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K zvolenému tématu: Problematické hraní počítačových her patří bezpochyby 

k tématům, která jsou velikou výzvou pro psychologický výzkum. Jedná se o aktuální téma, 

k němuž jsou v současné době často zaujímány postoje a vyslovovány názory bez kritického 

zkoumání. Právě proto je třeba přivítat práci, jakou je předkládaná disertace, ve které se 

autorka disciplinovaným způsobem snaží zkoumat faktory, které ovlivňují intenzitu hraní 

online počítačových her typu MMORPG a přítomnost symptomů problematického užívání 

her. 

K teoretickému rámci: Pro uchopení zkoumané problematiky si autorka připraví velmi 

komplexní teoretický kontext. Prvním kontextem jsou koncepty a teorie uchopující excesivní 

a problematické hraní ve vztahu k problematice závislosti. Další velmi podstatným 

teoretickým kontextem je koncept seberegulace, tak jak je nastolen především sociálně 

kognitivními teoriemi. Pro potřeby empirického zkoumání je zde vhodně pojednáno také o 

konceptech „immersion“ a „flow“. Vhodným způsobem je k pluralitě teoretických konceptů 

přidáno také pojetí časových perspektiv, a je zde pojednána jejich podstatná souvislost 

s problematikou seberegulace. Pro uchopení kulturního a historického kontextu je zde 

teoretický kontext rozšířen také o kulturně-historickou teorii činnosti. Zde je namístě říci, že 

autorka zde pracuje s teoretickými kontexty, se kterými má dlouhodobou zkušenost a o nichž 

opakovaně publikuje v odborných časopisech. Jako příklad lze uvést, že se Zimbardem, 

autorem teorie časových perspektiv, publikovala článek v Československé psychologii, a 

u Engestroma, autora kulturně-historické teorie činnosti, byla na půlroční stáži v Helsinkách, 

přičemž tuto teorii originálním způsobem využila již ve své diplomové práci a v dalších 

publikacích. Celkově lze zvolený teoretický rámec hodnotit jako komplexní a vhodný pro 

zkoumání této problematiky. 

K empirickým studiím: Zde autorka specifikuje své výzkumné zaměření a zkoumá 

postupně různé faktory uplatňující se při (ne)problematickém hraní. Studie založené na 

dotaznících jsou promyšleně navrženy, jejich výsledky jsou přehledně předloženy 

a srozumitelně diskutovány v teoretickém kontextu připraveném v první části práce. V první 



studii se významně ukázal předpokládaný pozitivní vliv orientace na budoucnost a negativní 

vliv fatalisticky-přítomnostní orientace. Obzvláště hodnotím druhou výzkumnou studii, kde 

autorka předkládá modely (ne)problematického užívání MMORPG a formuluje řadu 

proměnných souvisejících s vědomou a habituální regulací. Za vhodné považuji také zařazení 

„folow up“ studie a vysoce hodnotím poslední studii kategorizující hráčské strategie a citlivě 

interpretující, co tyto kategorie říkají o hráčských „teoriích“ týkajících se časové regulace 

jejich hraní. 

Z provedených studií autorka činí zobecňující závěry týkající se hlavní otázky, tj. co je 

určující pro (ne)problematické hraní. Jak provedené studie, tak také závěrečná diskuse jsou 

argumentem pro posun paradigmatu od rámce zaměřeného na závislost k rámci zaměřenému 

na seberegulaci, časové perspektivy, zvyky a povahu aktérství.  

Souhrnné hodnocení: Autorka ve své práci prokázala schopnost tvůrčího myšlení a 

kompetenci pro vědeckou a výzkumnou práci, a to v mimořádné míře. Proto tuto práci vřele 

doporučuji k obhajobě. 
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