesu mezi lety 1995 a 2011 o 33 % a u fyzických napadení kleslo jejich množství o 

35,81 %. K určitým výkyvům po roce 2000 dochází, ale nejsou výrazně skokové 

charakteru. Jak jsem zmínil, výjimkou je rok 2009, kdy došlo k nejvíce vraždám od 

roku 1999, konkrétně 1 170 skutkům, což je oproti roku 2008 nárůst o 20,13 procent, 

taktéž v něm bylo spácháno 3 100 znásilnění, to znamená druhý nejhorší výsledek po 

roce 2000 a nárůst o 23,75 % oproti předcházejícímu roku a u fyzických napadení došlo 

k 49 900 skutkům, to je nejvíce od roku 1998 a jedná se o nárůst o 16,13 procent oproti 

roku 2008. Po roce 2009 ale opět došlo k uklidnění u všech tří typů násilné kriminality, 

konkrétně se jedná o pokles o 13,68 procent u vražd, 7,2 procent u znásilnění a 11,33 

procent u fyzických napadení. Při pohledu na údaje uvedené v grafech uvádějící 

násilnou kriminalitu nezletilých v USA je očividné, že od roku 1995 došlo k výraznému 

poklesu u všech tří typů skutků.  

Naopak obliba videoher roste a to také poměrně výrazně. Jako hlavní pravidelně  

měřený ukazatel obliby videoher mi posloužily údaje o tržbách za prodej videoher, které 

mi poskytnula organizace NPD, která se stará o monitoring prodejů videoher ve 

Spojených státech.  
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Název:  Graf č. 6: Tržby za prodej videoher v USA (v miliardách) 
Zdroje dat: Údaje poskytnuté společností NPD, 2013, graf autor 

 

Obliba videoher po roce 2000 produce stoupnula. Zatímco v období 1995 – 2000 byl 

pro videoherní průmysl nejúspěšnějším rok 1999, kdy se za hry utržilo 8,73 miliard 

amerických dolarů, po roce 2000 byly vždy tržby vyšší, než 11 miliard dolarů. 

Nejúspěšnějším rokem pro videoherní tvůrce se stal rok 2008, kdy se tržby dostaly k 

hranici 22 miliard dolarů. Ve srovnání s rokem 1999 je to nárůst o 152 %. Po roce 2008 

došlo k poklesu v tržbách, ale přesto jsou utržené částky výrazně vyšší než před rokem 

2000.  

Je tedy možno konstatovat, že ve Spojených státech amerických došlo po roce 2000 

k výraznému nárustu obliby videoherní zábavy, o čemž jasně svědčí údaje o prodejích, 

ale naopak u kriminality dětí a mladistvých došlo po roce 2000 k výrazným poklesům, 

jak u vražd, tak znásilnění i fyzických napadení.  

Často jsou ve spojení s hrami zmiňované také masakry na školách. V následujícím 

grafu je uvedeno ke kolika případům došlo ve Spojených státech amerických 

(započítány jsou i případy, kdy nedošlo k žádným úmrtím). 



Diplomová práce  

63 
 

 
Název:  Graf č. 7: Incidenty na amerických školách 
Zdroje dat: List of school shootings in the United States, 2013, graf autor 
 

Je patrné, že se množství incidentů zvyšuje. Od roku 2010 se jich na amerických 

školách odehrálo 32. Současně ale je ale nutné si uvědomit, že k velkému množství 

incidentů docházelo i v obdobích, kdy videohry nemohly hrát žádnou roli, jako je 

například období 1900 – 1909, kdy došlo k 26 incidentům na školách, případně 

v období 1950 – 1959, kdy ji bylo zaznamenáno 20. Ke střelbám na školách docházelo 

tedy i v letech, kdy videoherní zábava neexistovala nebo jen v omezené míře a 

pachatelé jí tak nemohli být ovlivněni. Za zmínku také stojí to, že k největšímu masakru 

nazývanému Bath School Disaster, který se odehrál ve městě Bath Township (stát 

Michigan), došlo v roce 1927, tedy v době, kdy videohry neexistovaly. Během tohoto 

incidentu Andrew Kehoe zabil 38 dětí, 6 dospělých a dalších 58 osob bylo zraněno 

(Peters, 2012). Je také nezbytné uvést, že ne ve všech incidentech figuroval mladistvý 

pachatel, ale většina z nich byla spáchána již dospělými osobami. V souvislosti 

s masakry na školách je možné zmínit studii v rámci projektu Safe School Iniative, 

který byla spuštěn v roce 1999 a zaštítily ho instituce United States Secret Service a 

United States Department of Education. Zajímavá součást projektu proběhla v roce 

2002 a zaměřila se na 41 osob, které figurovaly v případech masakrů na školách od roku 

1974 do roku 2000 jako pachatelé. Výsledky studie ukázaly, že mnoho ze zkoumaných 

osob snášelo hůře osobní prohry a zklamání, mnohé z nich také uvažovalo o sebevraždě 

(78 %). Taktéž vyšlo najevo, že většina (71 %) z útočníků se cítila šikanována, 34 % 
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z útočníků byla ostatními (případně sami sebou) označováno za samotáře. Důležitým 

zjištěním bylo to, že násilnými materiály bylo přitahováno 59 % útočníků, ale jen 12 % 

mělo zájem o násilné videohry, 24 % preferovalo knihy obsahující brutalitu a 27 % pak 

filmy s násilným námětem. 37 % osob pak raději samo tvořilo eseje, básně a další 

literární útvary násilného charakteru, než aby vyhledávalo tvorbu jiných. U 98 % 

útočníků se ukázalo, že před útokem došlo v jejich životě k výrazné ztrátě nebo prohře 

(například je opustila partnerka). Výsledky výzkumu tak tvrdí, že v případě střeleb na 

školách nehrály významnější roli videohry, ale jiné faktory, především pak pocit šikany 

a také obtížné vyrovnávání se se ztrátou. Jen 12 % útočníků jevilo zájem o násilné 

videohry (Vossekuil et al., 2004). 

5.1.2.2 Vývoj kriminality a obliby videoher v ČR 
 

Počty trestných skutků násilného charakteru u osob mladších osmnácti let jsou 

v následujících grafech uvedeny pro období 2000 – 2012. Stejně jako v případě USA, i 

u České republiky jsou data pro úmyslná fyzická napadení uvedena v samostatném 

grafu pro větší přehlednost.  

 
Název:   Graf č. 8: Vraždy a znásilnění spáchaná v ČR osobami mladšími 18 let 
Zdroje dat: Statistika kriminality MV ČR, Policie ČR, 2013, graf autor 
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Název:  Graf č. 9: Fyzická napadení spáchaná v ČR osobami mladšími 18 let 
Zdroje dat: Statisticka kriminality MV ČR, Policie ČR, 2013, graf autor 

 

Vývoj kriminality osob nezletilých v České republice v předchozích dvanácti letech 

neměl v případě vražd výrazně vzestupnou tendenci. K nejvyššímu počtu vražd došlo ze 

strany dětských a mladistvých pachatelů v roce 2004, kdy bylo spácháno 15 skutků. 

V tomto roce došlo oproti předcházejícím rokům k výraznému nárůstu počtu znásilnění 

a to o 56 % ve srovnání s rokem 2003. Pokud jde o fyzická napadení, tak došlo 

k poklesu trestných skutků tohoto charakteru o 3,98 %. Počet vražd spáchaných 

v období 2010 – 2012 sice zaznamenal výrazné výkyvy, což může působit znepokojivě, 

ale při pohledu na konkrétní čísla nedochází k výrazným nárůstům ve srovnání 

s obdobím před rokem 2000. V letech 1993 – 1999 bylo v každém roce spácháho 10 či 

více vražd a v roce 1994 dokonce 24 vražd. Po roce 2000 byla hranice deseti skutků 

překročena jen třikrát a to v roce 2001, 2004 a 2007. V roce 2012 byly dokonce 

spáchány jen 4 vraždy, což je druhé nejnižší číslo ve sledovaném období 1993 – 2012.  
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Název:  Graf č. 10: Vraždy spáchané osobami mladšími 18 let v ČR 
Zdroje dat: Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí (Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci), 2004, graf autor 
 

V dostupných statistických údajích před rokem 2000 bohužel došlo ke sdružení 

všech násilných trestných činů ze strany dětí a mladistvých do jednoho údaje, není tak 

možné zjistit, jaký podíl tvořily sledované kriminální akty jako je znásilnění či fyzické 

napadení, jediným samostatně nabízeným údajem je počet vražd ze strany dětí a 

mladistvých. Není tak možné zjistit, k jakým konkrétním pohybům došlo u fyzických 

napadení a znásilnění před rokem 2000. Počet fyzických napadení po roce 2000 má ale 

sestupnou tendenci, jediný výraznější pohyb vzhůru byl zaznamenán v roce 2004. U 

znásilnění je situace jiná, v roce 2011 a 2012 jich bylo spácháno 52 a 54, což je nejvíce 

ve sledovaném období 2000 – 2012. Současně je ale na místě poznamenat, že videohry 

obsahují prvky sexuálního násilí jen ve výjimečných případech, není běžné, aby hry 

nabízely výrazně sexuální motivy.  

Problém se vyskytl u zjišťování obliby videoher v České republice. Herní asociace 

České a Slovenské republiky, která monitoruje tržby za prodej videoher a konzolí, 

bohužel byla schopnat poskytnout údaje pouze od roku 2008, kdy byly tržby ve výši 

1,62 miliardy korun, o rok později byly tržby ve výši 1,87 miliardy korun, v roce 2010 

to bylo 2,189 miliary korun, v roce 2010 pak 2,202 miliardy korun a konečně v roce 

2012 se prodalo her a konzolí za 2,436 miliard korun (Emailová konverzace s Asociací 

herního průmyslu České a Slovenské republiky, 2013). Údaje pro dřívější roky se mi 

nepodařilo získat, ale přesto je možno odhadovat, že před rokem 1999 tak vysoké tržby 
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u videoher a konzolí nebyly a to z několika důvodů, nabídka her byla omezená a 

v prodeji nebyly konzole Wii, Xbox 360 a Playstation 3.  

Z poskytnutých údajů je možné usoudit, že obliba videoher v posledních letech 

roste. Naopak kriminalita v podobě fyzických napadení a vražd po roce 2000 nestoupá, 

má klesající tendenci. Roste pouze počet znásilnění, ale jak jsem zmínil, těžko z tohoto 

obviňovat videohry, které obvykle neobsahují silně erotické motivy.  

 

5.2 Závislost na videohrách 
 

Závislost na videoherních titulech je jedním z negativ, která jsou společně s vlivem 

na agresivitu hráčů, zmiňována nejčastěji. Není to překvapivé s ohledem na to, že děti a 

mladiství tráví u herních projektů velkou část volného času a také díky medializování 

některých případů, kdy především hráči z Asie (viz kapitola 4) umírají po 

několikahodinovém/denním hraní. 

Je tak očekávatelné, že především ze strany rodičů vznikají silné obavy, že jejich 

potomek je hraním her ohrožen a se strachem sledují, když se nezletilí věnují hraní 

několik hodin týdně nebo dokonce denně. 

Avšak psychiatrické organizace jsou obvykle v tomto případě zdrženlivější a váhají 

s tím, aby uznaly závislost na videohrách jako duševní poruchu, kterou je možno 

diagnostikovat.  

Například Americká psychiatrická organizace zatím odmítá uznat závislost na 

videohrách jako psychické onemocnění a zařadit ji do své publikace Diagnostical and 

Statistical Manual of Mental Disorders, která definuje podmínky pro diagnostikování 

duševních poruch a není využívána jen ve Spojených státech amerických, ale je 

uznávána v mnoha dalších zemích. Zatím poslední varianta pochází z roku 2012 a právě 

v jejím případě Americká psychiatrická organizace neschválila zařazení videoherní 

závislosti mezi psychické poruchy kvůli nedostatku průkazných důkazů o tom, že je 

závislost na videohrách skutečně reálnou chorobou duševního rázu.  

Videoherní závislost není zařazena ani v publikaci International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems, kterou připravuje a spravuje 

Světová zdravotnická organizace a definuje diagnostická kritéria pro jednotlivé nemoci, 

jak fyzického, tak psychického charakteru. Přestože je zařazení videoherní závislosti 

zvažováno, zatím k němu nedošlo. V aktuálně připravované jedenácté variantě zatím 
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není závislost na videohrách zařazena a s ohledem na to, že publikace ve své finální 

podobě vyjde v roce 2015, je možné přepokládat, že pokud bude závislost uznána jako 

psychická porucha, dojde k tomu až ve dvanácté variantě dané publikace.  

S ohledem na výše zmíněné je zřejmé, že není možné získat statistické údaje o tom, 

kolik osob se s problémem videoherní závislosti potýká, protože ji zatím není možno 

formálně diagnostikovat. Ke zhodnocení reálnosti rizika tak posloužily především 

provedené studie na toto téma a názory odborníků, kteří se problematikou hlouběji 

zabývají.  

Jedním z nich je i profesor Mark Griffiths (2007), který se vlivu videoher věnuje 

dlouhodobě. Griffiths nejen tvrdí, že videoherní závislost existuje, ale dokonce 

definoval symptomy, které ji provázejí a dle něj se jedná o: 

Salience (významnost) – V tomto případě se hry stávají podstatnou, často 

nejpodstatnější součástí života dané osoby, která vše podřizuje právě hraní videoher a 

zanedbává ostatní aspekty svého života.  

Mood modifications (změny nálady) – Dle Griffithse je varovným znakem to, 

když člověk při hraní pociťuje velké množství vzrušení, ale také opačný případ, když 

mu hraní nabízí možnost uklidňujícího úniku. Obojí je dle něj příznakem závislosti na 

videohrách.  

Tolerance (odolnost) – Tento příznak je založen na faktu, že hráč potřebuje k tomu, 

aby dosáhl kýženého psychického rozpoložení stále více herního času.  

Withdrawal symptoms (abstinenční příznaky) – Mezi ně Griffiths zařazuje třas, 

změny nálad a podrážděnost.  

Conflict (konflikt) – Pokud hraní vede až ke konfliktům v reálném životě, ale také 

jeho zanedbávání (hráč se nevěnuje dalším koníčkům a podobně), pak se dle Griffithse 

jedná o další příznak závislosti.  

Relapse (recidiva) – Recidiva v tomto smyslu znamená, že se daná osoba dokáže 

hraní vzdát, ale jen na chvíli a následně neodolá a opět se k ní vrátí.  

Jedná se o příznaky, které jsou spojovány s množstvím různých typů závislostí a 

Griffiths se domnívá, že se objevují i v případě videoherní závislosti. V roce 2006 

provedl profesor Griffiths šetření 7 000 respondentů a zjišťoval, u kolika z nich se 

některý z výše uvedených symptomů projevil. Ukázalo se, že kladně odpovědělo 12 % 

z nich (Griffiths et al., 2007). 
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Přestože se u videoherní závislosti předpokládá, že se jedná o duševní formu 

závislosti, dle studie experimentu provedeného v roce 1998, má hraní i výrazné 

biologické projevy.  

Během experimentu byl u osmi hráčů monitorován jejich mozek ve chvíli, kdy se 

věnovali akční hře s tanky. Následující den byl u totožných osob opět skenován mozek, 

ale ve chvíli, kdy před nimi byla jen černá obrazovka. Ukázalo se, že ve chvíli, kdy se 

mužům podařilo uspět ve hře, došlo ke zvýšení hladiny neurohormonu dopaminu, který 

je označován jako „hormon potěšení“ (Mileham, 2008). Výzkumníky překvapilo 

množství neurohormonu, které se během úspěchu ve hře vyplavilo. Jeho účinek 

přirovnali k injekci amfetaminu, jinak řečeno, úspěšné hraní přinášelo daným osobám 

velmi výrazné uspokojení. Zvýšená tvorba dopaminu je, ale běžná i v případě 

nevideoherních aktivit, jako je konzumování jídla, poslech hudby či během sexuálního 

aktu (Menon a Levitin, 2004). Výrazné množství dopaminu se, společně s dalším 

hormonem endorfinem, vyplavuje také během cvičení (Adams, 2010). 

Studie provedená v Berlíně na Charlité University Medicine monitorovala reakce 

dvou patnáctičlenných skupin mužů kolem věku dvacet let, z nichž se jedni označovali 

za osoby, které se hraní věnují intenzivně a druzí pak měli s hrami zkušenosti, ale jen 

„rekreačního“ rázu, tedy nevěnovali se jim často. Zkoumaným osobám byly promítány 

různé typy obrázků, od neutrálních, až po ty, které měly spojitost s hrami. Zjištěno bylo, 

že u všech zkoumaných mužů došlo ke zvýšení elektrické aktivity na mozku v případě 

zobrazení fotografie evokující alkoholické motivy. Ve chvíli, kdy byly promítnuty 

obrázky spojené s hrami, tak u první skupiny došlo k signifikantní elektrické aktivitě na 

mozku, zatímco u rekreačních hráčů nebyla zaznamenána žádná zvýšená aktivita. 

Ukázalo se, že příčinou zvýšené aktivity u oddaných hráčů je to, že během hraní cítí, 

pokud uspějí, zvýšenou dávku uspokojení a proto jejich mozek reaguje zvýšenou 

elektrickou aktivitou při pohledu na obrázky spojené s jejich oblíbenými hrami 

(Mileham, 2008).  

Toto je důležité zjištění s ohledem na to, že hraní her, respektive úspěch během 

hraní, vede ke zvýšené produkci hormonu dopaminu, což vyústí ve výrazný pocit 

uspokojení. Ovšem je nutné upozornit na to, že dle těchto studií není příčinou samotné 

hraní, ale až dosažení úspěchu a je běžné, že dopamin se uvolňuje během mnoha 

různých aktivit. 

V roce 2006 bylo provedeno šetření v Jižní Koreji, v jedné z asijských zemí, kde je 

hraní velice oblíbenou formou zábavy, například dle mediálního experta Michaela Caie 
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je běžné, že hráči v Číně a Koreji hrají 10 hodin denně (Noyes, 2007). Na základě 

tohoto šetření bylo stanoveno, že 2,4 % populace ve věku 9 – 39 let trpí videoherní 

závislostí a 10,2 % spadá do skupiny, která je závislostí ohrožena (Faiola, 2006).  

V roce 2007 proběhlo v USA online šetření, během něhož 1 173 osob ve věku 8 – 

18 let odpovídalo na otázky týkající se videoher. Výsledky ukázaly, že mladistvé dívky 

hrají v průměru 8 hodin týdně, zatímco chlapci o 6 hodin déle. V případě chlapců ve 

věku 8 – 12 let byl průměrný čas 13 hodin a u dívek spadajících do této věkové 

kategorie 10 hodin. 31 % z dotázaných chlapců přiznalo, že se cítí závislými, u dívek 

bylo toto číslo výrazně menší a to 13 %. 44 % všech dotázaných pak prohlásilo, že má 

známého či kamaráda, který je dle nich závislý na videohrách (ale nebylo stanoveno, 

proč si to myslí). U osob, které byly výzkumníky klasifikovány jako patologičtí hráči, se 

ukázalo, že 65 % z nich má videoherní systém ve svém pokoji a také, že mají horší 

výsledky ve škole, než jejich spolužáci a u her tráví výrazně více času, konkrétně 24,5 

hodiny týdně (Gentile a Martin, 2007). 

Dr. Douglas Gentile ale upozorňuje, že to, že někdo stráví hraním velké množství 

času, neznamená, že jde o patologické chování. To je zajímavé stanovisko s ohledem na 

to, že mnozí odborníci považují za jeden z hlavních příznaků závislosti velké množství 

času stráveného u videoher. Gentile je ale jiného názoru:  

„It is important that people realize that playing a lot is not the same thing as 

pathological play. For something to be an addiction, it has to mean more than you do it 

a lot. It has to mean that you do it in such a way that it damages your life. This is why 

we based our definition on how pathological gambling is diagnosed in the DSM-

IV. Almost one out of every ten youth gamers show enough symptoms of damage to their 

school, family, and psychological functioning to merit serious concern.“ (Video Games 

Addiction: Is it Real?, 2007, [online]). 

