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Národní monitorovací

Řešení digitální a herní závislosti:
výzva pro 21. století
Toto číslo Zaostřena je redakčně upraveným překladem Zprávy
o návykových technologiích předložené zvláštnímu výboru britského
parlamentu pro digitální komunikaci, kulturu média a sport.
Zpráva obsahuje stručný přehled dosavadních poznatků v oblasti hraní
digitálních her a závislosti na nich a navrhuje vytvoření struktury
výzkumu a zdravotní péče zaměřených na tuto problematiku.
Zpráva předkládá návrhy v oblasti výzkumu, prevence a vzdělávání
a také upozorňuje na důležitost společenské odpovědnosti firem
produkujících a distribuujících digitální hry.

Shrnutí
Na základě vědeckých poznatků nashromážděných
za poslední dvě desetiletí uvádí nejnovější verze
diagnostického manuálu Světové zdravotnické organizace
(MKN-11) herní poruchu (Gaming Disorder) jako duševní
onemocnění.
Herní porucha (známá také jako herní závislost
či závislost na hraní digitálních her1 je behaviorální
(nelátková) závislost podobná látkovým závislostem.
Mezi její diagnostická kritéria patří nadměrné zaujetí hrou
(na úkor ostatních činností a zájmů), změny nálady,
tolerance, abstinenční příznaky, konflikt a relaps.
Z dosavadního výzkumu vyplývá, že nadměrné hraní
a zejména herní závislost se pojí s mnoha psychosociálními a somatickými zdravotními problémy.
Somatické zdravotní problémy spojené s herní závislostí
zahrnují obezitu a nadváhu. Z neurofyziologického
hlediska je herní závislost spojována s nižší mírou reakční
inhibice a emoční regulace, oslabeným fungováním
mozku a kognitivní kontroly, horší pracovní pamětí
a rozhodovacími schopnostmi, zhoršeným fungováním
1
Není-li explicitně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li jiný význam
z kontextu, výrazy „hraní“ nebo „hraní her“ se v tomto textu používají
výhradně ve smyslu anglického „gaming“, tj. hraní digitálních her
prostřednictvím počítačů, mobilů, tabletů či herních konzolí v on-line
nebo off-line režimu (pozn. editora).
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zraku a sluchu a s poruchami ve fungování centra odměn
v mozku, podobně jako je tomu u látkové závislosti.
Psychosociální problémy spojované s herní závislostí
zahrnují duševní problémy, jako jsou poruchy nálad
(např. deprese), úzkostné poruchy (zejména sociální
úzkost a sociální fobie), další látkové i nelátkové
závislosti, obsedantně-kompulzivní porucha, poruchy
osobnosti, porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD),
a psychosomatické příznaky.
Rizikovými faktory z hlediska herní závislosti jsou
neurotičnost, agresivita, hostilita, vyhýbavé a schizoidní
tendence, osamělost a introverze, sociální inhibice,
sklony k nudě, vyhledávání vzrušujících zážitků, nižší míra
přívětivosti, snížená sebekontrola, narcistní osobnostní
rysy, nízké sebehodnocení, úzkost, úzkostnost a nižší
emoční inteligence.
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Odhady prevalence herní závislosti se pohybují od 0,7 %
u norské obecné populace po 9,3 % u litevské mládeže.
Prevence vzniku herní závislosti, zvyšování informovanosti o jejích možných negativních dopadech
a zajišťování léčby pro osoby postižené touto závislostí
je věcí kolektivní odpovědnosti.

V této oblasti je třeba vybudovat soustavu výzkumu 		
a zdravotní péče, která bude podporovat vytváření
efektivních a cílených preventivních strategií. Podmínkou
je vhodná politika a regulatorní rámce, které by neměly 		
mít vliv na potěšení, které působí neškodlivé hraní her,
a měly by brát ohled na individuální hráče a sociokulturní
kontext hraní her.

