
Oponentský posudek na disertační práci Kateřiny Lukavské: What makes a reasonable 
player: self-regulation, time perspective and habits in online gaming

Ad aktuálnost zvoleného tématu
Téma je nesporně „aktuální“. Samotné hry typu Massive Multiplayer Online Role-Playing 
Games se objevily teprve nedávno, v devadesátých letech minulého století. Takže ani jejich 
„nerozumné hráče“, resp. „nadměrné hraní“ či závislost na těchto hrách nešlo dříve 
tematizovat jako objekt vědeckého výzkumu. Navíc, jak autorka v textu dokumentuje 
(v kapitole 1. What are the MMORPGs (and why they are worthy of investigation)?), hráči 
těchto her rozhodně nejsou nějakou málo početnou skupinou; a jak vyplývá z autorčina 
rozboru, jako spotřební artefakt jsou tyto hry konstruované tak, že maximalizace času 
věnovaného hraní se jeví jako účelně-racionální chování (viz s. 57-58).

Ad výsledky disertace – Jaké nové poznatky přinesla? + význam pro další rozvoj vědy
Jakkoli jde o téma, které se objevilo teprve nedávno, jeho výzkum lze označit za „dobře 
zavedenou a rychle rostoucí oblast výzkumu“ (jak autorka přesvědčivě dokumentuje ve 
zmíněné první kapitole; škoda, že úplné odkazy na přehledové studie Chakraborty et al. 2010 
či Moreno et al. 2011 se nepodařilo dohledat v References s. 152-163). O to náročnější pro 
autorku bylo zjednat si orientaci v teoretických přístupech a empirických výzkumech a zvolit, 
čím sama k dané oblasti přispěje.
Ocenit lze nejdříve to, že za těžiště svého výzkumného zájmu autorka zvolila nikoli hráče 
závislé, nebo abstinující, ale „rozumné“.
Dále lze ocenit, že se rozhodla navázat na tradici výzkumů, které zkoumají to, jak rozumné a 
nerozumné chování (včetně užívání drog, alkoholismu, kouření, gamblerství atd.) koreluje 
s tou osobní orientací, kterou lze uchopit pomocí Zimbardova pojmu „časová perspektiva“ 
(viz zvláště s. 47–50). Zadáme-li v současnosti do vyhledávače Google Scholar slova 
„excessive gaming“ a "time perspective", tak ten první smysluplný odkaz je na text Kateřiny 
Lukavské „Time Perspective as a Predictor of Massive Multiplayer Online Role-Playing 
Game Playing“ z roku 2012.
(Mimochodem, v tomto textu se mohla pochlubit, že v předchozím roce spolu se Zimbardem 
a dalšími dvěma spoluautory publikovali zprávu z testování české verze Zimbardova 
dotazníku na rozsáhlém reprezentativním vzorku české populace (N = 2030). Zajímalo by 
mne, jestli samotného Zimbarda napadlo využít vlastní dotazník ve výzkumech „excessive 
gaming“; např. pro svou knihu Man Disconnected: How technology has sabotaged what it 
means to be male z roku 2015, ve které se snad rovněž věnuje i problematice „excessive 
gaming“ jako symptomu; tedy obdobně jako autorka disertace.)
Pokud tomu dobře rozumím, tak zmíněný článek vychází z výzkumu, který je v disertaci 
označen jako „Study 1“. Těžiště disertace však spočívá ve výzkumu označeném „Study 2“. A 
ten je pak třeba zvláště ocenit. Autorka si v něm nedala za úkol jen prozkoumat to, jaké 
podoby osobní orientace v časové perspektivě mohou fungovat jako faktor nerozumného vs. 
rozumného hraní her typu MMORPG; ať už se uvažuje v modelu lineárního působení či 
cyklického – a tak vlastně prověřit výsledky svého předchozího výzkumu. Nýbrž si dala za 
úkol prozkoumat též to, zda je vliv dané osobní orientace nějak zprostředkován vědomou 
kontrolou či zvykovou (habitual) regulací užívání daných her. Zvláště je pak třeba 
vyzdvihnout to, že v případě zvykové regulace autorka uvažuje nejen o zvycích, které 
navyšují čas věnovaný hře, ale též o těch, které jej omezují. Uvedením výčtu všech zjištění o 
interakcích všech sledovaných proměnných a jejich variant (např. jen samotné „hraní“ bylo 
operacionalizovné v podobě respondenty odhadovaného času za týden, času jednoho sezení, 
podílu z volného času, škály problematického hraní) by posudek nabyl rozsahu autoreferátu. 
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Takže se omezím na konstatování, že s ohledem na použité metody (vs. pojmy) se autorce 
podařilo úkol splnit vyčerpávajícím způsobem.
Linii výzkumného zájmu orientovaného na odhalení faktorů podporujících „rozumnou 
spotřebu her typu MMORPG“ pak doplňuje šetření, které se autorce podařilo po 3 letech 
se 76 respondenty (s. 119) z původních 377 respondentů (s. 81). Ověřit se zde měla platnost 
působení sledovaných faktorů v čase. Lze pak vyjádřit účast na zklamání autorky, když 
zjistila statisticky významný vliv jen v případě negativní časové perspektivy (brání obecnému 
poklesu času věnovaného hraní). Poněkud překvapivé pak je, že autorka nepodrobila 
statistickému rozboru platnost působení těch dalších dvou, zprostředkujících faktorů – a sice 
vliv vědomé kontroly a zvykové regulace užívání daných her.
(Věřím, že následně vyjádřená pochybnost je v případě dané autorky irelevantní. Ale z textu 
je zcela jasné, že v roce 2015 se nepracuje se stejnou operacionalizací samotného „hraní“ jako 
v roce 2012. V roce 2015 se nepracuje s hodnotami respondenty odhadovaného času za týden, 
času jednoho sezení, podílu z volného času a  škály problematického hraní, nýbrž s rozdíly 
v hodnotách z roku 2015 a 2012. To je naprosto v pořádku. Z textu však není zcela jasné, zda 
ke zjišťování statistických souvislostí byly použity výsledky Zimbardova dotazníku z roku 
2015 nebo z roku 2012. A to trochu znepokojuje.)