Zmiňuje tedy to, že patologické chování je takové, které narušuje ostatní aspekty 

života hráče, což je dle jeho názoru u téměř každého desátého nezletilého hráče. 

Problémem v tomto případě ale je, že nejsou stanovena jasná pravidla pro diagnostiku 

závislosti na videohrách a výzkumníci spoléhali na symptomy patologické závislosti, 

které sami stanovili. 

Komplikace v podobě jasně stanovených symptomů vychází už ze samotné podstaty 

toho, že závislost na videohrách není uznána duševní poruchou, kterou mohou 

psychiatričtí pracovníci diagnostikovat a výzkumníci jsou tak nuceni určovat si příznaky 

sami. 
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Studie provedená na Standford University doktorem Allane Reissem a jeho kolegy 

v roce 2007 na 22 dobrovolnících (11 žen a 11 mužů) se také zabývala závislostí. Dané 

osoby hrály jednoduchou logickou hříčku v krátkých časových intervalech a s pomoci 

magnetické rezonance byla monitorována aktivita jejich mozku. Ukázalo se, že 

v případě úspěchu dojde k pocitu uspokojení u zástupců obou pohlaví, ale u mužů je 

uspokojení mnohem vyšší, než u žen. To naznačuje, že náchylnějším pohlavím pro 

vznik závislosti jsou právě muži, kterým hraní přináší výrazně vyšší uspokojení. To také 

vysvětluje, proč je výrazná většina hráčů mužského pohlaví a proč obecně muži tráví u 

her více času, než ženy (Reiss et al., 2008). 

Dle kanadské studie organizace Centre for Addiction and Mental Health, která 

započala už v roce 1977 a stále trvá a sleduje chování tisíců studentů (97,1 tisíc) ze 7 – 

12 tříd na 150 základních školách, 10 % studentů stráví před televizorem a počítačem 

(není rozlišeno zda jde o hraní nebo sledování vysílání) více než 7 hodin denně (opět se 

projevily rozdíly u pohlaví, zatímco více než sedm hodin před obrazovkou stráví 12 % 

mužů, u žen je to 8 %), dále pak bylo zjištěno, že 23 % všech sledovaných studentů se 

hraní věnuje denně, v případě pohlaví je to 37 % chlapců, kteří se věnují hraní každý 

den a jen 9 % dívek. 12 % ze všech dotázaných pak uvádí ve spojení s hraním problémy 

jako je ztráta kontroly, posedlost hraním nebo zanedbávání rodiny a školy (Paglia-Boak 

et al., 2012). Jde o poměrně výrazný počet, ale novější výzkum z roku 2010, jehož 

výsledky byly uveřejněny v magazínu Pediatrics, přišel s jinými tvrzeními. Čtveřice 

odborníků Rani A. Desai, Suchitra Krishnan-Sarin, Dana Cavallo a Marc N. Potenza 

provedla dotazování u 4 028 nezletilých hráčů, aby určila, jaké na ně mají videohry 

dopady. Z celkového počtu dotázaných 5,8 % chlapců a 3 % dívek uvedlo problémy 

v podobě silného nutkání hrát a vzrůstající napětí, které bylo možné ventilovat pouze 

hraním. Na základě výsledků studie odborníci stanovili, že závislost na hrách se jeví, 

jako problém menšího, ale ne zanedbatelného rázu (Desai et al., 2012). 

Na závislost na videohrách se zaměřil i Christopher J. Ferguson, který se zabývá i 

vlivem agresivity v herních titulech, společně s Markem Coulsonem a Jane Barnett. 

Trojice v roce 2011 provedla metanalýzu 30 vědeckých článků a 3 dizertačních prací, 

které se tématu věnovaly a objevily se v období 2001 – 2011, aby na základě poznatků 

z nich určili, jak reálné je riziko videoherní závislosti. Bylo stanoveno, že videoherní 

závislost v patologické formě se projevuje u 3,1 % osob věnující se hraní a dle 

Fergusona a jeho spolupracovníků se tak jedná o problém výjimečného charakteru, 
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který navíc může být projevem jiných problémů mentálního rázu, které nemají spojitost 

pouze s hraním (Ferguson et al., 2011).  

 

5.2.1 Názory odborník ů v České republice 
 

V České republice se k tématu závislosti na videohrách vyjádřilo několik odborníků, 

kteří se tematice hlouběji věnují. Dle autorů knihy Patologické závislosti Vratislava 

Pokorného, Jany Telcové a Antona Tomka spočívá problém videoher v tomto: 

„ Hra vytváří prostředí, do kterého může jedinec unikat před problémy v reálném 

životě. Vnoření se a bytí ve hře může vést ke snížení schopnosti rozlišit realitu od 

simulované reality, může vést ke stírání rozdílů mezi hráčem a postavou ve hře. Herní 

svět může být pro hráče srozumitelnější a může mu poskytovat normy a pravidla, které 

jsou mu bližší. Hráč tak může alespoň na úrovni simulace naplňovat potřeby, kterých se 

mu v reálném světě nedostává.“ (Pokorný et al., 2002, s. 98 – 107) 

S tímto souhlasí i Mgr. Petr Růžička, psycholog, který se problematikou zabývá 

dlouhodobě. I on se ze strany her obává toho, že virtuální svět nabízí to, co je člověku 

v běžném světě upíráno a tím se stává extrémně lákavým a může vést až k tomu, že je 

na něm hráč závislý: 

„ Virtuální realita však bude patrně poskytovat prostor pro rychlejší, hlubší a 

rafinovanější závislost, protože mi umožňuje vytvářet si virtuální ´lepší´ svět, než jak 

vnímám ten reálný, ve kterém žiji. Lze předpokládat, že čím méně příznivý je můj reálný 

svět, tím spíše se budu uchylovat do těch virtuálních, neboť závislost se též projevuje 

tendencí dosahovat věcí, zážitků či vztahů ´pokud možno snadno a rychle´. A tak než 

abych tvrdě pracoval na změnách ve svém reálném světě, což může trvat dlouho a 

musím při tom překonávat nepříjemné překážky a unášet frustraci, mohu se pomocí 

několika kliknutí dostat, alespoň na čas, do těch ´lepších´, virtuálních světů.“ (Růžička, 

2001, cit. dle Mondschein, [online]). 

MUDr. Jiří Presl z Nadace pro prevenci a léčbu závislostí, ale ve videohrách 

nespatřuje velké riziko závislosti. Rozhodně ne tak velké, jako v případě návykových 

látek: 

„V tomto srovnání počítačové hry vycházejí s nulovým rizikem.“ (Presl, 2013, cit. 

dle Strnad a Vojtek, [online]). 

Jiří Presl sdílí podobný názor jako Christopher J. Ferguson a závislost na hrách 

považuje za příznak jiného problému mentálního rázu: 
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„Když se toto stane, pak právě z toho důvodu, že ty příčiny mohou být 

komplikovanější, než by se zdálo, že ten problém může být jenom nějakým symptomem, 

tak vždycky bych doporučil obrátit se na odborníky, a neřešit to jen v rodině.“ (Presl, 

2013, cit. dle Strnad a Vojtek, [online]). 

Ale ani Presl nepopírá, že rizika jsou a to především v případě online her, které 

obvykle nabízejí propracované virtuální světy a možnost úniku před realitou. Avšak dle 

Presla nejsou přehnané obavy rodičů na místě. 

 

5.3 Videohry a jejich vliv na obezitu d ětí a mládeže 
 

Přestože se pozornost ve většině případů soustředí na vliv videoher na psychický 

stav hráčů, objevují se názory, že jsou také jednou z hlavních příčin nárůstu počtu dětí a 

mladistvých s nadváhou či obezitou.  

Jak ukazují statistické údaje, nárůstu počtu nezletilých osob trpících nadváhou či 

dokonce obezitou, je skutečně výrazný.  

 
Název:  Graf č. 11: Děti a mladiství trpící obezitou (USA) 
Zdroje dat: Bariatric Surgery Source, CDC.gov, 2013, graf autor 
 

Je zřejmé, že jak ve skupině 6 – 11, tak 12 – 19 došlo od období 1963 - 1970 

k výraznému nárůstu počtu osob, které trpí obezitou. V případě dětí do 11 let stoupl 

jejich počet z 4,2 % na 18 % a podobně jsou na tom osoby ve věku 12 – 19, kdy v se 

podíl obézních změnil z 4,6 % na 18 %.  
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Název:  Graf č. 12: Děti ve věku 13 a 15 let trpící obezitou (ČR) 
Zdroje dat: Výskyt nadváhy a obezity, graf autor 
 

K nárůstu podílu obézních dětí došlo i v České republice, kdy dle dvou měření 

provedených v letech 2001/2002 a 2005/2006 došlo k nárůstu ve všech čtyřech 

sledovaných skupinách (chlapci a dívky ve věku 13 let a chlapci a dívky ve věku 15 let).  

Ještě v roce 1996 byla obezita diagnostikována zhruba u 10 000 dětí, ale v roce 2009 

už to bylo 27 000 dětí. V případě mladistvých připadá na 1 000 pacientů 36 trpících 

obezitou, v roce 1996 to ale bylo pouhých devět (Obézních dětí je třikrát více než před 

15 lety, 2010).  

Údaje jsou alarmující s ohledem na to, že u osob, které v dětství trpěly obezitou, 

existuje výrazně zvýšené riziko i problémů v dospělosti a mortalita je v této skupině 

vyšší o 50 – 80 % (Cirmanová, 2010). 

Odborníci tak usilovně hledají nejen účinné metody snižování počtu obézních, ale 

především příčiny výrazného nárůstu dětí a mladistvých, kteří tímto problémem trpí. 

Mezi ty jsou nejčastěji zařazovány faktory jako změna životního stylu, kdy nezletilí 

tráví velké množství času u televize, surfováním na internetu či hraním videoher a 

nevěnují se sportu, tak jako v minulosti a dále je pak zmiňována změna stravovacích 

návyků, kdy jsou preferována rychlá občerstvení a strava, ve které převažují jednoduché 

cukry a živočišné tuky (Netolická et al., 2012). 
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Dle grafu č. 1 Náplň volného času u dětí a mladistvých (6 – 15 let) je zřejmé, že děti 

tráví na internetu, hraním videoher a sledováním televize podstatné množství času. Ve 

věkové skupině 14 – 19 let se pak ukázalo, že 76 % pravidelně sleduje televizi, 50 % 

pravidelně tráví čas u počítače a jen 20 % pravidelně aktivně sportuje (Netolická et al., 

2012). 

Není tak možné pochybovat o tom, že děti a mladiství tráví neaktivní zábavou velké 

množství svého volného času a bezesporu více, než tomu bylo v obdobích, kdy nebyla 

videoherní a televizní zábava natolik rozšířená. Dle studie zmíněné v úvodu 70 % dětí 

tráví více, než 2 hodin denně u počítače, tedy výraznou část volného času.  

Dle výsledků švýcarské studie z roku 2004, které se zúčastnilo 872 žáků základních 

škol, jejíž závěry byly zveřejněny v magazínu Obesity Research, dokonce jedna hodina 

strávená hraním videoher či sledováním televize zvyšuje riziko vzniku obezity až 

dvojnásobně. Děti věnující se hraní mají dle studie vyšší tendenci konzumovat jídla, 

která není nutné tepelně připravovat (jako jsou brambůrky, křupky, tyčinky a podobně), 

a která je na další dobu nezdrží od hraní, což vede ke zvýšenému příjmu kalorií 

(Warner, 2004).  

Zvýšení příjem energie během nebo těsně po hraní potvrzuje i americká společnost 

Society for Nutrition, která v roce 2011 provedla výzkum, kdy sledovala stravovací 

návyky skupiny nezletilých osob. Nejdříve bylo monitorováno jejich chování během 

hraní sportovní hry a u stejné skupiny pak bylo provedeno pozorování toho, co jedí ve 

chvílích, kdy se hraní nevěnují. Ukázalo se, že během hraní se sledovaným osobám 

mírně zvedne hladina krevního cukru, ale nedochází k změnám v hladině inzulínu nebo 

hormonu ghrelinu, jehož uvolňování vyvolává pocit hladu. Současně bylo 

zaznamenáno, že během hraní spotřebovaly sledované osoby o 21 kalorií více, než 

během odpočinku. Dále ale bylo zjištěno, že nezletilí, kteří hráli, v daném dni přijali o 

163 kalorií více, než ve dnech, kdy se hraní nevěnovali a to bez ohledu na fakt, že se 

nezvýšil jejich subjektivní pocit hladu, ani nedošlo ke zvýšené tvorbě ghrelinu. A 

přestože se 163 kalorií nemusí jevit jako příliš vysoké, odhaduje se, že snížení příjmu o 

100 kalorií denně by mohlo vést u velkého množství lidí k zastavení nárůstu váhy 

(Chaput et al., 2011).  

S výrazným vlivem času stráveného hraním videoher na nárůst obezity ale 

nesouhlasí Linda A. Jackson z oddělení psychologie (Michigan State University), která 

v roce 2010 provedla se svými kolegy studii 482 dětí ve věku 12 let, kdy bylo sledováno 

to, jaký dopad má hraní videoher (jak na konzolích, tak na osobních počítačích i 
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mobilních telefonech) na pohyby jejich BMI (Body Mass Index/Index tělesného 

hmotnosti), tělesnou váhu či výsledky ve škole. Z celkového počtu 482 dětí, jen 12,8 % 

z nich nehrálo videohry vůbec, 8,7 % jednou do měsíce, 18,6 % několikrát do měsíce, 

28,8 % několikrát týdně, 8,7 % denně, ale méně než hodinu, 13,5 % každý den 1 – 3 

hodiny a 8,1 % pak přiznalo, že hraje denně více, než 3 hodiny (Jackson, 2010).  

Výzkum stanovil, že čas strávený u videoher měl minimální vliv na váhu a BMI, ale 

nemá výrazné dopady ani na akademické výsledky. Mnohem podstatnější roli hrály 

faktory jako příjem rodiny, pohlaví či rasa. Zajímavým zjištěným bylo to, že děti, které 

často hrály videohry na konzolích/osobních počítačích, měly nižší sebeúctu než děti, 

které hrály méně často, ale současně děti, které často používaly mobilní telefon, měly 

vyšší sebeúctu než ty, které ho používaly méně.  

Bylo tedy stanoveno, že hraní videoher nemá výrazné dopady na nárůst váhy a to 

bez ohledu na množství času u nich stráveného. Podstatnější roli hrály jiné aspekty.  

Některé studie dokonce tvrdí, že hraní videoher může vést ke snížení váhy. Toto 

platí například pro konzoli Wii, kde je běžné pro ovládání využívat pohybů především 

vrchní poloviny těla, ale také pro tituly, jejichž ovládání probíhá skrze periferii Kinect 

pro Xbox 360, což je kamera snímající pohyby osoby před obrazovkou a periferie PS 

Move, která pracuje na podobném principu jako ovladač pro konzoli Wii, tedy hráč 

v ruce svírá ovladač, kterým pohybuje a tím ovládá aktivitu své herní postavy.  

Studie provedená Lee Gravesem, Garethem Strattonem, N. D. Ridgersem a N.T. 

Cablem, se zaměřila na 6 chlapců a 5 dívek ve věku 12 – 15 let. Děti nejdříve hrály 15 

minut hru na Xboxu 360 s pomocí standardního ovladače, tedy nebyla nutná žádná 

výrazná tělesná aktivita a poté stejnou dobu testovaly titul vyžadující fyzickou aktivitu 

na konzoli Wii. Ukázalo se, že u hraní titulu pro Wii došlo k výrazně větší spotřebě 

energie, konkrétně v průměru o 65,1 kilojoulu za minutu, což při hraní přibližně 12 

hodin týdně může vést k úbytku váhy až ve výši 12,25 kilogramů za rok (Graves et al., 

2007).  

Konzole Wii a periferie Kinect a PS Move tak mohou pomoci s redukcí váhy, ale 

Kinect a PS Move jsou volitelným příslušenstvím, které nevlastní všichni majitelé 

konzolí Xbox 360 a Playstation 3. Prodejnost Kinectu je 24 milionů a PS Move pak 15 

milionů kusů (Hardware Year-on-Year Comparison, 2013). V případě prodejnosti si 

některé tituly pro Wii, Kinect a PS Move vedou relativně dobře, ale jen výjimečně se 

objevují v žebříčku nejprodávanější projektů, hráči stále dávají přednost titulům, které 

nevyžadují přílišnou fyzickou aktivitu.  
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5.4 Stručný p řehled dalších rizik  
 

Potencionální negativní dopady v podobě motivování k násilné kriminalitě, 

závislosti a nárůstu obezity jsou nejčastěji zmiňovanými riziky v případě videoherních 

titulů, ale pozornost se věnuje také jiným dopadům. Nejsou řešeny tak často, jako výše 

zmíněná negativa, pro zhodnocení jejich reálnosti tak není obvykle k dispozici dostatek 

průkazných materiálů, ale přesto je vhodné je, alespoň okrajově zmínit.  

 

5.4.1 Problémy fyzického rázu 
 

Další případné negativní dopady jsou především fyzického rázu. Někteří z hráčů, 

kteří se hraní věnují často, si stěžují na tendinitidu, tedy na zánět šlach v zápěstí, který 

je způsobený hraním s pomocí počítačové myši či ovladačů nazývaných gamepad 

v případě videoherních konzolí. Tento problém je dokonce mezi hráči označován 

vlastním termínem Nintendonitis (spojení slova „Nintendo“ a „tendonitis“). V současné 

době neexistuje studie, která by se tímto tématem zabývala, ale jde o problém, který 

někteří hráči skutečně zmiňují, jak je zjevné z různých diskusních fór, na kterých se 

sdružují osoby věnující se hraní.  

V případě videoher existují také obavy z toho, že jejich časté hraní může způsobovat 

bolesti hlavy a také zhoršení zraku. Tímto se zabývala finský výzkum provedený s 436 

školáky ve věku 12 až 13 let a 15 – 16 let. Ti, kteří se věnovali hraní 14 a více hodin 

týdně přiznali, že trpí bolestmi hlavy (20 %), bolestmi krku (21 %) a také je bolí oči (14 

%), 16 % hráčů, kteří trávili u videoher 2 a více hodin denně, také uvedlo bolesti zad 

(Hakala, 2012). 

Naopak výzkum z roku 2011, který se zaměřil na dopady hraní videoher na oční 

vadu nazvanou amblyopie, také známou jako tupozrakost, prokázal, že videohry mohou 

mít pozitivní dopad. Výzkumníci rozdělili skupinu 20 lidí, kteří trpěli touto vadou, do tří 

skupin. Jedna (10 osob) se věnovala hraní akčních her, druhá (3 osoby) neakční titulů a 

u zbývajících sedmi osob byla zkombinovaná standardní terapie neherního charakteru 

(20 hodin) a poté hraní videoher (40 hodin). Poté, co se zkoumané osoby věnovaly hraní 

zhruba 80 hodin, bylo zjišťováno, jaké dopady to mělo na jejich oční vadu. U 33 % osob 

došlo ke zlepšení ostrosti vidění, u 37 % se zlepšilo prostorové vidění, u 16 % se 

zlepšilo zaostřování na objekty a 54 % došlo ke zlepšení stereoskopické vidění. Autoři 
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studie ale upozorňují na to, že studie byla krátkodobého charakteru a na malém vzorku 

lidí, takže jsou nutné ještě další výzkumy pro potvrzení výsledků (Li et al., 2011). 

