
 

 

 

 

 

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI NA VÝZKUMNÉ STUDII               

   V Olomouci 20. ledna 2018 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

 

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při realizaci výzkumné studie, která je zaměřena na 
mapování hraní počítačových her a videoher u populace dospívající mládeže od 11 do 19 let. Účast žáků 
Vaší školy ve výzkumné studii přispěje k vytvoření ucelené metody posuzující míru závažnosti hraní 
digitálních her, která bude standardizována v podmínkách České republiky. Tato nově vzniklá 
psychodiagnostická metoda pak bude moci sloužit jako vodítko odborníkům pracujícím s dospívajícími 
v široké psychologické praxi.  

V současné době se hraní počítačových her stává populárním způsobem trávení volného času u dětí 
a dospívajících. Hry jsou velmi dobře dostupné. Dnes již v podstatě skoro každý má přístup k počítači či 
mobilnímu telefonu, kde může hrát bez specifických znalostí či dovedností.  

Fáze adolescence, na kterou se v rámci výzkumné studie zaměřujeme, je významnou etapou 
v utváření osobnosti každého člověka. Jedná se o období experimentování, přehodnocování hodnot, 
nalézání nových vzorů, přijetí vlastních změn a zaujetí místa a role ve společnosti. Jedinec se učí budovat 
hranice a vytváří si ucelený přístup k životu, s čímž souvisí klíčový životní proces, a to – hledání a budování 
subjektivně uspokojivé a zralé formy identity. Utváření struktury osobnosti mohou ale negativně ovlivňovat 
různé rizikové aktivity, které lze považovat za maladaptivní přístup k vývojovým úkolům a naplňování 
potřeb. V současné době s rozvojem techniky můžeme za jednu z nich považovat excesivní (či rizikové) hraní 
počítačových her a videoher. S rychlou progresí v této oblasti jsou spojena rizika, která s sebou čas strávený 
před monitorem přináší. Online realita mnohdy poskytuje lepší svět, svět bez starostí, kde je možné 
realizovat svá přání nebo dosahovat úspěchu v daleko kratším čase, než je tomu v reálném životě.  

Etapa dospívání je považována za rizikovou v souvislosti s rozvojem závislosti. Jedná se tedy o 
kritické období, ve kterém je důležité se patologickým vztahem k digitálním hrám zabývat.  

 

Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o spolupráci na výzkumném projektu. Veškerá výzkumná 
činnost bude realizována dle etických pravidel a pouze s informovaným souhlasem rodičů nebo 
samotných žáků/studentů (platí pro starších 15 let). 

Výzkum je po celou dobu anonymní a dobrovolný. Žák, student může kdykoliv z výzkumu vystoupit. 
Šetření bude realizováno prostřednictvím dotazníkové baterie zaměřené na hraní počítačových her a na 
okolnosti s ním spojené, vyplnění zabere přibližně 45 minut (jednu vyučovací hodinu). Po celou dobu 
výzkumu bude s poskytnutými daty nakládáno jako s citlivými údaji v souladu s příslušnými zákonnými 
normami a dle etických pravidel ve shodě se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění 
pozdějších předpisů. Do kontaktu s žáky se dostane pouze kvalifikovaný a proškolený personál. Stejně tak 
budou chráněny i veškeré informace o Vaší škole a z výsledku studie nebude možné zjistit, z kterých škol 
jaká data pocházejí. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
Projekt je realizován Katedrou psychologie Univerzity Palackého v Olomouci pod odborným 

vedením PhDr. Martina Dolejše, Ph.D a prof. PhDr. Panajotise Cakirpaloglu, DrSc., na realizaci se dále podílí 
Mgr. Helena Pipová, Štěpán Komrska. 

 
Pro podrobnější domluvu případné spolupráce budete dále kontaktováni telefonicky během 

několika dní. Pokud byste měl/a jakékoli další dotazy, obraťte se prosím přímo na realizační tým zastoupený 
Jaroslavou Suchou (telefon: +420 602 433 894, e-mail: jaroslava.sucha01@upol.cz). 

 

 

 

 

 

Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci. 

 

   Za realizátory projektu    

Mgr. Jaroslava Suchá 
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. 
Mgr. Helena Pipová 
Štěpán Komrska 
 
 
 
 
 
 

Přílohy: 

 

- Příloha 1: Informace pro vedení školy k výzkumné studii 
- Příloha 2: Informovaný souhlas s účastí ve studii 
- Příloha 3: Informace o výzkumném týmu PhDr. Martina Dolejše, Ph.D. 

 


