
Oponentní posudek na disertační práci

Mgr. Kateřiny Lukavské

What makes a reasonable player: self-regulation, time perspective and habits in 
online gaming

Hodnocená práce má 190 číslovaných stran, je rozdělena na teoretický úvod (do s. 
65) a tři empirické studie (s. 66-151). Uvádí více než 10 stran převážně zahraničních 
zdrojů a dalších 27 stran příloh obsahujících dotazníkové nástroje, modely měření 
latentních proměnných použité v analýzách a podrobnosti ke kódování pomocí 
postupů zakotvené teorie. Je psána v angličtině, která se mi (nakolik to dokážu 
posoudit) až na několik drobných chyb jeví jako správná.

V úvodní teoretické části se autorka věnuje fenoménu hraní her na internetu, 
specificky MMORPG, a uvádí několik nejdůležitějších her z tohoto herního žánru 
včetně World of Warcraft, která patří v současné době k nejhranějším. Diskutuje 
problematiku závislosti na hraní na počítači v kontextu závislosti na internetu jako 
médiu. Věnuje se konceptualizaci nadměrného hraní jako nedostatku v oblasti 
seberegulace a faktorům, které mohou ke vzniku nadměrného hraní přispívat, jako 
jsou ponoření a flow, které mohou vést k návykovému hraní. Dále rozebírá dvě 
odlišné perspektivy, z nichž lze definovat seberegulaci – Bandurovu sociálně 
kognitivní teorii s pojmem self-efficacy, a Muravenovu a Baumeisterovu teorii síly 
sebekontroly. 

V další části teoretického úvodu se autorka věnuje Zimbardově sociálně kognitivní 
teorii časové perspektivy, různým typům časové orientace a jejich možným vztahům 
se self-efficacy. Závěr teoretického úvodu tvoří část věnovaná Vygotského teorii 
kulturně historické aktivity (CHAT) jako přístupu k seberegulaci. Jsou využívány prvky 
jeho přístupu jako např. metoda dvojí stimulace nebo koncept aktérství, který je 
podobný Bandurově pojmu self-efficacy.

V dalších částech práce jsou postupně představeny tři empirické studie hráčů World 
of Warcraft nebo jiných MMORPG. První studie je korelační a věnuje se vztahu 
různých časových perspektiv na délku času stráveného hraním (týdně a při jedné 
hráčské „session“). Druhá studie prezentuje poměrně komplexní strukturní model, 
který je postupně „vyvíjen“ pomocí testování dílčích vztahů mezi jednotlivými 
skupinami proměnných za pomoci přístupu PLS Path Analysis. Pro účely svého 
výzkumu vytvořila K. Lukavská vlastní metodu nazvanou Citlivost k situačním klíčům. 
Pokračování studie 2 přináší (reálnou) časovou perspektivu, protože část 
respondentů opakovalo vyplnění dotazníků po cca 3 letech. Ve 3. studii se autorka 
snaží kategorizovat strategie, které hráči používají při regulaci svého hraní. Nějakou 
odpověď uvedlo celkem 162 respondentů. Takto sebraná data byla analyzována 
pomocí postupů zakotvené teorie, které jsou doloženy v přílohách k práci. 



Práce je podle mého názoru kvalitní, autorka se postupně věnuje rozvíjení svého 
výzkumu seberegulace hráčů MMORPG nejprve v korelační studii, následně se 
pokouší o modelování potenciálních kauzálních vztahů mezi zkoumanými proměnnými 
(i když si je podle mého názoru vědoma omezení, která na možnosti interpretace 
takových výsledků kladou data získaná z dotazníků), a když to je vhodné, provádí 
kvalitativní analýzu získaných údajů. Domnívám se, že ve všech třech prezentovaných 
studiích prokázala vědeckou erudici a kreativitu.

Práce je věnována aktuálnímu tématu, splnila cíl, který si autorka kladla, byla 
zpracována s použitím adekvátních metod, přinesla zajímavé poznatky uplatnitelné 
v praxi. Práce podle mého názoru splňuje podmínky kladené na disertační práce 
v     oboru psychologie, doporučuji ji k     obhajobě.  

_____________________________________________________________________
Možné náměty a otázky do diskuse:

Proč autorka konstatuje, že PCS a CCS jsou nezávislé proměnné, když jsou negativně 
statisticky významně korelované? Protože korelace je pouze relativně slabá (-0,39)?

Bylo by lepší uvádět nadpisy prostřednictvím věcných vztahů mezi proměnnými než 
zkratkami hypotéz.

Chtěl bych autorku upozornit na fakt, že skupina, která „vůbec“ nekontroluje svoje 
hraní, sice nemá nejvyšší průměry problematického užívání ani délky hraní, ale má 
poměrně vysoké hodnoty směrodatné odchylky. Považovat tuto skupinu za 
neproblematické hráče podle mě možná není zcela oprávněné.

Považuji za nutné zmínit se o tom, že autorka zřejmě předpokládá, že hráči 
s vysokou „minulou negativní“ časovou orientací mají nízké self-efficacy (např. s. 
115). Tuto proměnnou ale nezjišťuje.

U tab. 28 by bylo vhodné uvést očekávané četnosti, popř. adjustovaná 
standardizovaná rezidua pro podpoření důkazu o stabilitě úsilí o kontrolu hraní.

Nemohou být slabší vztahy mezi rozdílovými skóry v pokračování studie 2 způsobeny 
nižší reliabilitou těchto skórů? V literatuře se uvádí, že chyby měření u rozdílových 
skórů se sečítají.

Neuvažovala autorka o použití jiného teoretického rámce pro výzkum seberegulace 
hráčů MMORPG, např. Personality System Interaction Theory Julia Kuhla?
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