U některých hráčů se také objevuje kožní vada, za jejíhož původce je považováno 

hraní, což je patrné i z názvu – PlayStation Palmar hidradenitis. Jedná se o variaci kožní 

vady palmoplantar hidradenitis, ale PlayStation Palmar hidradenitis zasahuje pouze 

prsty a dlaně, ne celé tělo jako v případě palmoplantar hidradenitis. Dle článku 

uveřejněného v roce 2009 v British Journal of Dermatology se jedná o problém, který se 

týká jen hráčů (Masouyé et al., 2009). Neexistují ale statistiky, uvádějící kolik osob 

touto kožní nemocí trpí.   

 

5.4.2 Videohry a vliv na řízení 
 

V poslední době byly videohry také zmiňovány jako jedna z příčin méně opatrného 

řízení v případě mladších řidičů. V roce 2012 byly zveřejněny výsledky longitudinální 

studie, která se zabývala 5 000 mladistvými, kteří v průběhu čtyř let čtyřikrát 

zodpovídali různé otázky týkající se právě spojení videoher a jejich stylu řízení. Během 

prvního interview 50 % mladistvých přiznalo, že hrají hry s obsahem pro dospělé. 

Během druhého a třetího rozhovoru bylo zjištěno, že 14 % dotazovaných mělo 

automobilovou nehodu (v případě prvního rozhovoru toto přiznalo 8 %), 25 % 

dotázaných také přiznalo, že neřídí bezpečně a 78 % dotázaných připustilo, že 

překračuje rychlostní limity (Hull et al., 2012, [online]). 

Autoři studie z Darthmout College a The Geisel School of Medicine se domnívají, 

že na riskantní chování mají vliv videohry. Jeden z výzkumníků, Jay G. Hull k výsledku 

studie poznamenal: „Playing these kinds of video games could also result in these 

adolescents developing personalities that reflect the risk-taking, rebellious characters 

they enact in the games and that could have broader consequences that apply to other 

risky behaviors…“ (Hull et al., 2012, [online]). 

5.5 Shrnutí 
 

Některé organizace a uskupení varují své členy i veřejnost před vlivem videoher, 

političtí zástupci často využívají videohry, jako „strašáka“, proti kterému budou bojovat 

během své politické kariéry, například americký senátor Lamar Alexander prohlásil: „I 

think videogames is a bigger problem than guns, because videogames affect people." 
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(U.S. Senator Lamar Alexander: Guns Don´t Kill People, Video Games Do, 2013, 

[online]). Taktéž některá média často zmiňují videohry, jako extrémně nebezpečné a 

neobávají se je označit jako hlavní příčiny v případě některých zločinů. Není tak 

překvapivé, že široká veřejnost získá dojem, že hraní videoher je hlavním příčinou 

násilné kriminality ze strany dětí a mladistvých. Avšak, bez ohledu na to, co tvrdí média 

či političtí zástupci, většina odborníků se přiklání k jinému názoru. Existuje několik 

výzkumů, které tvrdí, že videohry spouštějí násilné tendence u nezletilých, ale většina 

ze studií říká, že brutalita ve hrách může násilné tendence podpořit, ale rozhodně se 

nejedná o hlavní příčinu, která stojí za agresivnějším chováním osob mladších osmnácti 

let. Někteří z výzkumníků se dokonce odvolávají na teorii katarze a domnívají se, že 

hraní brutálních videoher vede k uvolnění nahromaděné potřeby páchat násilí a 

celkovému uklidnění hráče. Toto je relativně odvážný názor, ale na základě 

provedených studií se lze přiklonit k tomu, že u psychicky zdravých jedinců není hraní 

videoher ústředním faktorem vedoucím k výrazně agresivnějšímu chování. Osobně se 

přikláním k tomu, že videohry jsou využívány v podobě zástupného problému, který 

„vysvětluje“ násilné chování u nezletilých páchající trestnou činnost. Je snadnější svalit 

vinu na videohry, než se soustředit na příčiny v podobě nefunkční rodiny, finančních 

poměrů, nedostatečného vzdělání a dalších aspektů.  

Samozřejmě to neznamená, že by mělo být dětem umožněno hraní extrémně 

násilných titulů. Nelze říci, že by to okamžitě poznamenalo jejich psychiku, ale 

bezesporu není vhodné vystavovat děti vizuálně výrazné brutalitě. Ovšem primárním 

problémem nejsou videohry, ale nedostatečný dohled ze strany rodičů, nedořešený 

systém věkové přístupnosti či laxní přístup ze strany prodejců.  

Dle mých zjištění videohry představují reálné riziko hlavně pro osoby duševně 

nevyrovnané, psychicky a emocionálně labilní, ale domnívám se, že u duševně zdravých 

jedinců není násilí ve videohrách hlavní příčinou rizika vzniku sklonů k násilnému 

chování. Ostatně i statitiky kriminality nezletilých ukazují, že situace po roce 2000 se ve 

Spojených státech amerických zlepšuje, jak u vražd, tak u fyzických napadení a 

znásilnění, v České republice taktéž klesá počet vražd a fyzických napadení, přestože 

obliba videoher po roce 2000 stoupá.  

Zhodnotit nakolik opodstatněné jsou obavy ze závislosti na videohrách je obtížné. 

Jak bylo řečeno v předchozích kapitolách, videoherní závislost zatím není chorobou, 

která je běžně diagnostikována a nejsou tak k dispozici statistiky počtu osob, které tímto 

problémem trpí. Nejsou tak stanoveny ani obecně uznané symptomy, které závislost na 
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videohrách provázejí. Na základě provedených studií se ale ukazuje, že u určitého 

množství hráčů se objevují příznaky, které odkazují na duševní závislost. Na základě 

mnou analyzovaných materiálů odhaduji, že určité prvky závislosti se objevují u 3 % - 5 

% osob, které vykazují silnější nutkání trávit čas hraním videoher, ale jen v minimech 

případů se jedná o závislost patologického charakteru.   

Důležitým zjištěním v případě závislosti je, že úspěchy ve hrách (ne samotné hraní) 

vedou k zvýšení hladiny neurohormonu dopaminu, tedy hormonu potěšení. Hráč tak 

cítí, pokud se mu ve hře daří, výrazné uspokojení, což zvyšuje riziko vzniku závislosti. 

Avšak dopamin vzniká během úspěšného počínání během různých činností, nejen 

během hraní videoher. Nelze tak stanovit, že zvýšená tvorba dopaminu v případě hraní, 

je výrazně rizikovější, než během jiných aktivit, jelikož například během sexuálního 

aktu či konzumace určitého druhu jídla obsahujícího aminokyselinu tyrosin dochází také 

k vyplavení velkého množství tohoto hormonu (Menon a Levitin dopamin, 2004). 

Ostatně, byť lze množství incidentů hodnotit hlavně z medializovaných případů, 

fatální dopady měly videohry jen na několik jedinců. Mírnější příznaky závislosti se 

tedy mohou projevovat u 3 – 5 %, ale srovnání s rizikem plynoucím například z drogové 

závislosti, je poněkud přehnané. U hráčů, kteří jsou závislostí ohroženi, dochází 

k narušení sociálních kontaktů či zhoršení akademických výsledků, ale v drtivé většině 

případů se nejedná o tak výrazné dopady, jako například v případě alkoholové 

závislosti. Opět je ale vhodné, z preventivních důvodů, aby rodiče dohlíželi na své 

potomky a kontrolovali množství času, které u počítačů a konzolí děti tráví. I horší 

známky a menší sociální zdatnost jsou rizika, která mnohou dětem zkomplikovat jejich 

budoucnost, přestože je přímo neohrožují na životě.  

Jako nejlépe vyhodnotitelné riziko z trojice řešených potencionálních dopadů – vliv 

na agresivitu/riziko vzniku závislosti a vliv na nárůst tělesného hmotnosti, se jeví právě 

třetí zmíněné negativum. U násilné kriminality nezletilých statistiky jasně ukazují, že 

dochází k poklesu případů, u závislosti konkrétní údaje neexistují, ale dle různých studií 

je závislostí ohroženo relativně malé procento hráčů, ovšem u nadváhy a obezity 

statistiky dokládají, že v průběhu několika posledních let dochází k velkému nárůstu 

dětí a mladistvých, kteří se s tímto problémem potýkají a následně tak mohou 

v dospělosti čelit velkým problémům v podobě zvýšeného rizika vzniku různých 

chorob.  

Za hlavní příčiny jsou označovány dva faktory a to změna životního stylu, kdy děti a 

mladiství více inklinují k laxnímu a méně aktivnímu trávení času a také změna 
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stravovacích návyků, kdy jsou konzumovány potraviny obsahující velké množství tuků 

a cukrů.  

Ovšem v případě změny životního stylu není možné obvinit pouze videohry. Jak 

ukázaly studie, které byly uvedeny v předchozích kapitolách, děti a mladiství sice tráví 

hraním poměrně výrazné množství času, ale větší množství z nich preferuje sledování 

televize, surfování na internetu a chatování a také nelze konstatovat, že úplně ignorují 

sportovní vyžití, kterému dává přednost stále velké množství osob mladších 18 let.  

Hraní ale může přispět ke změnám stravovacích návyků, kdy děti a mladiství 

preferují potraviny, které nevyžadují delší přípravu a nezdržují je od hraní. To může 

poměrně výrazně přispět k nárůstu tělesné váhy. Nelze popřít, že hraní videoher může 

být jednou z podstatných příčin rizika vzniku nadváhy či obezity. Přesto se domnívám, 

že rizikovější je sledování televize, chatování a internet, které preferuje větší množství 

nezletilých.  

Jako problematické se ukazuje nejen to, že jde o činnosti, u kterých nedochází 

k výraznému spalování kalorií a nezletilí u nich tráví velké množství času, ale také 

změna stravovacích návyků. Ale i ve spojení s tímto je nutné zmínit důležitý vliv 

rodičů, kteří by měli u mladších dětí na trávení volného času a stravu dohlížet a 

mladistvé motivovat, tak aby trávili svůj volný čas aktivněji a kontrolovali si denní 

příjem kalorií.  
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6 Regulační/preventivní opat ření a jejich ú činnost 
 

Přestože neexistuje shoda na tom, jak vážná jsou rizika plynoucí z videoher, bylo 

vytvořeno několik regulačních a preventivních opatření, která se právě videoher týkají a 

měla by minimalizovat nebo elimitovat dopady na nezletilé.  

Nejvíce pozornosti je věnováno nevhodnému obsahu, kdy jsou nejviditelnějšími a 

nečastěji používanými preventivními nástroji takzvané ratingové systémy. Jde o 

koncept, kdy jsou hry označovány na základě nevhodnosti obsahu doporučenou 

věkovou přístupností.  

U závislosti se sází především na různé informační webové stránky a telefonní linky, 

na kterých se lidé dozvědí základní informace o této tématice. Ovšem také vznikají, bez 

ohledu na to, že není videoherní závislost možno v současné době oficiálně 

diagnostikovat, léčebny, které se specializují na pacienty, kteří se domnívají, že tímto 

problémem trpí. Některé z těchto léčeben pořádají semináře, které seznamují zájemce 

s problematikou videoherní závislosti.  

Preventivní a regulační opatření u obezity nejsou v drtivé většině případů zaměřena 

pouze na spojení nárůstu váhy a videoher, ale obecně cílí především na motivování dětí 

a mladistvých k aktivnějšímu životnímu stylu.  

 

6.1 Regulace a prevence zam ěřená na obsah her 
 

U videoher, podobně jako u filmů, existují ratingové systémy, které pracují na 

principu označování videoher doporučenou věkovou přístupností. U videoher existují tři 

nejpoužívanější ratingové systémy a to ESRB, PEGI a BBFC (který byl využíván do 

roku 2011, podrobněji bude tento systém rozebrán ve vlastní podkapitole).  

6.1.1 ESRB (Entertainment Software Rating Board) 
Ratingový systém ESRB vznikl v roce 1994 v reakci na hry, jako je například 

bojovka Mortal Kombat. ESRB vytvořila organizace Entertainment Software 

Association. Systém ESRB je využíván ve Spojených státech amerických a Kanadě a 

v současnosti je jím bylo ohodnoceno více než 22 tisíc herních titulů a řídí se jím zhruba 

350 herních vydavatelů (ESRB Ratings, 2013). Hodnocení probíhá tak, že vydavatel hry 

zašle do ESRB DVD s nejvíce potencionálně rizikovými záběry ze hry a vyplní 

dotazník. Na základě těchto materiálů je udělena věková přístupnost. ESRB obsahuje 
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sedm kategorií. Každá má vlastní logo, které je poté umístněno na viditelné místo na 

obalu hry. Databáze her a jejich doporučené věkové přístupnosti je také dostupná na 

stránkách www.esrb.com a je běžné, že přístupnost uvádí vývojáři a vydavatelé 

videoher na svých webových stránkách a také na ni upozorňují ve videoupoutávkách, 

které jsou součástí marketingu týkajícího se daných her. Systém ESRB není závazný a 

je volbou každého distributora/prodejce videoher, zda se jím bude řídit. V současné 

době v USA a Kanadě není žádný větší prodejce, který by ve svých prodejnách nabízel 

hru s označením AO (Adults Only).  

Ratingový systém ESRB 

Používané symboly Stručná charakteristika 

eC (Early Childhood) Tituly s tímto označením jsou vhodné i pro nejmladší 

děti, neobsahují žádné potencionálně rizikové prvky. 

E (Everyone) Tituly vhodné téměř pro každého, v určitých případech 

mohou obsahovat mírné prvky násilí v kreslené podobě 

a herní postavy mohou v omezené míře používat velmi 

jemné vulgarismy. 

10+ E (Everyone 10+) Vhodné pro všechny starší deseti let. Hry mohou 

obsahovat mírné prvky kresleného/fantasy násilí a jemné 

vulgarismy a mírně lechtivou tématiku.  

T (Teen) Obsah je vhodný pro osoby starší 13 let. Hry mohou 

obsahovat násilí a minimum krve, lechtivou tématiku, 

krutý humor, drsnější výrazy a prvky simulovaného 

hazardu. 

M (Mature) Vhodné pro osoby starší 17 let. Titul může obsahovat 

intenzivní násilí a krev, sexuální motivy a vulgární 

jazyk. 

Ao (Adults Only) Vhodné pouze pro dospělé osoby starší 18 let. Hra může 

obsahovat velmi intenzivní násilí, explicitní sexuální 

motivy či hazard se skutečnou měnou.  

RP (Rating Pending) Toto logo se objevuje především ve videoupoutávkách, 

kdy ještě nebylo zhodnoceno, do jaké kategorie hra 

spadá.  

Název:  Tabulka č. 4: Ratingový systém ESBR 
Zdroje dat: ESRB Ratings, 2013, tabulka autor 
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6.1.2 PEGI (Pan European Game Information) 
Ratingový systém PEGI vznikl v roce 2003 díky organizaci Interactive Federation of 

Europe a do současné doby hodnotil více než 18 tisíc titulů a je využíván v přibližně 20 

zemích (Pan European Game Information, 2013). Od roku 2011 také ve Velké Británii, 

kde byl původně využíván systém BBFC. Hodnocení probíhá tak, že je titul předložen 

nezávislému administrátorovi, který zhodnotí její obsah a poté udělí přístupnost, která je 

dle něj vhodná. Nálepky s udělenou věkovou přístupností jsou umístněny na viditelné 

místo na obalu hry. Je běžné, že na zadní straně jsou kromě základního loga 

s doporučenou věkovou přístupností umístněny další nálepky, které vysvětlují důvody 

pro udělení této přístupnosti (násilí, vulgární jazyk atd.). PEGI není ve většině zemí, ve 

kterých je užíván, právně závazný a je na distributorech a prodejcích, zda se jím budou 

řídit. Výjimkou jsou Litva, Velká Británie a Německo, kde se prodej řídí na základě 

ratingového systému PEGI, dalších šestnáct zemí vytvořilo vlastní pravidla pro prodej 

her nezletilým, čtveřice států (Slovinsko, Lucembursko, Kypr a Rumunsko) nechává na 

prodejcích, zda budou systém PEGI využívat (Bahenský, 2008). 

Ratingový systém PEGI 

Používané symboly Stručná charakteristika 

3 Vhodné pro všechny, násilí může být obsaženo jen v kreslené 

a humorné podobě. Musí být zřejmé, že v případě hry jde o 

čistou fantasii a nesmí být obsaženy strašidelné scény. 

7 Totožné podmínky jako v případě přístupnosti 3, je však 

možné, aby titul obsahoval scény, kterou jsou mírně 

strašidelné. 

12 Je povolen vyšší obsah násilí vůči fantasijním postavám. 

Násilí vůči lidem a zvířatům není možné ve vizuální formě. Je 

také dovolena nahota a vulgární mluva v mírnější formě.  

16 V těchto titulech jsou povoleny realistické sexuální a násilné 

scény, vulgární mluva, scény zobrazující kriminální akty, 

užívání tabáku a drog.  

18 Označení pro hry, které obsahují velmi hrubé formy násilí, 

které mohou vyvolávat až znechucení nebo se jedná o 

specifické formy násilí.  

Název:  Tabulka č. 5: Ratingový systém PEGI 
Zdroje dat: PEGI Ratings, 2013, tabulka autor 
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Evropská komise využívání systému PEGI podporuje a požádala členské země 

Evropské unie, aby PEGI začlenily do svých vlastních klasifikačních systémů a 

pomáhaly s jeho propagováním mezi hráči a jejich rodiči. Je běžné, že loga PEGI se 

objevují i na obalech her v zemích, které se oficiálně k jeho používání nepřihlásily. Dle 

studie provedené v minulém roce se ukázalo, že povědomí o tom, co symboly 

znamenají, je vcelku vysoké, až na výjimky, které tvoří například Česká republika.  

 
Název:  Graf č. 13: Ratingový systém PEGI ve vybraných evropských zemích 
Zdroje dat: ISEF Consumer Study, 2012, graf autor 
 

U českých prodejců jsou sice hry označovány symboly PEGI, ale jak je vidět z údajů 

v grafu, ze všech zemí, které se zúčastnily výzkumu, je to právě Česká republika, kde je 

nejmenší informovanost o tom, co dané nálepky reprezentují. Význam symbolů zná 

pouze 28 % osob, což je oproti evropskému průměru 51 % poměrně málo. Avšak 56 % 

dotázaných Čechů uvádí, že by měl být systém využíván. Opět je to ale nejnižší číslo ze 

všech zemí, které byly monitorovány.  

V současné době neexistují v České republice žádné zákonné normy, které by kladly 

distributorům za povinnost označovat hry věkovou přístupností, je tak čistě na vůli 

prodejce, zda se bude symboly PEGI řídit či bude hry prodávat i mladším zákazníkům, 

kteří nespadají do doporučené věkové kategorie, aniž by mu za to hrozila jakákoliv 

právní forma postihu.  
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6.1.3 BBFC (British Board of Film Classification) 
 

Organizace British Board of Film Classification vznikla už v roce 1912. Společnost 

vytvořila vlastní ratingový systém pro hodnocení přístupností filmových titulů ve Velké 

Británii. Od osmdesátých let dvacátého století se ale BBFC zaměřila i na videoherní 

projekty. Ratingový systém BBFC je ve Velké Británii právně závazný a distributorům 

je zakázáno prodávat filmové a videoherní produkty osobám mladším, než je systémem 

BBFC doporučeno.  

Ratingový systém BBFC 

Používané symboly Stručná charakteristika 

U (Universal) Tituly vhodné pro všechny diváky starší 4 let.  

PG (Parental 

Guidance) 

Projekty vhodné pro osoby starších osmi let. Obsah může 

rozrušit mladší osmi let a citlivější děti. Povoleny jsou velmi 

mírné vulgární výrazy a vtipně míněné narážky sexuálního 

rázu. 

12 Tituly vhodné pro děti starší 12 let. Obsah může rozrušit děti 

mladší dvanácti let a citlivější osoby. Povoleny jsou náznaky 

sexu a násilí, mírné vulgarismy. 