Ad zvolené metody
Obecně lze říci, že autorka se rozhodla pro výzkum s početnými soubory zkoumaných osob a 
měření zvažovaných jevů prostřednictvím dotazníků, v nichž zkoumané osoby vypovídají 
samy o sobě. O kvalitě české verze Zimbardova dotazníku časové perspektivy vypovídá výše 
zmíněný článek (Kateřina Lukavská, Martina Klicperová-Baker, Jiří Lukavský, Philip G. 
Zimbardo (2011). ZTPI – Zimbardův dotazník časové perspektivy. Československá 
psychologie, 55, 4, 356-373.). Zvláštní ocenění zaslouží to, jak autorka ztvárnila škálu 
problematického hraní (Problematic usage scale items – s. 167); a především její vlastní 
dotazník na zvykovou regulaci užívání daných her (Cues sensitivity scale – s. 169–170).
Úctyhodná je volba sofistikovaných metod statistické analýzy Partial Least Squares Path 
Modeling (viz zvláště s. 84–87) a to, že její pohyb v prostoru všech možných kombinací 
interakcí všech použitých proměnných je pro čtenáře smysluplný.
(Pokud tomu dobře rozumím, je škoda, že se pro pojem vědomá kontrola (s. 74) nepodařilo 
vypracovat propracovanější operacionalizaci, než tu otázku: „Do you try to control how much 
time you spend playing MMORPGs?“ s nabízenými odpověďmi „(1) Not at all; (2) Rather 
not; (3) Sometimes yes; (4) Yes, ever or almost ever“ + s žádostí, aby v případě volby 
odpovědi 2–4 respondenti na škále 1–9 posoudili úspěšnost svého úsilí kontrolovat čas 
strávený hrou (s. 83). Ve srovnání s 23 položkami dotazníku na zvykovou regulaci vyznívá 
dotazník na „vědomou kontrolu“ primitivně přímočaře.)

Ad význam pro společenskou praxi
Vlastním, byť jen spekulativním úvahám o využití v praxi (např. poradenské či klinické 
psychologie) se autorka nevěnuje (srovnej kapitolu 3. Conclusions). Již volbu tématu však lze 
považovat za společensky angažovanou. A to, že za těžiště svého výzkumného zájmu autorka 
zvolila nikoli hráče závislé, nebo abstinující, ale „rozumné“, lze považovat za její specifický 
přínos.

Ad otázky Zda disertace splnila stanovený a cíl a Zda disertace splňuje podmínky 
kladené na tato řízení
Pokud bych si dovolil parafrázi autorčina cíle: Prozkoumat vybrané faktory, které by mohly 
vést k rozumnému (nikoli excesivnímu a problematickému) používání her typu MMORPG 
(které jako spotřební artefakt jsou konstruované tak, že maximalizace času věnovaného hraní 
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se jeví jako účelně-racionální chován) – pak svůj cíl rozhodně dosáhla. Navíc, argumentaci 
volby zkoumaných faktorů v diskusi s odbornou literaturou, jejich operacionalizaci pro 
empirická šetření, designy empirických šetření a statistického rozboru dat i vztažení 
výzkumných zjištění k diskursu v odborné literatuře lze označit za velmi kultivované. Navíc 
pak lze ocenit ještě zpracování textu v anglickém jazyce. (K čemuž mohu dodat, že ač 
rozhodně nejsem odborník na anglický pravopis, s porozuměním textu jsem neměl problémy, 
které by vyplývaly z neobratnosti autorky či z absence korekturního čtení.)
Vzhledem k výše uvedenému soudím, že disertace splňuje podmínky kladené na toto řízení a 
že ji mohu doporučit k obhajobě.

V Praze 4. 5. 2016 PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
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