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CÍLE: Popsat motivy ke hraní online her (tzv. MMORPG)

pro omezení hraní, které úèastníci uvádìli, byly: uvìdomìní

u hráèù vykazujících prvky závislostního chování, dùvody,

si pohlcení hrou, zdravotní dùvody, impuls z okolí, impuls ze

které vedou tyto hráèe k omezení hraní a zpùsob, jakým

hry. Strategie, které hráèi volili k omezení online hraní, lze

omezení hraní probíhalo. DESIGN: Kvalitativní studie.

rozdìlit do dvou základních skupin: postupné omezení se

METODA: Obsahová analýza polostrukturovaných rozhovo-

substitucí jiné online aplikace s „bezpeènìjším profilem“

rù zamìøených na téma motivace a vývoj hraní. SOUBOR:

a odinstalování hry ze svého poèítaèe. ZÁVÌR: Výsledky

Šestnáct hráèù online her vykazujících rysy závislostního

motivace pro hraní potvrzují závìry zahranièních studií na

chování na internetu (4 ženy a 12 mužù) ve vìku 15–33 let.

toto téma a tuto kategorii rozšiøují o zcela nový submotiv

VÝSLEDKY: Motivace uvádìné hráèi pro jejich online

hraní online her za úèelem profesionálního rùstu a možnosti

hraní jsou odreagování, seberealizace, kontakt s lidmi a za-

se tímto èi podobným tématem v budoucnu živit. Tato

hánìní nudy. Motivace pro hraní je dynamického charakte-

studie navíc novì mapuje dùvody pro omezení online her

ru a u jednotlivých hráèù se v prùbìhu èasu mìní. Motivy

a zpùsob jeho omezení.
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