12A (Accompanied) Symbol používaný pouze pro filmové tituly v kinech. Projekt 

je vhodný pro děti starší 12 let v doprovodu dospělé osoby. 

15 Vhodné pro osoby starší 15 let. Dovoleno je znázornění 

užívání drog, nahota, mírnější sexuální scény, vulgarismy a 

intenzivnější formy násilí.  

18 Vhodné pro osoby starší 18 let. Obsah může zahrnovat 

intenzivní prvky násilí i sexuálního charakteru, reálně působící 

sexuální akt, velmi vulgární mluvu, výrazné hororové prvky. 

R18 Projekty pouze pro dospělé, silně sexuálně zaměřené, často 

s prvky fetišismu.  

Název:  Tabulka č. 6: Ratingový systém BBFC 
Zdroje dat: BBFC Ratings, 2013, tabulka autor 
 

Klasifikační systém BBFC byl ve Velké Británii používán do roku 2009, kdy britské 

Department of Culture, Media and Sport schválilo, že bude pro hodnocení videoher 

využíváno pouze ratingového systému PEGI a to od roku 2011, v roce 2012 bylo také 
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schváleno, že dodržování věkové přístupnosti u videoher bude legislativně závazné, což 

je poměrně výjimečné, s ohledem na to, že ve většině zemí, které PEGI používají, jsou 

symboly na obalech videoher pouze doporučeními o vhodnosti a prodej mladším 

osobám není legálně postižitelný. 

 

6.1.4 Plošné zákazy 
 

Některé země se, na základě obav týkajících se potencionální nevhodnosti obsahu, 

uchylují k opatřením v podobě zákazů prodeje konkrétních titulů kontroverznějšího 

ražení. Mezi nejčastěji zakazované projekty patří tituly Manhunt, Postal či Grand Theft 

Auto. Nejběžnějším odůvodněním ze strany zástupců daných zemí je vysoká míra 

násilí. Často jsou ale také z prodeje stahovány videohry z politických a kulturních 

důvodů, příkladem je střílečka Homefront, která byla zakázána v Jižní Koreji 

s vysvětlením, že její obsah by mohl zvýšit politické napětí se Severní Koreou. Ve 

Spojených arabských emirátech bylo zakázáno několik titulů také proto, že obsahuje 

nahotu a erotické motivy, což může dle tamějších zástupců odporovat dobrým mravům 

(Uchil, 2010). 

Efektivnost těchto zákazů je ale minimálně velmi sporná. Vlády jsou kritizovány za 

omezování svobody, ale také za to, že podobné chování vede k nárůstu pirátství (Moses 

a Hutcheon, 2007). Lze předpokládat, že pokud bude hráčům omezen legální přístup 

k určitým titulům, budou hledat alternativní způsoby, jak je získat a softwarové pirátství 

se jeví jako jedna z nejsnadnějších cest. Jeho míra je v současné době stále velmi 

vysoká a například na Blízkém východě, kde jsou hry často zakazovány, byla v roce 

2011 58 % (Steyn, 2011). Kromě toho existují i legální způsoby, jako je online 

distribuce, kdy lze zakoupit hry v digitální podobě a stáhnout si je z internetu, případně 

objednat si hry ze zahraničních internetových obchodů. Hrozí sice riziko, že titul bude 

zadržen během celní kontroly, ale není zvykem, že jednotlivé země kontrolují všechny 

zásilky ze zahraničí.  

Velice rázným přístupem proslula Čína a to bez ohledu na fakt, že sama patří 

k velkým producentům videoherních titulů a žije v ní velké množství hráčů. V roce 

2011 se hraní online titulů věnovalo 100 milionů čínských obyvatel (Schutte, 2011). Je 

tak poněkud paradoxní, že právě tato země zakázala v roce 2000 prodej konzolí. 

Oficiálně tak čínští hráči nemohou zakoupit konzole Playstation 3 nebo Xbox 360, ale 
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jsou dostupné na takzvaném „šedém trhu“. V zemi je také velmi rozšířené softwarové 

pirátství, kdy v roce 2011 bylo na úrovni 77 % (Lee, 2012).  

Plošné zákazy se jeví jako neefektivní a také sporné. Je očividné, že bez ohledu na 

omezení, stále existují metody, jak získat videoherní tituly a zákazy tedy rozhodně 

nemají zamýšlený ochranný dopad na hráče. 

  

6.1.5 Rodičovské zámky 
 

Další z preventivních a regulačních metod, které se u videoher využívají, jsou 

takzvané rodičovské zámky. Těch existuje několik druhý s rozdílnými funkcemi. 

Některé jsou zaměřeny především na obsah, a pokud jsou aktivovány, pak osobní 

počítač, tablet, telefon nebo konzole (rodičovský zámek obsahují všechny současné 

konzole) znemožní spustit určité hry na základě věkové přístupnosti obvykle určené 

s pomocí ratingového systému ESRB či PEGI. Rodiče tak mohou zajistit, že děti 

nebudou moci hrát tituly, které byly shledány jako nevhodné pro jejich věkovou 

skupinu.  

Určité rodičovské zámky také umožní nastavit časový limit, po jehož vypršení je hra 

zablokována. To dovoluje rodičům, aby kontrolovali čas, který děti a mladiství hraním 

tráví. Další forma rodičovského zámku je pasivnějšího charakteru a monitoruje činnost 

osoby u osobního počítače. Tyto rodičovské zámky existují pouze pro osobní počítače, 

na konzolích nejsou v současné době dostupné.  

Rodičovské zámky jsou určitě zajímavou formou kontroly obsahu a času tráveného 

hraním, ale i zde existují určité problémy, které jejich efektivitu snižují. Především je to 

počítačová gramotnost, respektive její nedostatečnost. Nastavení rodičovského zámku 

vyžaduje určitou míru znalostí, nejméně na mírně pokročilé úrovni, což může znamenat 

u některých rodičů problém. V následujícím grafu je uvedeno, kolik procent osob z dané 

věkové skupiny pravidelně používá osobní počítač a jak je patrné a očekávatelné, 

s přibývajícími roky podíl uživatelů klesá. Zatímco mladí lidé ve věku 16 až 24 let 

používají osobní počítač téměř všichni, u starších generací je to výrazně nižší počet. Je 

možné tak očekávatelné, že mladší ročníky budou zkušenější v jejich užívání, ostatně 

informační technologie jsou v současné době běžnou součástí výuky už na základních 

školách, ale v době, kdy starší rodiče dnešních mladistvých navštěvovali základní školu, 

informační technologie běžně vyučovány nebyly.  
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Název:  Graf č. 14: Uživatelé osobních počítačů dle věku v ČR (2009) 
Zdroje dat: Informa ční společnost ČR v číslech, 2009, graf autor 
 

S lepší počítačovou gramotností u mladších osob je také spojen druhý problém a to, 

že existují určité metody, jak rodičovské zámky obejít. K tomu jsou nutné mírně až 

středně pokročilé znalosti informačních technologií, ale na internetu je možné najít 

velké množství návodů, které srozumitelně popisují postup, jak rodičovské zámky 

deaktivovat. Přesto je možné označit rodičovské zámky za relativně účinnou metodu 

kontroly, která dovoluje rodičům, aby dohlíželi na to, co a jak dlouho jejich děti hrají.  

V České republice rodičovské zámky používá 9 % rodičů hráčů ve věku pět a méně 

let, 35 % rodičů hráčů dětí ve věku 6 – 9 let a 24 % rodičů hráčů ve věku 10 – 15 let 

(ISFE Consumer Study, 2012). 

 

6.2 Prevence videoherní závislosti 
 

Na prevenci videoherní závislosti není soustředěna taková pozornost, jako v případě 

obsahu her, ale také není úplně přehlížena. V předchozí kapitole bylo zmíněno, že 

některé rodičovské zámky umožňují kontrolovat množství času, které děti a mladiství 

hraním tráví, ale existují také jiné metody prevence závislosti.  

Jednou z nejčastějších je množství internetových stránek, které o tématice informují. 

Velmi často za nimi ale stojí rodičovské organizace, které podávají velmi subjektivně 

prezentované výrazně emocionálně zabarvené informace, které v některých případech 
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nemají příliš velkou informační hodnotu. O něco profesionálnější přístup nabízí několik 

telefonických linek, které provozují především organizace neziskového charakteru. 

Některé z nich opět sdružují rodiče, kteří se obávají dopadu videoher, ale existují také 

organizace, které se snaží o objektivnější přístup. Informační telefonní linku provozuje 

také Asociace herního průmyslu České a Slovenské republiky, jejíž pracovníci jsou 

schopni sdělit základní informace týkající se rizikovosti obsahu i projevů závislosti.  

V některých zemích také vzniknula centra nebo dokonce léčebny, které se 

videoherní závislostí zabývají. Kromě toho, že pomáhají pacientům, u kterých existuje 

domněnka, že závislostí trpí (nutno poznamenat, že se často jedná o pocit ze strany 

rodičů, kteří poté své dítě přihlásí k léčbě v těchto zařízeních), také pořádají sezení a 

semináře, během nichž jsou hráčům sdělovány informace, které se potencionální 

závislosti týkají a pomáhají jí předcházet. Podobné instituce existují ve Spojených 

státech, Číně, Kanadě, Jižní Koreji a Holandsku. Existence těchto zařízení je, ale sporná 

s ohledem na to, že videoherní závislost zatím nepatří mezi oficiálně uznávané 

psychické nemoci. Proto vyvolává určitou kontroverzi fakt, že součástí léčby je, kromě 

psychoterapie a takzvaného dvanáctikrokového programu (metody, užívané obvykle 

v případě osob trpících alkoholismem, která zahrnuje dvanáct kroků, které by měly vést 

k potlačení závislosti na alkoholu), také podávání psychofarmak (Freeman, 2008). 

Léčba závislosti je v kompetenci daných ústavů, neexistuje jednotnější koncepce její 

léčby, což opět vyplývá z toho, že nejsou jednotně stanoveny symptomy (viz kapitola 

5.2). 
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7 Kvalitativní výzkum 
 

Pro účely této práce byla zvolena kvalitativní forma výzkumu. Výzkum není 

zaměřen primárně na hodnocení vlivu potencionálních dopadů videoher na děti a 

mladistvé, ale na způsoby výběru herních titulů a kontroly herního chování rodičů.   

Jsou to velmi často právě rodiče nezletilých hráčů, kteří se podstatně obávají 

možných negativních vlivů videoher a současně jsou aktéry, kteří mohou nejvíce 

ovlivnit to, jaké hry jejich děti hrají a jaké množství času jim věnují.  

 
Název:   Graf č. 15: Dohled rodičů při výběru her 
Zdroje dat: ISFE Consumer Study, 2012, graf autor 
 

Data uvedená v grafu ukazují, že pouhé 1,5 % rodičů dětí ve věku 6 – 9 let a 

dokonce jen 1 % rodičů dětí ve věku 10 – 15 let vždy kontroluje to, jaké hry jejich děti 

hrají, naopak zřídka na toto dohlíží 34 % rodičů dětí ve věku 6 – 9 let a 31 % rodičů dětí 

vě věku 10 – 15 let.  

Většina rodičů tak pravidelně nedohlíží na to, jaké tituly jejich děti hrají. A jelikož 

v současné době nejsou v české legislativě zakotvena pravidla pro prodej her 

s nevhodným obsahem (dle klasifikačních systému PEGI), je tak pro nezletilé velice 

snadné získat videoherní projekty, které nejsou určeny pro jejich věkovou skupinu. 

Samozřejmě je také nutné zmínit, že je většina herních projektů je běžně dostupná ke 

stažení na internetu.  
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Je poměrně překvapivé, že s ohledem na to, že vlivy videoher jsou aktuálně velice 

intenzivně řešeny nejen na odborné úrovni, ale také v celoplošných médiích, je procento 

rodičů, kteří pravidelně kontrolují, co jejich děti hrají, tak malé.  

 

7.1 Formulace výzkumného problému 
 

V předchozí části bylo upozorněno na to, že kontrola ze strany rodičů není příliš 

velká a to bez ohledu na to, že 18 % českých rodičů se domnívá, že hry mohou zvýšit 

agresivitu dětí (ISFE Consumer Study, 2012). Výzkum se tak zaměřil na způsoby 

výběru herních titulů a kontroly herního chování rodiči.   

Bez ohledu na to, že neexistuje jednotný názor na skutečný vliv videoher, je možné 

tvrdit, že hraní několik hodin denně může mít dopady například na akademické 

výsledky dětí a mladistvých. Rodiče jsou pak hlavními aktéry, kteří mohou ovlivnit 

množství času stráveného hraním a také to, jaké hry se k dětem a mladistvým dostanou. 

Role rodičů v případě hraní videoher je velmi podstatná a právě oni mohou mít největší 

dopad při ovlivňování potencionálních rizik plynoucích z herních titulů.  

 

7.2 Výzkumné cíle 
 

Hlavními cíly výzkumu je zjistit, co vede rodiče k tomu, aby kontrolovali či 

nekontrolovali čas, který nezletilí hraní věnují a jakou podobu ona kontrola má. 

Současně bylo u osob ve věku 12 – 14 let zjišťováno to, jak je kontrola ze strany rodičů 

skutečně ovlivňuje, jaké jsou reálné dopady rodičovského dohledu na zkoumanou 

skupinu.  

 

7.3 Respondenti 
 

Výzkum byl rozdělen do dvou částí. První část se zaměřila na nezletilé. Jejich výběr 

proběhl na základě několika podmínek. Podstatný byl věk, kdy byl podmínkou účasti 

věk od 12 do 14 let, pravidelnosti hraní (nejméně 3 hodin týdně), poslední podmínkou 

bylo, že by se respondenti neměli navzájem znát. Diskuse se zúčastnilo deset osob. Věk 

12 – 14 let jsem zvolil z důvodu toho, že videohry jsou v této věkové skupině jednou 

z nejoblíbenějších činností ve volném čase (Hodnotové orientace dětí ve věku 6 - 15 let, 
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2012) a také proto, že ve starším školním věku dochází k výrazným změnám tělesného, 

ale především emocionálního charakteru, díky hormonálním změnám dochází 

k emocionálním výkyvům, pubescent také hledá nové smysly existence, taktéž děti 

staršího školního věku už rozumí pojmům jako práva a svoboda a umějí vytvářet 

hypotézy bez nutnosti zkušeností (Piaget, 2007). Limit 3 hodin týdně byl zvolen proto, 

aby se jednalo o děti, které se hraní věnují pravidelně a ne o takzvané rekreační/občasné 

hráče, kteří preferují spíše nenáročné tituly v jednoduché grafice, které výjimečně 

obsahují explicitní násilí (Causal Games Market Report, 2007). Časová hranice, kdy už 

se nejedná o příležitostné hráče, není jasně stanovena. Zvolil jsem hranici tří hodin 

týdně z důvodu toho, že pokud dítě hraje tři či více hodin, je možné se domnívat, že jde 

o více, než rekreační zálibu, přestože, jak jsem uvedl, není jasně stanovena časová 

hranice, kdy už se nejedná o příležitostné hraní. Požadavek, aby se respondenti 

navzájem neznali, jsem zvolil proto, aby se děti před samotnou diskusí neměly možnost 

domluvit, sjednotit názory a také, aby během diskuse otevřeně uváděly své názory bez 

obav, jak na ně budou reagovat osoby, které znají.  

 

Účastníci skupinové diskuse 

Označení Pohlaví Věk 

CH01 Mužské 14 let 

CH02 Mužské 12 let 

CH03 Mužské 12 let 

CH04 Mužské 14 let 

CH05 Mužské  13 let 

CH06 Mužské 13 let 

CH07 Mužské  12 let 

CH08 Mužské 14 let 

DI01 Ženské 13 let 

DI02 Ženské 14 let 

Název:  Tabulka č. 7: Účastníci skupinové diskuse 
Zdroje dat: Autor 
 

Výběr pro druhou část proběhl formou takzvané „sněhové koule“, tedy nabalováním 

(Patton, 1990), další respondenti byli získávání na základě doporučení osob, které se již 

zkoumání zúčastnily. Podmínky byly stanoveny takto: zkoumaná osoba musí být 

rodičem dítěte ve věku 12 – 14 let, její potomek musí trávit hraním nejméně tři hodiny 
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týdně. Tyto podmínky byly staveny tak, aby šlo o rodiče potomka z věkové skupiny, ve 

které je hraní jednou z nejoblíbenějších aktivit ve volném čase. Jak jsem uvedl výše, 

tato věková skupina také prochází výraznými emočními změnami. Taktéž důvody pro 

volbu limitu tří hodin týdně, jsem vysvětlil výše. Finální počet osob byl také deset.   

 

Respondenti osobních rozhovorů 

Označení Pohlaví Věk Rodinný stav Počet dětí 

ZE01 Ženské 38 Vdaná Jedno (14 let) 

ZE02 Ženské 36 Partnerský vztah Jedno (13 let) 

ZE03 Ženské 47 Vdaná Dvě (12 let/15 let) 

ZE04 Ženské 38 Vdaná Jedno (14 let) 

ZE05 Ženské 31 Svobodná Jedno (12 let) 

ZE06 Ženské 47 Partnerský vztah Dvě (14 let/20 let) 

ZE07 Ženské 32 Vdaná Jedno (13 let) 

MU01 Mužské 33 Ženatý Jedno (13 let) 

MU02 Mužské 52 Ženatý Jedno (12 let) 

MU03 Mužské 34 Partnerský vztah Dvě (14 let/14 let) 

Název:  Tabulka č. 8: Respondenti osobních rozhovorů 
Zdroj dat: Autor 

7.4 Výzkumné metody 
 

Cílem výzkumu bylo zjistit, proč a jak kontrolují rodiče to, jaké videohry a jak často 

je děti hrají. S ohledem na to, že cílem bylo více proniknout do problematiky a zjistit, 

proč rodiče monitorují či naopak nekontrolují to, jaké si jejich potomci vybírají 

videohry a jak často se jim věnují a také bylo hodnoceno, jaký vliv mají zákazy a přání 

rodičů na samotné hráče, byly zvoleny následující výzkumné metody.  

� Analýza dokumentů (Silverman, 2000) – Pro účely tohoto výzkumu byly 

nastudovány již uskutečněné výzkumy týkající se oblasti videoher a poskytnuly 

hlubší náhled do tématiky a pomohly s definováním cílů. 

� Skupinová diskuse s hráči ve věku 12 až 14 let (Hendl, 2005) – V případě hráčů 

ve věku 12 – 14 let byla zvolena skupinová diskuse. Pro její účely byly vybrány 

osoby, které se hraní věnují více, než tři hodiny týdně. Skupinová diskuse byla 

také zvolena s ohledem na to, že dochází během diskuse k uvolnění napětí a 
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psychických zabrán (Hendl, 2005), což bylo žádoucí k odbourání určité 

ostýchavosti.  

� Osobní interview s rodiči hráčů (Silverman, 2000) – Pro druhou část výzkumu 

byla provedena osobní interview s rodiči hráčů ve věku 12 – 14 let, kteří se 

věnují videohrám tři a více hodin týdně. Osobní interview měla 

polostandardizovanou formu. Osobní interview byla zvolena z důvodu obav 

z nervozity v případě, že by s rodiči proběhla skupinová diskuse, což by mohlo 

vést k záměrné úpravě odpovědí a také proto, že u rodičů hráčů byly podrobněji 

zkoumány pro důvody obav plynoucích z videoher, příčiny toho, proč 

(ne)kontrolují čas a náplň herních titulů. Osobní interview se tak ukázalo jako 

vhodnější metoda. Polostandardizovaná forma byla zvolena proto, že bylo 

podstatné zjistit odpovědi na předem stanovené otázky, které ale byly následně 

rozvíjeny s pomocí doplňujících otázek v reakci na odpovědi jednotlivých 

respondentů.  

 

7.5 Časová a organiza ční stránka výzkumu 
 

Výzkumná část v podobě skupinové diskuse s dětmi ve věku 12 – 14 let proběhla 

dne 10. 4. 2013 v jedné ze tříd základní školy v Karlových Varech, která byla pro tyto 

účely poskytnuta po domluvě se zástupci instituce. Celková doba diskuse byla 87 minut. 

Diskuse byla zaznamenávána pomocí aplikace pro záznam zvuku skrze mobilní telefon. 

Následně byl zvukový záznam přepsán do textové podoby 

Osobní interview v polostandardizované formě byla realizována v první polovině 

měsíce dubna 2013. V pěti případech proběhly rozhovory v domácnostech respondentů, 

ve dvou případech v kavárenském zařízení, ve dvou případech v domově výzkumníka a 

v jednom případě na pracovišti respondenta. Délka rozhovorů se lišila, pohybovala se 

zhruba od 60 do 80 minut. Interview byla zaznamenávána s pomocí programu Newton 

Dictate 3, který umožňuje převod mluveného slova do textu. Tato metoda záznamu 

nebyla zvolena pro skupinovou diskusi z důvodu toho, že komunikovalo větší množství 

osob najednou, ale u osobních interview byla tato forma záznamu možná a fungovala 

bez větších problémů (v několika málo případech bylo do textu převedeno jiné slovo, 

než které zaznělo).   
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7.6 Zakotvená teorie 
 

Pro analýzu získaných dat byla využita zakotvená teorie (Strauss a Corbinová, 

1999). Poté, co jsou shromážděny údaje, dochází k jejich analyzování v podobě 

kódování získaných údajů a to ve třech krocích – kódování otevřené, kódování axiální a 

kódování selektivní. Strauss s Corbinovou (1999) definují otevřené kódování takto: 

„Otevřené kódování je část analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací pojmů 

pomocí pečlivého studia údajů.“ (Strauss a Corbinová, 1999, s. 43) 

Za podstatu otevřeného kódování lze označit tedy identifikování pojmů se 

společnými ukazateli a na jejich základě jsou poté určeny základní kategorie, což 

usnadňuje práci v případě výskytu většího množství pojmů.  

Axiální kódování je dle Strausse s Corbinovou možno popsat tímto způsobem: 

„Soubor postupů, pomocí nichž jsou údaje po otevřeném kódování znovu uspořádány 

novým způsobem, prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi.“ (Strauss a 

Corbinová, 1999, s. 70) 

S pomocí axiálního kódování jsou stanoveny příčinné a intervenující podmínky. 

Cílem axiálního kódování je identifikování vztahů mezi jednotlivými kategoriemi. Na 

získané údaje je poté nahlíženo z odlišných úhlů, které pomohou s definováním 

subkategorií a jejich vztahu ke kategoriím. Vztahy jsou určovány na základě 

paradigmatického modelu, který Corbinová se Straussem (1999) popisují následovně: 

(A) PŘÍČINNÉ PODMÍNKY       (B) JEV       (C) KONTEXT     (D) INTERVENUJÍCÍ 

PODMÍNKY     (E) STRATEGIE JEDNÁNÍ A INTERAKCE      (F) NÁSLEDKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název:  Schéma 1: Ukázka axiálního kódování 
Zdroje dat: Autor 
 

         Příčinné podmínky                     Jev                                    Kontext 
 
 
 
 
    
       Intervenující podmínky        Strategie jednání                     Následky 
 

Špatné známky 
Drzé chování 

Neplnění povinností 
Obsah her 

Zákaz hraní Obavy z videoher 
Chování dětí 

Zkušenosti/pohlaví/př
ítomnost rodičů  

Délka hraní  
Část týdne (všední 
den/víkend) 
 

Uposlechnutí/obch
ázení zákazu 
Rodičovská 

kontrola 

Vztek dítěte 
Hraní u kamaráda 
Zpřísnění trestů 
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Selektivní kódování je možno definovat jako: „Proces, kdy se vybere jedna 

centrální kategorie, která je pak systematicky uváděna do vztahu k ostatním kategoriím. 

Tyto vztahy se dále ověřují a kategorie, u nichž je to třeba, se dále zdokonalují a 

rozvíjejí.“ (Strauss a Corbinová, 1999, s. 86) 

Jednotlivé typy kódování nejsou striktně omezeny, jsou navzájem provázány a je 

žádoucí vhodně je kombinovat. Pro účely tohoto výzkumu jsem využil především 

otevřené a axiální kódování.  

Získané údaje byly analyzovány tak, že byly v textových záznamech, během prvního 

pročítání, zvýrazněny podstatné údaje, které se týkaly zkoumaného problému a také 

byly hledány části, které měly podobnou náplň a byly slučovány do kategorií. Při dalším 

pročítání byly vytvářeny subkategorie. Během následného čtení, jsem se pak pokoušel 

hledat vztahy mezi kategoriemi a subkategoriemi, definovat příčinné podmínky, 

intervenující podmínky a kontext.   

S ohledem na to, že údaje byly získány skrze skupinovou diskusi v případě dětí ve 

věku 12 – 14 let a polostandardizovaných rozhovorů u rodičů, bylo identifikováno 

relativně velké množství pojmů. Některé ale neměly hlubší souvislost se zkoumaným 

jevem, tedy tím, proč a jak rodiče kontrolují obsah her a čas u nich trávený, proto jsou 

v některých případech zmíněny, ale nejsou hlouběji analyzovány.   

 

7.7 Skupinová diskuse 
 

Skupinová diskuse probíhala ve velmi uvolněné náladě, bylo očividné, že jde o 

téma, které děti velmi zajímá, a jsou ochotny se k němu vyjadřovat. Nebylo nutné příliš 

je motivovat k tomu, aby uvedly svůj názor k diskutovaným tématům, v určitých 

případech bylo vyžadováno jen to, aby bylo nadneseno další z témat k diskusi, poté, co 

se k předchozím tématům vyjádřili všichni účastníci, kteří o to měli zájem. Respondenti, 

kteří nechtěli k daným tématům přispět, do toho nebyli nuceni. Avšak jen málokdy se 

účastníci diskuse vyjadřovali obšírněji, jejich reakce byly obvykle poměrně stručné. 

 

7.7.1 Oblíbené videoherní žánry 
 

Jelikož byli vybráni účastníci, kteří se hraní věnují minimálně tři hodiny týdně, 

nebyl začátek diskuse věnován tomu, zda se hraní věnují, ale ústředním motivem byly 
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oblíbené žánry, potažmo konkrétní tituly, u kterých děti tráví svůj čas. S ohledem na 

uvedené projekty je možné usuzovat, na kolik je kontrola rodičů nutná.  

V případě této skupiny se ukázalo, že preference chlapců jsou velmi odlišné ve 

srovnání s oblíbenými žánry dívek. Výrazná většina chlapců uvedla, že jejich 

oblíbeným žánrem jsou střílečky. 

„M ě baví hlavně střílečky.“ (CH02) 

„Jo, mě taky střílečky, třeba Far Cry 3 nebo Black Ops 2.“ (CH07) 

„Far Cry 3 je dobrý, to mě baví taky. A ještě Mafia 2.“ (CH05) 

„Mafia je hustá.“ (CH01) 

Jen ve dvou případech chlapci zmínili jako první tituly, které primárně nespadají do 

akčního žánru. Respondent CH03 uvedl, že jeho nejvíce baví série NHL a Fifa, tedy 

sportovní tituly a účastník CH06 prozradil, že jeho nejoblíbenějším titulem je logická 

hra Minecraft.  

Zajímavým zjištěním je, že u všech zmíněných projektů spadajících do akčního 

žánru, je doporučená přístupnost vyšší (Far Cry 3, Black Ops 2 i Mafia 2 jsou dle 

ratingového systému PEGI vhodné od 18 let), než 14 let především z důvodu 

přítomnosti vysoké míry násilí.  

Na rozdíl od chlapců, dívky nezmínily žádný žánr, ale pouze konkrétní titul: 

„Já mám ráda The Sims.“ (DI02). 

„Ty ráda hraju i já.“  (DI01) 

Všechny díly série The Sims jsou označeny přístupností od 12 let, tedy jsou 

doporučeny pro věkovou kategorii, která se zúčastnila skupinové diskuse.  

Při pohledu na oblíbené hry chlapců je jasné, že je věková přístupnost nezajímá (v 

jednom případě dokonce respondent o označování her věkovou přístupností nevěděl), na 

čemž se chlapci shodli.  

„Já se o to nestarám.“ (CH01) 

„Nezajímá mě to.“  (CH07) 

„Ani jsem nevěděl, že něco takového je.“ (CH08)  

 

7.7.2 Nejdůležit ější aspekty hry 
 

Vcelku očekávatelně se následně diskuse zaměřila na to, co je pro účastníky 

nejdůležitějším faktorem u jejich oblíbených her, dle čeho si projekty vybírají, co u nich 

preferují.  
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Jaké nejdůležitější faktor se pro respondenty ukázal být děj, který zmínila většina 

těch, kteří se k tomuto vyjádřili.  

„Mě hodně zajímá příběh.“ (CH07) 

„P říběh je důležitej.“ (CH05) 

„P říběh a ještě grafika.“ (CH01) 

Uvedení děje, jako hlavního faktoru je poměrně překvapivé u hráčů, kteří preferují 

střílečky, jelikož v případě tohoto žánru není příběh obvykle příliš důležitý. Naopak u 

Mafie 2, která prvky střílečky obsahuje, ale spadá spíše do žánru akcí v otevřeném 

světě, hraje děj podstatnou roli.  

To, že je důležitá grafika, potvrdil ještě respondent CH08. Poměrně zarážející je, že 

hratelnost je nejpodstatnější pouze pro jednoho účastníka a to CH06. 

 

7.7.3 Způsob získávání her 
 

Zjištění způsobu, kterým se děti dostávají ke hrám, je důležité z důvodu určení 

efektů kontroly. Pokud hry kupuje rodič, má přehled o tom, jaké tituly se k dítěti 

dostanou, naopak v případě stahování je kontrola minimální, jednoduše proto, že pokud 

rodič nemonitoruje s pomocí rodičovských zámků veškerou činnost dítěte, nezjistí, jaké 

projekty dítě stahuje a následně hraje.  

Diskuse ukázala, že u účastníků je nejoblíbenějších metodou získávání her právě 

stahování.  

„Já si hry normálně stahuju z netu.“ (CH08) 

„Hry jsou moc drahý, tak si je taky stahuju.“ (CH01) 

„Na počítač si hry stahuju, na konzole kupuju.“ (CH05) 

„Mn ě to stahuje táta.“ (CH06) 

Důležitými faktory pro volbu metody získávání hry se ukázala být platforma, na 

které je hrána a také cena. Respondent CH06 uvedl, že mu hry stahuje otec, následně se 

ukázalo, že otec hry nejen stahuje, ale také je se svým potomkem sám hraje.  
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7.7.4 Kontrola ze strany rodi čů 
 

Dalším tématem, které bylo řešeno, byla kontrola ze strany rodičů. Respektive to, 

zda si ji děti uvědomují, jelikož je samozřejmě možné, že rodiče své děti kontrolují, aniž 

by ty o tom věděly.  

Respondent CH06 uvedl: „Táta hraje se mnou, my hrajeme stejný hry.“  

Zbývající účastníci se ale shodli na tom, že si nevšimnuli žádné kontroly ze strany 

rodičů. DI02 prozradila: „M ě nehlídají, protože mi věří.“ 

Respondent CH07 také přiznal, že rodiče ho nekontrolují, ale dodal: „M ůj táta mi 

akorát řekl, abych takhle neřešil svoje problémy, nevytáhl kulomet a někoho 

nevystřílel.“ 

Je zřejmé, že otec daného respondenta má pocit, že by hry mohly vést 

k násilnějšímu chování, ale přesto si jeho syn nevšiml, že by na něj bylo dohlíženo.  

Existuje možnost kontroly, o které děti nevědí, ale s ohledem na fakt, že se věnují 

hraní nevhodných projektů, pravděpodobně by jejich rodiče už zasáhnuli. Lze se tak 

domnívat, že dohled buďto chybí nebo rodiče nemají dostatečný přehled o obsahu 

hraných titulů.  

U tohoto tématu se také řešil dohled při sledování televize, který se ukázal být 

mnohem důkladnější. Až na výjimku (DI01) všichni, kteří se k tématu vyjádřili, 

potvrdili, že rodiče kontrolují, na co se v televizi dívají.  

Je tak paradoxní, že respondenti, kteří odpověděli na otázku, která se zabývala tím, 

co rodiče jako první dětem zakážou, pokud je chtějí potrestat, shodně odpověděli, že je 

to „počítač“ (CH01, CH02, CH03, CH05, CH07 a CH08). 

V souvislosti s tímto tématem vyvstala také otázka, zda sami dotázání, až budou 

jednou rodiči, hodlají kontrolovat to, co jejich dětí budou hrát. Názor byl jednotný, 

nepřekvapivě zněl, že dohlížet na to, co jejich potomci hrají, nebudou.  

 

7.7.5 Zákaz hraní 
 

Z diskuse vyplynulo, že zakazování „počítače“ je vcelku běžnou formou trestání 

dětí, například pokud dostanou špatnou známku nebo jsou drzé. K této formě trestů se 

uchylují rodiče většiny respondentů, avšak ne z důvodu obsahu her nebo času u nich 

tráveného, jako příčiny zákazu byly zmiňovány akademické výsledky nebo nevhodné 
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chování. V diskusi jsme se tak dále zabývali tím, jaké jsou reakce poté, co k zákazu 

dojde.  

„Já jsem teda hodně vzteklej,“ přiznal účastník CH07.  

„M ě to taky štve,“ souhlasil respondent CH08. 

Ostatní účastníci, ale přiznali, že se zákazy rodičů buďto neřídí nebo si najdou 

alternativní formu zábavy, například v podobě surfování a chatování s pomocí chytrého 

telefonu (CH01). 

„Když mi to rodiče zakážou, tak jdu ke kámošovi a hrajeme tam.“ (CH02)  

Podobně se zachovají i další účastníci (CH03 a CH05).  

Respondent CH01 poté ještě dodal: „Já je poslouchám, když jsou doma. Když ne, 

tak hraju.“ 

Tento přístup potvrdili i další dva účastníci, kteří se chovají stejně. Ukazuje se tak, 

že děti nejsou ochotny respektovat zákazy ze strany rodičů a užitečnost zmíněných 

rodičovských zámků se tak jeví jako vysoká, především ve chvílích, kdy nejsou rodiče 

doma a nemohou na aktivity svých potomků dohlížet přímo.  

 

7.7.6 Motivace k jiným činnostem 
 

Následná část diskuse se věnovala tomu, zda rodiče motivují své děti, aby trávily čas 

jiným způsobem, než hraním her nebo sledováním televize, což je podstatným 

ukazatelem toho, jak intenzivně rodiče dohlížejí na volný čas svých potomků. 

„Mn ě pořád říkají, abych šel ven.“ (CH05) 

„Mn ě to samý.“ (CH01) 

„Mn ě zase říkaj, abych se šel učit.“  (CH07) 

„Občas mi nadávaj, že moc koukám na telku nebo hraju.“ (CH02)  

Je očividné, že rodiče snaží odradit děti od hraní a sledování televize, ale jelikož 

většina z dotázaných uvedla, že se klidně věnuje hraní několik hodin denně, zřejmě 

nejde o motivaci v podobě rozkazů, ale spíše nezávazných doporučení. Aktivita rodičů 

je čistě rétorického charakteru.   

Účastníci diskuse se shodli na tom, že nemají problémy s tím, chodit ven či se 

věnovat sportu, ale hodně to závisí na ročním období, což je pochopitelné. V zimě 

preferují hraní a sledování televize, ale v létě naopak tráví raději čas venku.  

„Jsem nejradši s kamarádkama. Teda, podle toho, jaký je počasí.“ (DI01) 

„Když je hezky, chodím ven.“ (CH06) 



Diplomová práce  

102 
 

„Pokud mám čas, tak chodím do posky. A když není zima, tak ven.“ (CH03). 

To, jak tráví respondenti svůj volný čas, tedy podstatně ovlivňuje roční 

období/počasí. Pokud je příjemné počasí, není potřeba výrazná motivace ze strany 

rodičů, v zimním období, je ale u účastníků běžné, že tráví velké množství času hraním 

a sledováním televize. Pouze jediný respodent uvedl, že se zúčastňuje organizované 

aktivity/kroužků a to CH03, který hraje hokej.   

 

7.7.7 Nebezpečí plynoucí z her 
 

Jedním z více řešených témat, během skupinové diskuse, byla rizika plynoucí 

z videoher a to, jak je účastníci vnímají. Nejčastěji se respondenti vyjadřovali 

k přítomnosti brutality ve hrách a jejího vlivu, ale pozornost byla věnována také 

závislosti.  

Respondenti se u vlivu násilí shodli na tom, že na ně nemá žádný vliv, ale současně 

souhlasili s tím, že může být pro některé hráče nebezpečné.  

„M ůže to být nebezpečný pro děti kolem deseti. Oni totiž ještě nepoznají, co je 

reálný a co ne.“ (CH07) 

„Já myslím, že je to nebezpečný pro děti, kterým je deset až dvanáct.“ (DI01) 

„U t ěch už asi ne, spíš tak kolem šesti.“ (CH02) 

Věk dětí, u kterých je násilí ve hrách, dle respondentů rizikové, se lišil, ale vždy byl 

nižší, než dvanáct let, tedy nepřekonal dolní hranici věkové kategorie, která se účastnila 

skupinové diskuse.  

Respondenti se shodli, že v jejich případě představuji násilné tituly riziko pouze, 

pokud by nebyli psychicky v pořádku.  

„U psychicky zdravejch lidí, to nemá žádnej vliv.“ (CH07) 

„Já si to taky myslím.“ (CH06) 

„To je pravda. Je kravina, aby to mělo vliv.“  (CH02) 

Během diskuse zazněla zajímavá poznámka ze strany respondenta CH03: „Mn ě 

vadí, když se ve hře zabíjejí nevinní.“  

„To mi také vadí.“ (CH06) 

„Já chci zase zkusit, co mi všechno hra dovolí, takže mi to nevadí.“ (CH07) 

U závislosti ale byli ochotni připustit, že je reálná. Všichni reagující, až na jednu 

výjimku (CH02), se shodli na tom, že závislost je možná.  

„Já se nemůžu soustředit, když nemůžu hrát.“ (CH07) 
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„Já ji možná mám, baví mě hrát víc a víc.“ (CH05) 

„Ur čitě existuje. Když dlouho nehraju, tak se více potím.“ (CH01) 

„Já si myslím, že závislost neexistuje. Je to kravina.“  (CH02).  

Přestože zavládla většinová shoda na tom, že závislost je možná, respondenti 

prohlásili, že bez hraní vydrží několik dní, aniž by to na ně mělo větší vliv.  

„Klidn ě to přežiju.“ (CH03) 

„Já taky. I když asi by mi to trochu chybělo.“  (CH06) 

Pro účastníky diskuse je tak rizikovější závislost, u které jsou ochotni připustit, že 

hrozí i jim, ale v případě násilí odmítají, že by pro ně znamenalo hrozbu. Shodli se na 

tom, že brutalita může ovlivnit mladší děti a psychicky narušené jedince. Respondenti 

se domnívali, že oni jsou již natolik vyspělí, že je násilí, jakkoliv intenzivní, nemůže 

poznamenat.  

 

7.7.8 Shrnutí výsledk ů skupinové diskuse 
 

Skupinová diskuse ukázala, že zkoumaní hráči ve věku 12 až 14 let preferují 

především akční žánr, konkrétně pak střílečky nebo akce v otevřeném světě. To platí 

pro hráče mužského pohlaví. Pouze dva respondenti uvedli jako oblíbené hry, které 

nelze zařadit do akčního žánru. Konkrétně zmínili projekty Minecraft (žánr logický) a 

NHL/Fifa (sportovní tituly). Preference ženských respondentek se ukázaly být jiné, 

jejich oblíbenými tituly jsou hry ze série The Sims, jedná se tedy o simulátory „reálného 

života“, které neobsahují žádné prvky násilí, ale jelikož nabízejí komplexně fungující 

virtuální svět, jde o titul, který je společně s MMORPG někdy zmiňován v případě 

zvýšeného rizika závislosti. Nutno upozornit na fakt, že všechny akční hry, které 

účastníci zmínili, neodpovídají doporučené přístupnosti a pro zkoumanou skupinu byly 

dle ratingového systému PEGI nevhodné s ohledem na výrazný obsah násilí. Přesto ale 

respondenti neuvedli, že by právě brutalita byla hlavním aspektem, který je pro ně na 

daných projektech nejpřitažlivější. Nejčastějším faktorem, který je na hrách zajímal, byl 

příběh a následně grafika. To, že respondenty zajímá vizuální kvalita, není překvapivé, 

akční žánr často sází na propracovanou obrazovou stránku, zarážející je ale, že 

respondenti vyžadují dobře zvládnutý děj, protože právě střílečky jsou často kritizovány 

za jeho plytkost a povrchnost (byť zmíněné tituly jsou na tom ve srovnání s žánrovými 

konkurenty scenáristicky poměrně dobře). Taktéž mě zaujalo, že hratelnost neměla pro 

účastníky větší váhu, respektive nebyla často zmiňována, spíše okrajově.  
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Naopak způsoby získávání videoher byly očekávatelné. Stahování je 

nejpreferovanější metodou. To ale automaticky neznamená, že se jedná o nelegální 

formu stahování (pouze jeden respondent uvedl, že stahuje hry, protože jsou drané, čímž 

naznačil, že se uchyluje k pirátství), v současnosti existují legální formy digitální 

distribuce. Jako aspekt volby získání hry je ukázala být platforma, stahování je u 

zkoumané skupiny preferovano u osobních počítačů, zakoupení verze na fyzickém 

nosiči je preferováno u konzolí. Na videoherních konzolích není obvyklé, aby byly 

plnohodnotné herní projekty dostupné online, skrze digitální distribuci jsou dostupné 

především doplňky k těmto hrám nebo menší herní projekty.  

Kontrola ze strany rodičů se u této skupiny ukázala být poměrně nestriktní a určitě 

nevědomá. Pokud nějaký rodičovský dohled probíhal (například v podobě 

monitorovacího rodičovského zámku, který nemusí být pro uživatele PC viditelný), děti 

si ho neuvědomovaly. A jelikož se ukázalo, že respondenti hrají i tituly, které jsou 

doporučeny až pro skupinu 18 a více let, aniž by rodiče zasáhnuli, vyvstávají pochyby o 

tom, že systematičtější kontrola probíhala. Je ale možno tvrdit, že rodiče si důležitost 

osobního počítače pro své potomky uvědomují, protože šest respondentů uvedlo, že 

jednou z forem trestů, kterou jejich rodiče využívají, je zákaz počítače, ale ne z důvodu 

toho, jaké hry děti hrají, ale jako trest za nevhodné chování, s obsahem videoher nemají 

tyto zákazy souvislost. Zákaz u některých respondentů vyvolá vztek a mnozí z nich 

hledají způsoby, jak tento zákaz obejít. Buďto využijí chvil, kdy nejsou jejich rodiče 

doma a bez ohledu na zákaz, čas na osobním počítači tráví, případně chodí ke 

kamarádům, kteří jim umožní trávit čas na jejich osobním počítači/konzoli. Někteří 

z respondentů také využívají internet v chytrém telefonu.  

Motivace ze strany rodičů k jiným činnostem ale nechybí a snaží své potomky od 

hraní/sledování televize odradit a nabádat je k jiným aktivitám, například sportovního 

charakteru, trávení času venku s přáteli a podobně. Jde však o motivaci pouze slovní a 

ne v podobě jiné aktivity. Ukázalo se, že jsou někteří respondenti odrazování od 

hraní/sledování televize, ale je pak na jejich rozhodnutí, zda uposlechnou či ne. Mnozí 

z respondentů, ale sami preferují jiné činnosti, což ale výrazně ovlivňuje počasí/roční 

období. Děti samy chodí za kamarády či sportovat, aniž by do toho byly nuceny, hraní a 

sledování televize si vybírají především ve chvílích, kdy není pěkné počasí. Na základně 

skupinové diskuse se dá usoudit, že náplň volného času respondentů je spíše 

v kompetenci jich samotných, než aby ho plánovali rodiče.  
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O rizicích, která jsou s videohrami spojována, respondenti věděli. Svou pozornost 

zaměřili především na dvě a to vliv na násilné tendence a závislost. Nejbouřlivější 

reakce vyvolala právě agresivita ve hrách a její dopady na psychiku hráčů. Účastníci 

dospěli ke konsensu a jasně odmítnuli, že na ně by mohla mít brutalita ve hrách 

jakýkoliv vliv. Velice intenzivně se takovému tvrzení bránili. Současně ale nezavrhnuli 

možnost, že videoherní násilí může mít negativní dopad, ale pouze u mladších hráčů, 

než jsou oni sami (tedy mladších 12 let) a to hlavně z důvodu, že dle jejich názoru, 

nejsou tak malé děti schopny rozlišit, co je reálné a co ne. Diskutující také připustili, že 

brutalita může negativně působit i na osoby s psychickými poruchami. Respondenti tak 

nepopřeli, že herní násilí vliv mít může, jen odmítnuli, že je to možné u jejich věkové 

skupiny (či starších osob) a u psychicky zdravých osob.  

U závislosti byli diskutující o něco přístupnější možnosti, že ohrožuje i je. Nejen, že 

se shodnuli na tom, že závislost je reálným rizikem, ale někteří také přiznali, že se 

domnívají, že ji mají. Usoudili tak na základě toho, že je hraní baví více a více, ale 

jeden z účastníků uvedl, že když nemůže hrát, je pro něj obtížné se soustředit a další pak 

zmínil to, že se více potí, když je mu odepřena možnost trávit čas u osobního 

počítače/konzole. Současně ale někteří diskutující upozornili na to, že zvládnou být bez 

hraní delší dobu (několik dnů), aniž by to na ně mělo větší dopady.  

Na základě diskuse se ukázalo, že v případě účastníků nemají rodiče příliš velký vliv 

na to, co děti hrají, jak se k videoherním titulům dostávají a kolik času hraním tráví. Lze 

usoudit, že dohled ze strany rodičů respondentů je minimální, spíše spoléhají na to, že 

děti před hrami varují a nabádají je, aby čas trávili jiným způsobem, ale pouze slovně, 

aktivněji jim volný čas neorganizují. Počítač je jim zakazován především jako forma 

trestu, ne kvůli obsahu hraných titulů nebo proto, že u něj tráví mnoho času, ale i tak 

mnoho účastníků diskuse zákazy nerespektuje a obchází je. Nezdá se tak, že by rodiče u 

zkoumané skupiny působili jako podstatný aktér ovlivňující náplň a množství času 

tráveného hraním.  

 

7.8 Osobní interview 
 

Osobní rozhovory proběhly s příslibem anonymity v rámci, co nejmenšího 

záměrného zkreslení odpovědí ze strany respondentů. Přesto bylo v určitých momentech 

očividné, že někteří účastníci jsou během některých otázek poměrně nervózní a nelze 



Diplomová práce  

106 
 

vyloučit, že odpovědi nebyly naprosto upřímné. Dle mého názoru to lze přičítat obavám 

z toho, že zpovídaná osoba by mohla být, byť jen mnou, vnímána jako nekvalitní rodič. 

Přesto velká většina rozhovorů proběhla v příjemné a uvolněné atmosféře a domnívám 

se, že k účelnému zkreslení odpovědí nedocházelo často.  

7.8.1 Pocit z hraní dít ěte 
 

Jednou z podmínek účasti na výzkumu byl potomek ve věkové skupině 12 až 14 let, 

který se věnuje hraní nejméně tři hodiny týdně. Nejde o zanedbatelné množství času, 

proto také byla jedna z otázek zaměřena na zjištění toho, jaký pocit z toho rodič má, jak 

se staví k tomu, že dítě tráví hraním videoher několik hodin týdně.  

„Rozhodně z toho nejsem nadšená, protože mi hry na počítači přijdou hloupý a taky 

jako ztráta času.“ (ZE01) 

„Když je hodné a má dobré výsledky, tak ať si u toho o víkendu sedí. Ale ne víc, než 

dvě hodiny v kuse. Já jsem hrozná matka, co?“(ZE03) 

„Nebude u toho sedět několik hodin denně, chvíli může, ale pak ať padá ven nebo, 

ať si splní své povinnosti.“ (ZE06) 

„Pokud je to neomezuje v jiných aktivitách, to znamená, nevede se jim špatně ve 

škole, nejsou kvůli tomu tlustý, že se nehýbou a podobně, tak mě to netrápí. A pokud 

kvůli tomu nejsou vyloučený z kolektivu.“ (MU03) 

Ukázalo se, že více nervózní z toho, že jejich dítě tráví čas hraním videoher, jsou 

spíše ženy, které jsou také více autoritativní. Muži se zdají být více angažovaní až ve 

chvíli, kdy se začnou objevovat problémy v podobě horších známek ve škole, nárůstu 

tělesné hmotnosti a podobně. Ale ani jeden z mužských respondentů neuvedl, že by měl 

z hraní jeho potomka nepříjemný pocit nebo mu výrazně vadilo. Zajímavě reagovala 

účastnice ZE03, která se obává toho, že její striktnost může působit tak, že není dobrou 

matkou. Podobné obavy v průběhu rozhovoru zmínila ještě další žena (ZE06) ve 

chvílích, kdy bylo diskutováno o kontrole. Všechny dotazované ženy přiznaly, že nejsou 

nadšené z hraní, především v případě, že jím jejich dítě tráví větší množství času každý 

den.  
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7.8.2 Čas trávený hraním 
 

Množství času se ukázalo být výrazným faktorem intenzity nespokojenosti ze strany 

rodičů. Většina žen nebyla ochotna tolerovat to, že potomek hraje několik hodin denně. 

Muži se opět ukázali být o něco benevolentnější, a pokud dlouhodobé hraní nemělo 

dopady na akademické výsledky či fyzický vzhled dítěte, tak neměli potřebu příliš 

zasahovat. 

„Víc, než dvě hodiny o víkendu ho hrát nenechám. A to musí mít splněné své 

povinnosti, udělané úkoly a podobně.“ (ZE03) 

„Já ho nenechám dlouho na počítači. Chvíli denně může, tak hodinu, ale víc ne.“ 

(ZE07) 

„Ať si hrajou, jak dlouho chtějí, když nemají špatné známky, mají kamarády a 

nejsou tlustý. Ale když je hezky, jsem radši, když chodí ven.“ (MU03) 

Ženské účastnice v pěti případech zmínily konkrétní čas, kdy už jim začíná vadit, že 

se děti věnují hraní a žádná neuvedla další časové období, než dvě hodiny denně. Ty se 

ukázaly být maximální tolerovatelnou hranicí. Naopak mužští respondenti neuvedli 

žádný přesný časový úsek a opět pro ně bylo spíše směrodatné, zda se u dítěte projeví 

nějaké problémy. MU03 opět zmínil vliv na akademické výsledky, obezitu a vztahy. 

Zbývající dva muži také nezmínili konkrétní časový úsek. MU01 řekl: „Neměl by u toho 

sedět moc dlouho, ale když nedělá problémy, tak ať si klidně hraje.“ MU02 byl také 

obecnější: „Nejsem nadšený, když je u počítače celej den, ale co nadělám.“ 

Očividně tak naznačil, že i kdyby dal najevo svůj nesouhlas, nepředpokládá, že by to 

na jeho potomka mělo vliv. Z odpovědi lze tak vyčíst určitou rezignovanost.  

 

 

7.8.3 Nebezpečí plynoucí z her, televizních po řadů a film ů 
 

V rámci několik otázek jsem také zjišťoval, zda a případně nakolik považují rodiče 

hry za nebezpečné. A pokud ano, pak proč. Současně jsem se také zajímal, zda vnímají 

jako riziko sledování televize/filmů. Jak herní tituly, tak pořady/filmy jsou často 

označovány jako rizikové. Zabýval jsem se tedy i tím, co (a proč) vnímají rodiče dětí 

jako více nebezpečné. Opět se ukázalo, že vládnou velké názorové rozdíly mezi muži a 

ženami.  
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„Hry můžou ovlivnit to, jak dítě vnímá svět. Může jim připadnout, že střílet po 

lidech, je v pohodě nebo jet po dálnici dvě stě kilometrů za hodinu je normální.“ (ZE01) 

„ Čím více špatných věcí vidí, tím jim to přijde normálnější. Podle mě je nutné to 

vysvětlovat a korigovat.“ (ZE02) 

„Je dokázané, že některé efekty vyvolávají epileptické záchvaty, ale ty jsou i ve 

filmech a reklamách. Když se dětem člověk nevěnuje, mají problém rozlišit, co si mohou 

a nemohou dovolit, tedy promítají filmy a hry do reality. A to se nestane, pokud na ně 

máš čas. A také mají problémy s navazováním sociálních kontaktů mimo počítač.“  

(ZE03) 

 „Záleží na tom, jaké hry hraje. Když jsou to střílečky a jde zabít to či ono, tak 

ohrožující jsou. Samopal, který používá ve hře si pak třeba pořídí v reálu a je víc 

brutálnější. Ale asi je to jiné u holek a kluků. Třeba logické hry nebezpečné nejsou, ale 

ty asi čtrnáctileté děti nezajímají.“ (ZE06) 

„Hry jsou určitě nebezpečné. Děti vidí, jak se zabíjí a pak jsou zlé na ostatní děti.“ 

(ZE07) 

„Pro malé děti jsou možná hry nebezpečné, ale když je dítěti dvanáct a víc, tak by 

mělo dítě s normální výchovou být schopné poznat, co je reálné a co ne a tak si myslím, 

že mu nebezpečí nehrozí.“ (MU01) 

„Srovnávám to se sebou. Já jsem jako puberťák hodně hrál, byl jsem premiant, měl 

spoustu kamarádů a stíhal u toho sportovat. A nepociťuju, že by z toho byl nějaký 

problém. Druhá věc je, že když člověk hraje často, tak ho to může omrzet. (MU03) 

Všechny ženské účastnice vyjádřily obavy z dopadů her, především násilí a 

následných tendencí dětí k tomu, aby něco podobného zkoušely v reálném světě. Na 

toto téma narazil i MU01, ale ten na rozdíl od většiny žen, upozornil na to, že je to spíše 

otázka věku a výchovy a pokud je dostatečná a kvalitní, pak by nemělo být násilí pro 

starší dítě nebezpečné. Podobně smýšlí i respondentka ZE03, která zdůrazňuje vliv 

výchovy. Zajímavé je, že pouze jediná žena upozornila na to, že záleží na žánru, které 

potomek hraje. Ostatní účastnice výzkumu toto nerozlišovaly a uvedly, že hry jsou 

nebezpečné, aniž by byl zmíněn konkrétní žánr nebo titul. Předpokládám, že vliv na 

odpovědi mužů mělo to, že sami hráli nebo stále hrají, zatímco čtyři ženy odpověděly, 

že nehrají vůbec a zbývají účastnice výzkumu (ZE03, ZE04 a ZE07) jen občas a to 

například karetní hry jako Solitaire, logické hry typu Tetris, Bubble Bobble a podobně. 

Žádná z žen nehraje „velké“ herní tituly, distribuované na DVD a podobných nosičích. 
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Shoda v případě žen panovala i u tématu nebezpečí násilí v televizních pořadech a 

filmech. Respondentky se obávají i nevhodných televizních pořadů a filmů, ale méně, 

než videoher. Pouze jedna uvedla, že riziko je přibližně stejné (ZE01), ostatní se obávají 

spíše videoher. Naopak muži nespatřují ve sledování televize a filmů problém.  

„Myslím si, že nebezpečné je obojí, ale více videohry, protože je dítě přímo ovládá.“ 

(ZE04) 

„O něco horší budou videohry, přímo se do nich totiž zapojí.“ (ZE05) 

„Hry jsou horší. To přímo hrajou.“ (ZE07) 

„Já si nemyslím, že jsou filmy a hry nebezpečné. Spíše mě trápí internet obecně, 

všechny ty chaty a Facebooky. Tam může narazit na nebezpečné lidi.“  (MU01) 

Já také hraju hry a sleduju násilné filmy a seriály a sledoval jsem to, i když jsem byl 

mladší a neovlivnilo mě to. To v člověku prostě je nebo není.“ (MU02) 

Ženské respondentky tedy spatřují největší riziko v tom, že se děti dění přímo 

„účastní“ a zapojují se do akce, co se u televizních pořadů a filmů neděje. Není 

překvapením, že muži nemají pocit, že by nevhodné hry, pořady a filmy mohly mít 

výrazný negativní vliv, znovu tak usuzují z vlastní zkušenosti (MU02). MU01 se spíše 

obává sociálních sítí s ohledem na to, že tam dítě může narazit na nebezpečné osoby.  

Zajímavé je rozhodně to, že jen jedna účastnice ZE05 zmínila také závislost.  

„Ur čitě hrozí závislost na televizi i počítači. Hlavně na počítači. Dítě si raději 

vybere hry, než aby šlo ven.“ 

Mnohem častěji respondenti zaměřovali pozornost na vliv násilí. O závislosti se 

nezmínil ani MU01, u kterého jsem to předpokládal, když se zaměřil na nebezpečí 

internetu. Je to relativně překvapivé, jelikož je narůstající množství času tráveného 

hraním aktuálně často řešeným tématem a závislost je například v médiích zmiňována 

intenzivně. V případě provedených rozhovorů se ale většina dotázaných o závislosti 

nezmínila.  

7.8.4 Kontrola ze strany rodi čů 
 

Pozornost během interview byla věnována také kontrole ze strany rodičů. U 

skupinové diskuse děti obvykle uváděly, že si neuvědomují rodičovský dohled. Během 

rozhovorů se ale ukázalo, že většina respondentů své děti monitoruje nebo to alespoň 

tvrdí. Právě u tohoto tématu existují z mé strany větší pochyby o pravdivosti odpovědí, 

protože je možné se domnívat, že i kdyby rodič nekontroloval to, co děti hrají a sledují, 

nebyl by ochoten to přiznat bez ohledu na příslib anonymity.  
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Není tak překvapením, že kromě respondenta MU01, všichni dotázaní tvrdili, že děti 

kontrolují a to i respondenti, kteří nemají z vlivu her, pořadů a filmů obavy.  

„Já kontroluju všechno. A na nevhodné pořady vůbec nesmí koukat. Hry kupuju já, 

takže vím, co hraje.“ (ZE01) 

„U her ví, co nesmí hrát, takže na to moc pozor nedávám, přes tyhle zákazy prostě 

vlak nejede. V televizi občas sledují nevhodné pořady, tomu se neubráním, ale snažím se 

dohlížet na to, na co koukají.“ (ZE02) 

„Dohlížím na všechno. Zním spíše jako policajtka, než matka, co?“ (ZE06) 

„Hlídám obojí, ale více počítač.“  (ZE07) 

„Já se vlivu her a filmů nebojím, ale nemusí hrát a koukat na všechno.“ (MU02) 

„ Čtrnáctiletá děcka mají skoro větší přehled, než já, takže to sice kontroluju, ale 

nevím, jestli to není zbytečné.“ (MU03) 

Znovu se ženy ukázaly být výrazně striktnější, než muži. Některé z žen (ZE02 a 

ZE06) spoléhají přímo na zákazy, ostatní ženy pouze na kontrolu. U mužů jeden 

nedohlíží vůbec (MU01), MU02 a MU03 ano, MU03 se domnívá, že kontrole nemusí 

být účinná z důvodu toho, že děti mají o aktuálních filmech a hrách lepší přehled, než 

on.  

Všichni respondenti, kteří na hry, televizní pořady a filmy dohlížejí, uvedli, že 

forma kontroly je vědomá i nevědomá, tedy, že dohlížejí na to, co děti hrají a sledují, 

tak aby to věděli, ale jsou také momenty, kdy kontrolují, aniž by to děti věděly. ZE01, 

ZE02, ZE05, ZE06 a ZE07 uvedly, že pokud děti hrají nebo sledují televizi, podívají se, 

jaký obsah dané tituly mají. Obvykle nejde o plánovou akci, spíše o rychlé rozhodnutí 

ve chvíli, kdy jejich potomci sleduje pořady/filmy či hraje. ZE01, ZE03 a ZE07 také 

poznamenaly, že hry pro děti samy kupují, takže vědí, jaké tituly se k nim dostanou. 

ZE01 a ZE07 přiznaly, že se ptají prodejců na to, o jaké hry jde a zda jsou vhodné, 

ZE03 se pak obvykle řídí hlavně doporučení dalších rodičů a obrázky na obalu.  

7.8.5 Povědomí o preventivních a regula čních opat řeních 
 

Během diskuse o tom, zda rodiče kontrolují, co jejich děti hrají a co sledují, nebylo 

zmíněno žádné konkrétní regulační či preventivní opatření, navázal jsem na toto téma 

otázkami, které se týkaly přímo preventivních/regulačních opatření, která jsou s tímto 

spojeny. Zjišťoval jsem, jaký vládne mezi rodiči přehled o těchto opatřeních a zda dle 

nich mají smysl.  
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Očekávatelně se ukázalo, že větší přehled mají rodiče o označování nevhodných 

pořadů na televizních obrazovkách, ale u herních titulů nejsou se situací příliš 

obeznámeni. Všechny ženy i muži byli schopni zhruba popsat, jak jsou označovány 

nevhodné pořady (forma oznamování nevhodnosti pořadů je v kompetenci jednotlivých 

televizních stanic, neexistuje jednotná podoba). U her, ale byla situace jiná. Více 

informací měli muži, konkrétnější byla jediná žena. 

„Vím, že když je ve hře násilí, je tam nějaká pěst v kroužku.“ (ZE05) 

„Znám PEGI a také si pamatuji, že u některých her byla nahrazena červená krev 

zelenou. Televizní pořady mají upozornění před začátkem nebo nějaký symbol v logu.“ 

(MU01) 

„Myslím, že jsou na hrách nějaké nápisy PG-13, PG-17 a R.“ (MU02) 

„Pamatuji si, že bylo nějaké ESRP nebo jak se to jmenovalo a že na obalu bylo 

18+.“  (MU03) 

Pokud se jedná o to, zda se rodiče domnívají, že podobná opatření mají smysl, byla 

situace komplikovanější především u ženských respondentek, protože ty o nich neměly 

přehled. Proto jsem se na smysl ratingových systému ptal až poté, co jsem jim popsal 

jejich formu a účel.  

„Up římně si myslím, že to moc smysl nemá. Spíš si myslím, že to děti bude lákat.“ 

(ZE01)  

„Myslím si, že děti se o přístupnost nestarají a u rodičů nevím.“ (ZE03) 

„Pro rodi če to smysl má, ale u dětí je to naopak. Tu hru budou chtít ještě víc.“ 

(ZE05) 

Šest dotazovaných, se domnívala, že smysl mají především pro rodiče, ale naopak tři 

respondenti zmínili obavy, že by hry, které jsou označeny jako nevhodné, přitahují děti 

více. Je nutné také upozornit na to, že žádný z rodičů nezmínil rodičovský zámek, 

přestože je jedním z mála opatření, které dovoluje aktivnější zásahy a nemá pouze 

informativní charakter.  

Osm dotázaných (všechny ženy a MU02) uvedlo, že neví nebo přesně neví, o co jde, 

MU01 a MU03 věděli, jaký je jeho princip, ale nepoužívají ho, aniž by blíže upřesnili 

proč. Zřejmě bude ale hlavním důvodem to, že, jak uvedli během rozhovoru, nespatřují 

ve videohrách velké riziko.  

 



Diplomová práce  

112 
 

7.8.6 Zákazy ze strany rodi čů a motivace k jiné činnosti 
 

Jelikož během rozhovorů ze strany některých rodičů zaznělo, že se uchylují 

k zákazům, zajímal jsem se o tuto problematiku podrobněji. Zjišťoval jsem i to, co rodič 

zakázuje, když chce dítě potrestat, zda videohry nebo televizi, případně obojí.  

„Když je drzé nebo neposlouchá, tak mu zakážu počítač.“  (ZE02) 

„Víc trpí, když zakážu počítač. Pociťují to hrozně.“  (ZE03) 

„První zakážu počítač, tam může hrát hry i dívat se na různé filmy a pořady.“ 

(MU01) 

„Sice zakazuju obojí, ale počítač je pro děti asi horší, na něm můžou dělat spoustu 

věcí.“  (MU02) 

Nikdo z respondentů neuvedl, že by zakázal pouze televizi. Vždy byl zmíněn 

počítač nebo počítač a televize. Důvodem bude pravděpodobně to, co uvedli MU01 a 

MU02, tedy fakt, že počítač je multimediální zařízení, které umožňuje jak sledování 

filmů a pořadů, poslech hudby, tak hraní, chatování a další aktivity. Hlavním důvodem 

pro zakazování počítače/televize se ukázalo být především nevhodné chování dětí.  

Dotazoval jsem se taktéž na reakci ve chvíli, když rodič zjistí, že potomek 

neuposlechl zákazu a hraje/sleduje televizi/filmy.  

„Mn ě se to ještě nestalo, ale kdyby ano, tak mu seberu kapesné a dostane zaracha.“ 

(ZE01) 

„Když to zjistím, tak to zakážu ještě na delší dobu a pořádně to hlídám.“ (ZE06) 

„Buďto zvýším hlas, nedostane kapesné nebo mu zakážu něco jiného, třeba internet 

v mobilu.“ (MU01) 

I ostatní respondenti by zvolili nějakou další přísnější formu trestu, nejčastěji 

v podobě odebrání nebo snížení kapesného, třikrát by také došlo na domácí vězení.  

V návaznosti na zákazy jsem položil otázku, zda rodiče motivují své děti k jiným 

činnostem, než je sledování televizních pořadů/filmů a hraní videoher. Mým 

předpokladem bylo, že většina rodičů své děti nabádá, aby se věnovaly i něčemu jinému 

a toto se potvrdilo.  

„Chci, aby se učilo jazyk a chodilo do kroužků.“  (ZE01) 

„Hodně chodíme ven, na návštěvy k sousedům a podobně.“  (ZE02) 

„Chci, aby se věnoval sportu. Ten je i u mě na prvním místě. Hlavně fotbal, tak chci, 

aby ho dělal taky.“ (MU02) 
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Někteří z rodičů zmínili konkrétní aktivity, nejčastější byla odpověď v podobě toho, 

že rodič chce, aby dítě chodilo ven. Všichni muži motivují děti ke sportu, z žen je to 

pouze jediná (ZE07).  

 

7.8.9 Vyhledání pomoci 
 

Přestože toto téma je možné označit za hypotetické (což obecně může být vnímáno 

jako chybný typ otázky, ale v tomto případě se domnívám, že mají odpovědi svou 

hodnotu), protože žádný z rodičů neuvedl, že by měl dojem, že jeho dítě má ve spojení 

s hraním výrazné problémy, zajímal jsem se o to, kdyby se nějaké vážnější negativa 

projevila, kde by vyhledali pomoc.  

„Podle toho, o jaký problém by šlo. Hlavně bych se to pokusila vyřešit sama, ale 

kdybych na to nestačila, tak bych se spolehla na dětského psychologa.“ (ZE03) 

„D ětský psycholog nebo nějaká poradna. Prostě nějakého odborníka. Nenechávali 

bychom si to pro sebe, není to něco, co by se mělo tutlat.“  (MU01) 

Odpovědi ze strany dalších respondentů byly podobné. Rodiče by se buďto snažili 

vyřešit problém sami, ale kdyby to nebylo možné, obrátili by se na odborníky. 

Nejčastěji byl zmiňován dětský psycholog/psychiatr. Žádný účastník výzkumu neuvedl, 

že by se pokoušel problém svého dítěte utajit s ohledem na strach z reakce okolí. Není 

neobvyklé, že problém psychického rázu je před okolím skrýván, jak osobou, která jím 

trpí, tak i jeho příbuznými, potencionální negativa spojovaná s videohrami dotázaní 

nevnímají, jako něco, za co by se měl člověk stydět.  

 

7.8.10 Shrnutí výsledk ů osobních interview 
 

Na základě rozhovorů provedených s rodiči dětí, které se věnují hraní (tři a více 

hodin týdně) se ukázalo, že především matky nejsou příliš nadšené, když jejich potomek 

tráví čas u osobního počítače nebo videoherní konzole. Jsou to ochotny tolerovat, ale 

pokud se nejedná o výrazné množství času a dítě má splněny své povinnosti. U 

mužských respondentů je situace jiná, negativně hraní vnímají až ve chvíli, kdy se 

výrazněji projeví problémy v podobě narušení sociálních kontaktů či nárůstu tělesné 

hmotnosti. Nespokojenost ženských účastnic je závislá na množství času, které děti 

hraním tráví. Očekávatelně, čím delší je doba, kterou této činnosti děti věnují, tím méně 
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jsou k tomuto tolerantní. Snesitelná hranice pro respondentky je maximálně dvě hodiny 

denně, ale opět je to závislé na tom, zda má dítě splněny své povinnosti, případně také 

na tom, zda jde o všední den či víkend. Muži se znovu ukázali být benevolentnější a 

žádný z nich nestanovil časový úsek, po jehož uplynutí začínají být nespokojeni. 

Důležitějším faktorem je pro mužské respondenty to, jak se hraní projevuje. Pokud 

nejsou patrné žádné větší problémy, jsou ochotni tolerovat, že potomek tráví u počítače 

relativně dlouhou dobu.  

Muži jsou také mírnější, pokud jde o potencionální negativní dopady videoher. Je to 

výrazně ovlivněno tím, že všichni muži mají zkušenosti s hrami a domnívají se, že na ně 

neměly žádný vliv. Jeden z mužů vyjádřil obavy u dětí mladších 12 let, ale u starších 

osob se domnívá, že pokud jejich rodiče věnovali dostatek pozornosti výchově, neměly 

by pro ně být hry rizikové. Ženské respondentky jsou ale jiného názoru. Obávají se 

především toho, že dítě bude chtít opakovat to, co ve hrách spatřilo, tedy věří v teorii 

sociálního učení, ale některé z odpovědí také odkazují na teorii habitualizace, kdy časté 

vystavování dětí virtuálnímu násilí, může vést k tomu, že ho budou vnímat jako běžnější 

a méně závažné. Videoherní násilí bylo během rozhovorů zmiňováno nejčastěji a byla 

mu věnována největší pozornost ze strany účastníků, na závislost respondenti narazili 

jen výjimečně, což je překvapivé s ohledem na celospolečenské obavy z množství času, 

které děti hraním a sledováním televize tráví. Dalších obavy se týkaly narušení vztahů, 

které zmínili dva účastníci.  

Pozornost byla zaměřena i na to, zda se rodiče více obávají vlivu videoher nebo 

televize/filmů. Pouze v jednom případě byly obě formy zábavy dány na stejnou úroveň, 

jinak se respondenti shodli na tom, že z jejich pohledu je nebezpečnější hraní her a to 

z důvodu aktivního zapojení dětí do dění. Toto platí pro ženské účastnice, muži se 

domnívají, že výrazně riziková není ani jedna forma zábavy, jeden z mužů se spíše 

obává internetu, na kterém může dítě narazit na nebezpečné osoby. Jeho nervozita tak 

nepramení ze samotného vlivu internetu, ale obává se osob, které se na něm pohybují. 

S ohledem na výše zmíněné, nejsou překvapivé odpovědi týkající se kontroly dětí ze 

strany rodičů. Mužští respondenti také dohlížejí, až na jednu výjimku, ale v mnohem 

menším měřítku, než ženy. Je to očekávatelné, jelikož u žen jsou obavy 

z videoher/televizních pořadů mnohem větší, než u mužských respondentů. Ženské 

respondentky dle svých slov důrazně dohlížejí na to, co jejich potomci hrají, některé 

tituly dokonce zakazují a tři z nich hry samy kupují. Podobná situace je i u nevhodných 

televizních pořadů, které se snaží matky kontrolovat, muži v tomto nejsou až tak 
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striktní. U mužských účastníků se také objevily pochyby, zda je dohled efektivní, 

jelikož jak přiznal jeden z nich, věří v to, že děti mají o obsahu her a seriálů/filmů větší 

přehled než dospělí.  

U preventivních/regulačních opatření se ukázalo, že mnohem lepší informovanost 

vládne u označování nevhodných televizních pořadů. To není překvapivé, jelikož na 

rozdíl od videoher, u pořadů existuje zákonná povinnost na nevhodný obsah 

upozorňovat. Varování se tak objevuje na všech televizních stanicích a je tak 

pochopitelné, že o nich mají rodiče přehled. U preventivních/regulačních opatření je 

situace výrazně horší. Více informací měli mužští respondenti, kdy dva zmínili 

konkrétní ratingové systémy (PEGI a ESRB, přestože účastník zaměnil písmeno) či 

další metody regulace (zelená krev místo červené), z žen byla pouze jediná schopna 

popsat jeden ze symbolů užívaných k označování videoher, ostatní o ratingových ani 

jiných opatření nevěděly. Po vysvětlení toho, co ratingové systémy jsou, souhlasila 

šestice respondentů s tím, že smysl mají, ale pouze pro rodiče, pro děti ne, naopak tři 

ženy vznesly obavy, že podobné značení může být pro hráče lákadlem. Další 

regulační/preventivní opatření dotázaní nezmínili, proto jsem položil otázku týkající se 

rodičovských zámků. Většina respondentů netušila, co je jejich funkcí, někteří sice 

přiznali, že o něčem takovém slyšeli, ale nebyli schopni popsat, o co se jedná. Výjimkou 

byli dva z mužů, kteří věděli, co rodičovské zámky jsou, ale nemají potřebu je používat 

z důvodu toho, že videohry nevnímají jako velké riziko.  

Tématika zákazů se prolínala napříč několika otázkami, ukázalo se ale, že jen 

minimum respondentů zakazuje hry kvůli jejich obsahu. Podstatnějším faktorem (pro 

ženy) pro zakazování je čas, který u hraní děti tráví a zákazy se ukázaly být běžnou a 

oblíbenou formou potrestání dětí, pokud jsou například drzé či neposlouchají. Za 

účinnější považovali účastníci rozhovorů zákaz přístupu na osobní počítač. Někteří se 

domnívali, že nemožnost hrát/být na internetu je pro dítě horší, než nemožnost sledovat 

televizi, muži smýšleli praktičtěji a zákaz počítače považovali za lepší trest proto, že 

umožňuje nejen hraní, ale také sledování různých pořadů/filmů a surfování na internetu.  

Všichni rodiče také potvrdili, že děti motivují k jiným činnostem aktivnějšího rázu. 

Opět se projevil rozdíl u pohlaví. Všichni muži potomky nabádají ke sportování (všichni 

se mu sami rekreační věnují), z žen sport zmínila pouze jediná, jinak zazněly spíše 

obecnější odpovědi v podobě toho, aby děti chodily ven. Jedna z účastnic, ale uvedla 

přímo studium jazyků a účast na kroužcích.  
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Dalším tématem, které bylo řešeno to, jak by se rodič zachoval, kdyby měl dojem, 

že problémy spojené s videohrami, je nutné důrazně řešit. Nikdo z respondentů by se 

nepokoušel toto skrývat. Odpovědi byly velmi podobné. Rodiče by se nejdříve pokusili 

vyřešit situaci sami, kdyby to nebylo možné, vyhledali by pomoc odborníka, nejčastěji 

byl zmiňován dětský psycholog/psychiatr.  

Na základě osobních rozhovorů je možné stanovit, že rodiče hodlají být výraznými 

aktéry v případě hraní videoher. Především to platí u ženských respondentek, které se 

ukázaly být výrazně aktivnější a důslednější, muži naopak benevolentnější a také se 

méně obávali negativních vlivů videoher. To bylo ovlivněno faktem, že s hraním mají 

vlastní zkušenosti a nedomnívají se, že by na ně mělo záporný dopad. Z rozhovorů 

vyplynulo, že jako rizikovější je vnímáno hraní násilných her, protože na rozdíl od 

brutalitu obsahujících pořadů, dovolují aktivní zapojení dětí. Zákaz hraní, potažmo 

počítače, je také častější formou trestání. To, že rodiče tuší, jakou roli hraje osobní 

počítač/konzole v životech dětí dokazuje i to, že některé z matek se obávaly toho, že 

budou díky důrazné kontrole/zákazům považovány za příliš striktní a samy sebe 

označovaly například za „policajtku“ nebo „hroznou matku“.  

Rodiče motivují své potomky k jiným činnostem, ale na základě rozhovorů lze 

tvrdit, že nejde o nucení do jiných aktivit, ale žádosti a doporučení, která mohou, ale 

nemusejí děti respektovat.  

Je zřejmé, že závěry skupinové diskuse a osobních rozhovorů se liší. Na základě 

informací od dětí je možno usuzovat, že role rodičů není příliš veliká, ale informace 

získané z osobních interview naznačují, že rodiče, především matky, se naopak snaží, 

aby podstatná byla. Vliv rodičů je ovlivněn tím, nakolik jsou děti ochotny respektovat 

jejich přání, doporučení, velkou roli také hraje informovanost rodičů, které je v případě 

preventivních a regulačních opatření poměrně nízká a také se ukázalo, že názor na 

videohry ovlivňuje to, zda s nimi měl rodič zkušenosti či ne. Ti, kteří ano, jsou obvykle 

benevolentnější.  

Výsledky nelze, s ohledem na počet respondentů (10 + 10) zobecňovat, ale přesto se 

domnívám, že některé ze zjištěných informací mohu být přínosné v hodnocení rodičů 

jako aktérů, kteří ovlivňují to, jaké videohry děti hrají a kolik jim věnují času.  
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8  Závěry a doporu čení 
Potencionální rizika pramenící z videoher jsou aktuálním tématem, což je 

pochopitelné. Nejen, že jde o velmi oblíbenou formu zábavy, které se věnuje podstatná 

část dětí a mladistvých, ale důležitým faktorem, který ovlivňuje míru obav z videoher, 

je i jejich mediální prezentace. Jak je zřejmé z kapitoly, která se incidentům 

spojovaným s videohrami věnuje, média se o tyto případy zajímají a ráda je prezentují, 

ale ne vždy se pokoušejí o co nejvíce objektivní podání. Je tak očekávatelné, že názor 

široké veřejnosti na videohry může být negativní. Cílem mé práce tak bylo zhodnotit 

případná rizika, co nejobjektivněji a zjistit, zda jsou skutečně reálná a představují 

celospolečenský problém.  

Zaměřil jsem se především na tři dopady a to vliv násilí v herních titulech na 

agresivní tendence u dětí a mladistvých, riziko vzniku závislosti a dopady na zvyšující 

se počet nezletilých osob trpících nadváhou a obezitou. Všechna tři negativa mohou 

představovat výrazný problém pro společnost, například pokud by skutečně videoherní 

brutalita zvyšovala tendence k násilnému chování, bylo by možné domnívat se, že to 

ovlivní kriminalitu násilného charakteru, což bude mít dopad na bezpečí občanů, 

závislost pak může představovat problém v podobě společenské stigmatizace pro osoby, 

které jí trpí, taktéž by bezesporu měla dopady na jejich vztahy a profesní život a 

v neposlední řadě by s ní byly spojeny i výrazné finanční náklady spojené s léčbou. 

Nemalé náklady také provázejí boj s obezitou, která je ne bezdůvodně označována 

termínem epidemie. Výrazný podíl obézních osob je provázen nemalými výdaji 

z veřejných financí z důvodu velkých výdajů na léčbu obezity a přidružených nemocí.  

Je tak podstatné zjistit, jak reálná tato rizika jsou a v závislosti na tom upravit 

preventivní a regulační strategie, které se jich týkají a také naznačit rodičům, jak 

intenzivní kontrola je z jejich strany nezbytná.  

Nejvíce pozornosti u videoher směřuje k obsahu násilí a jeho vlivu na děti a 

mladistvé. Jak ukázaly výzkumy, které byly v práci zmíněny, výrazné procento rodičů 

se nepodílí na tom, jaké videoherní tituly si jejich potomci pořizují a mnozí dokonce ani 

netuší, jak jsou nevhodné videohry označovány. Toto se potvrdilo i ve mnou 

provedeném výzkumu, jehož výsledky ukázaly, že povědomí o regulačních a 

preventivních opatřeních je velmi malé a současně to, že nezletilí se ratingovými 

systémy, které slouží ke značení her na základě jejich obsahu, nehodlají řídit. A ani 

prodejci nejsou povinni věk kupujícího kontrolovat, česká legislativa toto nevyžaduje. 

Ale i kdyby ano, existují jiné formy, jak se dostat k nevhodným titulům, především se 
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jedná o počítačové pirátství, jehož míra je stále poměrně vysoká. U nezletilých tak 

v podstatě nelze úplně zabránit tomu, aby se k hrám obsahující výrazné prvky 

explicitního násilí dostali.  

Ve spojení s videoherní brutalitou bylo v minulých letech realizováno velké 

množství výzkumů/studií, které zahrnovaly tisíce respondentů. Pro co nejobjektivnější 

zhodnocení vlivu herního násilí jsem se rozhodl analyzovat tyto studie. Nebylo v mých 

možnostech provést výzkum takového rozsahu, aby jeho výsledky byly stejně relevantní 

jako u výzkumů, kterým jsem se v práci věnoval. Proto jsem si jako náplň mého 

kvalitativního výzkumu zvolil jiné téma a to proč a jak rodiče ovlivňují to, jaké hry 

jejich potomci hrají a kolik času u nich tráví, což je oblast, které nebylo věnováno příliš 

pozornosti.  

V rámci analýzy, kterou jsem provedl, se ukázalo, že určitý vliv videoherního násilí 

na děti a mladistvé hráče nelze vyloučit. Není možné popřít, že vystavování 

intenzivnímu násilí může u určitých osob představovat riziko, ale je nutné se také 

zaměřit na širší kontext a soustředit se i na jiné aspekty. Výsledky provedené analýzy 

ukazují, že je hraní násilných titulů je možno vnímat jako ukazatel tendencí k násilným 

sklonům, ale pouze jako sekundární, mnohem větší roli hrají jiné faktory v podobě 

finančních poměrů, vztahů v rodině, vzdělání, pohlaví, šikany a samozřejmě 

psychického stavu. Videohry jsou tak snadným cílem, na který je jednoduché ukázat 

prstem a obvinit je z toho, že jsou hlavním příčinou například násilné kriminality dětí, 

ale osobně se domnívám, že videohry jsou často zneužívány jako zástupný problém, 

který dovolí odklonit pozornost od mnohem závažnějších negativních jevů, o kterých 

společnost nerada slyší (nefungující rodina, chudoba či deprese). Je pohodlnější tvrdit, 

že za masakrem na škole stojí hra, než přiznat, že důvodem by mohly být jiné faktory 

pramenící z aktuálního stavu společnosti. Samozřejmě nelze řici, že brutalita ve hrách 

nesehrála u pachatelů masakrů na školách žádnou roli. Jde ale o druhotný motivátor, ne 

primární spouštěč. Prvotní příčinu je nutné hledat někde jinde. Ostatně se ukázalo, že 

pachatelé těchto hrůzných činů více inklinují k násilné literatuře, televizním pořadům a 

filmům, násilné hry je tolik nelákají. Navíc většina z nich trpěla sebevražednými sklony 

a prošla osobní ztrátou/prohrou, se kterou se nedokázali vyrovnat. Je také nutné ptát se 

na to, zda násilný obsah her zvyšuje násilné tendence nebo nezvyšuje, ale přitahuje 

osoby, které již tyto tendence mají. Výsledky některých výzkumů ukazují, že brutální 

herní projekty násilné sklony nezvyšují, ale poukazují na to, že tituly s násilným 
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námětem jsou pro již agresivní osoby lákavé, právě proto, že tyto osoby už násilné 

tendence mají.  

Jelikož videohry jsou označovány také za příčinu násilné kriminality nezletilých, 

zaměřil jsem se na hodnocení statistických údajů kriminality ve Spojených státech 

amerických a České republice. Důvody pro volbu České republiky jsou zřejmé, jde o 

mou domovskou zemi, Spojené státy americké byly vybrány proto, že patří k největším 

producentům a konzumentům videoher a současně jsou to právě americké organizace a 

politici, kteří je nejhlasitěji kritizují.  

Ovšem statistické údaje dokazují, že situace v případě násilné kriminality se 

zlepšuje. Zaměřil jsem se na období před rokem 2000 a po něm. Rok 2000 jsem zvolil 

jako zlomovým, protože po roce 2000 výrazně narůstala obliba hraní, objevilo se 

několik nových platforem v podobně konzolí Xbox 360, Playstation 3, Wii, tabletů a 

velké obliby se dočkaly chytré telefony. V devadesátých letech minulého století bylo 

hraní také oblíbenou formou zábavy, ale ne tak rozšířenou, jako v novém tisíciletí. A 

právě zvyšující se obliba videoher je zřejmě jednou z hlavních příčin narůstajících obav. 

Má analýza ukázala, že jak v USA, tak v České republice má kriminalita nezletilých 

sestupnou tendenci. Ve Spojených amerických státech došlo k velkému poklesu 

násilných kriminálních aktů ve výši desítek procent, v České republice nebyl úbytek tak 

znatelný, ale i u nás se jejich množství po roce 2000 snížilo (vyjma trestného činu 

znásilnění). Statistické údaje ukazují, že bez ohledu na narůstající oblibu videoher, 

násilná kriminalita nezletilých klesá. Riziko vlivu na násilné tendence hodnotím jako 

možné, ale nízké a sekundárního charakteru.  

Jako nejobtížnější se ukázalo zhodnotit riziko vzniku závislosti na videohrách. 

Důvodem je především to, že v současné době není možné videoherní závislost 

oficiálně diagnostikovat a nejsou tak jasně stanoveny příznaky této choroby. S ohledem 

na to také neexistují kontinuálně prováděná statistická šetření, která by jasně stanovila, 

kolik osob tímto problémem trpí. Samozřejmě byly realizovány výzkumy na toto téma, 

na jejichž základě lze usuzovat, že závislostí na videohrách je ohroženo cca 3 - 5 % 

hráčů, ale nutno připomenout, že výzkumníci si sami určili projevy dané závislosti a 

s těmi následně pracovali. Výsledný počet osob ohrožených závislostí se pak mění 

právě dle toho, jaké daní odborníci stanoví symptomy. Pokud by se ale závislost 

projevovala u výraznějšího množství nezletilých, je těžce představitelné, že by to 

nepřitahovalo více pozornosti a nevyvolalo větší rozruch a možná i určitou paniku ze 

strany rodičů a dalších aktérů, jako jsou pedagogové a podobně. Ovšem v současnosti se 
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objevují jen jednotlivé incidenty, které mohou být označeny jako případy patologické 

závislosti a to především z asijského kontinentu. Dokud ale nebude možné oficiálně 

závislost na hrách diagnostikovat, bude obtížné určit, jak velké riziko představuje. 

Zajímavým zjištěním ale je, že úspěchy ve hrách výrazně zvyšují hladinu neurohormonu 

dopaminu, který je označován jako hormon potěšení a k jeho vylučování vedou 

například i některé drogy. To zvyšuje potencionální riziko závislosti, avšak hladina 

dopaminu roste i během konzumace jídla, poslechu hudby či během zamilovanosti a pro 

většinu osob nejde o aktivity, u kterých by běžně vznikala patologická závislost.  

Na základě mého výzkumu vyšla ve spojení se závislostí zajímavá věc. Rodiče 

hráčů, pokud se jedná o rizika spojovaná s videohrami, nejčastěji věnují pozornost vlivu 

násilí a závislost příliš nezmiňují. Dětští respondenti sice věří, že násilí může ovlivnit 

psychicky nemocné osoby a dětí mladší, než jsou oni sami (12 – 14 let), ale striktně 

odmítají, že brutalita má vliv na ně samotné. Naopak přiznávají, že riziko vzniku 

závislosti je reálné i pro ně. Riziko vzniku závislosti hodnotím jako poměrně nízké 

s ohledem na množství osob, které se hraní věnují a počet medializovaných případů, 

které jsou v současnosti hlavním, byť ne naprosto relevantním ukazatelem počtu 

závislých.  

Ze tří řešených rizik vnímám jako nejreálnější vliv videoher na obezitu. Děti a 

mladiství tráví hraním velké množství času. Standardní podoba hraní nevyžaduje 

výraznou fyzickou aktivitu a také se ukazuje, že vede ke změnám stravovacích návyků a 

zvýšenému příjmu kalorií. Ovšem také bylo zjištěno, že nezletilí preferují sledování 

televizí či surfování na internetu, hraní není jejich nejoblíbenější činností ve volném 

čase. Sledování televize či trávení času na internetu je pak formou zábavy, která má na 

spalování energie a stravovací návyky podobný vliv. Nelze ale popřít, že hraní je jedním 

z výrazných aspektů, které nárůst váhy ovlivňují. Osoby mladší osmnácti let tráví 

mnoho času sledováním televize, filmů a hraním a méně času aktivnější formou zábavy. 

Taktéž se u hráčů mění stravovací návyky, preferují rychle připravitelná jídla (která 

mají často vyšší energetickou hodnotu) a to z důvodu toho, aby nebyli dlouho zdržováni 

od hraní.  

Vliv na nárůst váhy považuji za nejrizikovější aspekt videoher, přestože ani v tomto 

případě nejsou videohry faktorem, který obezitu ovlivňuje nejvíce. Roli mají ale 

výraznou.  

Určité negativní dopady tedy hry mají a je tak důležitá kontrola především ze strany 

rodičů, kteří mohou nejvíce ovlivnit, co a jak dlouho jejich nezletilí potomci hrají. 
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Mnou provedený výzkum ukazuje, že aktivita ze strany rodičů je citelná. Snaží se 

kontrolovat, co jejich děti hrají, motivovat je k jiným činnostem, dohlížejí na čas 

strávený hraním, někdy se také uchylují k jeho zákazům. Ale zjistil jsem, že rodičovský 

dohled není tak efektivní, jak by být měl. Jedním z důvodů je neochota dětí zákazy 

rodičů respektovat. Bez ohledu na zákaz, některé děti chodí hrát k přátelům nebo čekají, 

až nebudou rodiče doma a videohrám se věnují. Dále vyšlo najevo, že děti nejsou 

ochotny respektovat doporučenou věkovou přístupnost a samotní rodiče nemají 

dostatečný přehled o preventivních/regulačních opatřeních. Je to zarážející s ohledem na 

to, že většina z dotázaných rodičů považuje hry za nebezpečné, přesto ale nemají 

dostatek informací o prevenci a regulaci. Jejich snaha o kontrolu pak není tak účinná, 

pokud nemají o problematice dostatečný přehled. Výzkum ukázal, že rodiče jsou 

relativně aktivní, ale také je možno stanovit, že kontrola selhává díky výše zmíněným 

důvodům.   

Jaká je tedy opověď na otázku, zda jsou videohry rizikovým faktorem dospívání? 

Stručná odpověď je jasná, zní ano, ale hlavním rizikem, dle mého názoru, není obsah 

nebo množství času, které děti a mladiství u videoher tráví, ale to, že jsou hry často 

zneužívány jako zástupný problém, díky němuž se nevěnuje pozornost aspektům, které 

nezletilé ohrožují mnohem výrazněji.  

Mé doporučení tedy zní, aby se vliv videoher i nadále studoval a byly mapovány 

jejich dopady. Ovšem domnívám se, že je nezbytné mírnit emoce, které toto téma 

vyvolává a také by mělo být zváženo, jak velkou pozornost věnovat právě videohrám 

v rámci hledání příčin násilných tendencí nezletilých. Přikláním se k názoru, že hry jsou 

v některých případech záměrně zneužívány, z důvodu své rozšířenosti, jako zástupný 

problém, na který se soustředí velká pozornost, zatímco na další faktory v podobě 

například šikany, chudoby či rodinných problémů, se díky tomu záměrně „zapomíná“. 

Bylo by tak vhodné zaměřit se na násilné tendence potažmo násilnou kriminalitu 

mladistvých v širším kontextu a nesoustředit pozornost jen na některé potencionální 

příčiny, které jsou najvíce „na očích“.  

Přestože neexistuje shoda na tom, jak velké je nebezpečí plynoucí z videoher, 

vystavovat děti projektům, které obsahují explicitní prvky násílí není příliš vhodné. 

Tomu mohou předcházet preventivní a kontrolní mechanismy v podobě ratingových 

systémů a rodičovských zámků. Ratingové systémy pomáhají s určením vhodnosti dané 

hry pro určitou věkovou skupinu a rodičovské zámky umožňují přímo zablokovat 

nevhodný obsah, kontrolovat množství času, které děti/mladiství hraním tráví. Avšak 



Diplomová práce  

122 
 

v České republice není situace v případě těchto opatření příliš optimistická, o 

ratingovém systému PEGI, který je využíván ve většině evropských zemí, existuje malý 

přehled, pouze 28 % osob tuší, co symboly PEGI, které jsou umísťovány na obaly her, 

znamenají, navíc jen 1,5 % rodičů vždy kontroluje, jaké hry si jejich dítě ve věku 6 – 9 

let vybírá, u rodičů dětí ve věku 10 – 15 let je to dokonce jen jedno procento rodičů 

(ISFE Consumer Study, 2012). Kromě toho v současné době v České republice 

neexistuje právní povinnost prodejců řídit se věkovými doporučeními u herních titulů a 

je jim tak umožněno prodávat hry s jakýmkoliv obsahem všem věkovým kategoriím. 

Domnívám se, že by bylo vhodné, po vzoru například Velké Británie, uzákonit 

povinnost prodejců řídit se ratingovým systémem PEGI a zabránit tak tomu, aby hry 

s nevhodnými výjevy, mohly být prodávány dětským zákazníkům. Toto samozřejmě 

bude efektivní u kamenných obchodů, u internetových obchodů není reálně možné 

ověřovat věk všech zákazníků. Ale samotní prodejci by neměli být hlavními aktéry, 

kteří ovlivňují to, jaké tituly se k dětem a mladistvým dostávají, tento úkol nesou na 

bedrech především rodiče. Avšak jelikož v České republice chybí širší povědomí o tom, 

co symboly PEGI znamenají, je nezbytná informační kampaň, která by rodiče 

seznámila, alespoň se základními informaci týkajících se tohoto ratingového systému. 

Vhodná by byla kampaň v celostátních tiskovinách, případně na televizních stanicích. 

To se sebou ale nese výrazné finanční náklady a je otázkou, jaká by byla ochota 

politických činitelů investovat jistě nemalé částky do kampaně, která by se týkala 

tématu, které v současnosti není v České republice zřejmě považováno za příliš důležité, 

o čemž svědčí právě to, že není zákonem regulován prodej videoher.  

Situace u rodičovských zámků není o mnoho lepší než u ratingových systémů, u dětí 

mladších pěti let je používá jen 9 % rodičů, u dětí 6 – 9 let 34 %, ale u skupiny 10 – 15 

let jen 24 % rodičů. Právě rodičovské zámky, díky své univerzálnosti, mohou být 

jednou z nejefektivnějších metod, jak kontrolovat co a jak dlouho nezletilí hrají. Ovšem 

z výše uvedených údajů vyplývá, že ochota rodičů je používat, není příliš vysoká. I 

v tomto případě bych doporučil mediální kampaň. S ohledem na více možností využití 

rodičovských zámků, bych ji upřednostnil před kampaní týkající se ratingových 

systémů. S tímto je ale spojena komplikace v podobě znalostí informačních technologií 

na mírně pokročilé úrovni. Bylo by tak žádoucí, aby kampaň týkající se rodičovských 

zámků byla velmi popisná nebo by nejdříve bylo vhodné zvýšit počítačovou gramotnost 

především u starších rodičů, kteří, jak jsem uvedl v grafu „Uživatelé osobních počítačů 

dle věku“ s věkem klesá. Jako méně organizačně náročná se jeví možnost popisnější 
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informační kampaň, která by rodiče seznámila se základními kroky při aktivování a 

nastavování rodičovských zámků. Avšak je nutné poznamenat, že postup u různých 

rodičovských zámků se samozřejmě může lišit. Rodičovské zámky považuji za 

nejefektivnější kontrolní mechanismus, proto se domnívám, že právě na ně by se měla 

soustředit největší pozornost. Dovolují několik forem kontroly, náklady na jejich 

pořízení nejsou žádné nebo jsou minimální a umožňují v podstatě neustálý dohled.  

Výše jsem zmiňoval to, že je v případě videoher nutné mírnit emoce, které jsou 

často zbytečně vyhrocené, bez ohledu na realitu. To platí především pro Spojené státy 

americké, v České republice je situace diametrálně odlišná. Zde nejsou dopady videoher 

příliš řešeny, až na výjimečné případy, kdy se v médiích objeví zpráva o tragédii, která 

je spojována právě s videohrami. A ani jedna cesta není vhodná. V USA dochází ze 

strany některých osob i institucí téměř k demonizování videoher, provází je silně 

emotivní reakce a v některých případech dokonce panika, v České republice jsou 

potencionální rizika na okraji zájmu, výzkumníci jim, až na výjimky, nevěnují příliš 

pozornosti a stejně tak představitelé státu se tímto tématem příliš nezabývají.  

Nedovolím si tvrdit, co je výrazně horší, zda někdy až extrémně vyhrocené reakce 

nebo určitá laxnost, ale dovolím si prohlásit, že ani jeden přístup není správný. 

Videohry se staly nedílnou součástí života velkého množství z nás a je tak nutné se 

zajímat o to, co nám v dobrém i špatném smyslu slova přinášejí, avšak nezbytný je 

racionální a neemotivní přístup k této problematice.   
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11.2 Výběr pokládaných otázek b ěhem osobních interview 
 
Tráví vaše dítě více času sledováním televize nebo hraním her? 

Zajímáte se o to, jak často vaše dítě sleduje televizi a na co se v ní dívá?  

Sledujete to, kolik času vaše dítě stráví hraním a jaké hry si vybírá?  

Kontroluje to tak, aby o tom dítě vědělo nebo naopak tak, aby to netušilo? 

Jaký máte pocit z toho, že vaše dítě hraje videohry?   

Myslíte si, že videohry mohou být nebezpečné? Jak? Proč si to myslíte?  

Myslíte si, že pořady obsahující násilí mohou být nebezpečné? 
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Pořady jsou rozděleny dle vhodnosti obsahu, myslíte, že to má smysl? A víte, jak se 

označují nevhodné pořady? 

Odrazujete někdy své dítě od hraní/sledování televize a motivujete ho k jiným 

činnostem (procházky, sport)? 

Jak reaguje dítě, pokud mu zakážete hraní? 

Víte o nějakých preventivních opatřeních, které se týkají videoher? Pokud ano, 

využíváte jich/řídíte se jimi? 

Na koho byste se obrátili, kdybyste získali dojem, že má vaše dítě problémy s hraním?  

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 