×

Stručný přehled dosavadních poznatků
V posledních dvou desetiletích se herní závislost stála
velkou výzvou 21. století. Její význam roste pro všechny
zainteresované strany, ať už se jedná o výzkumné pracovníky,
poskytovatele léčebné péče (např. psychology a psychiatry),
pedagogy, představitele státní správy nebo zákonodárce.
V květnu 2013 byla do poslední verze Diagnostického
a statistického manuálu duševních poruch (DSM-5) zařazena
internetová herní porucha (Internet Gaming Disorder, herní
porucha související s hraním on-line her) jako porucha, kterou
je třeba podrobit dalšímu zkoumání[1]. V červnu 2018 zařadila
Světová zdravotnická organizace (WHO) herní poruchu
(Gaming Disorder) do zatím posledního vydání Mezinárodní
klasifikace nemocí (MKN-11). Herní porucha má tak nyní
status oficiální diagnostikovatelné duševní poruchy[2]. Herní
poruchou se označuje stav, kterým se běžně rozumí závislost
na hraní digitálních her, tj. behaviorální (nelátková) závislost,
která se v mnoha ohledech podobá látkovým závislostem
a jejíž kritéria zahrnují nadměrné zaujetí hrou (na úkor
ostatních činností a zájmů, tzv. salience), změny nálad, toleranci, abstinenční příznaky, konflikt a relaps[3], byť tato kritéria
jsou stále předmětem diskusí[4].
MKN-11 rozlišuje mezi herní poruchou a škodlivým hraním,
které charakterizuje jako stav zvýšeného rizika negativních
Vydává Úřad vlády České republiky

somatických a psychických dopadů, kterému se daný jedinec
často vystavuje i vědomě. Jedná se o důležité rozlišení
zapadající do procesně orientovaného přístupu, který hraní
digitálních her konceptuálně ukotvuje v kontinuu sahajícím
od neproblematického neškodlivého hraní přes nadměrné
a problematické hraní až po závislostní hraní. Se všemi
maladaptivními stavy nacházejícími se na tomto kontinuu se
pojí určitá míra potíží, ale to ještě neznamená, že se jedná
o závislost, je třeba je dále zkoumat, ověřovat a definovat[5].
Toto rozlišení má značný význam z hlediska prevence a léčby.
Výzkumníci rovněž poukazují na potřebu rozlišovat mezi
hlavními kritérii (tj. konflikt, abstinenční příznaky, relaps a tzv.
behaviorální salience) a vedlejšími kritérii (tj. tzv. kognitivní
salience, tolerance a euforie), díky čemuž lze lépe odlišit herní
závislost od intenzivního hraní[6].
Ze současných výzkumů vyplývá, že nadměrné hraní
a zejména herní závislost se pojí s mnoha psychosociálními
a somatickými zdravotními problémy. Sedavá chování, mezi
něž patří i hraní digitálních her, jsou spojena s obezitou;
mezi žáky anglických šestých ročníků ZŠ trpí obezitou nebo
nadváhou každý třetí[7]. Nadměrná doba strávená u displejů
elektronických zařízení souvisí s obezitou výrazněji než nedostatek fyzické aktivity, z čehož plyne, že by se tento problém
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měl stát jedním z hlavních intervenčních cílů[8]. Z klinického
hlediska se herní závislost málokdy vyskytuje samostatně.
Podobně jako u jiných duševních poruch se běžně vyskytuje
souběžně s dalšími problémy, zejména poruchami nálad
(např. deprese), úzkostnými poruchami (zejména sociální
úzkostí a sociální fobií), obsedantně-kompulzivní poruchou,
poruchami pozornosti a behaviorálními a látkovými závislostmi[9]. Na základě dalšího výzkumu komorbidit s herní závislosti
bylo zjištěno, že ve srovnání s ostatními on-line hráči se
u hráčů s internetovou herní poruchou významně častěji
vyskytuje depresivní porucha (59 % vs. 27 %), porucha
pozornosti s hyperaktivitou (91 % vs. 67 %), úzkostná
porucha (47 % vs. 17 %) a obsedantně-kompulzivní porucha
(47 % vs. 18 %)[10]. Z neurofyziologického hlediska je herní
závislost spojována s nižší mírou reakční inhibice a emoční
regulace, oslabeným fungováním mozku a kognitivní kontroly,
horší pracovní pamětí a horšími rozhodovacími schopnostmi,
zhoršeným fungováním zraku a sluchu a s poruchami
ve fungování centra odměn v mozku, podobně jako je tomu
u látkové závislosti. Nejnovější poznatky z oblasti neurobiologie
vypovídají o tom, že látkové i behaviorální (nelátkové) závislosti, mezi něž patří i herní závislost, sdílejí stejné predispoziční
faktory a mají společný neurobiologický základ[11].
V posledním desetiletí se několik studií zabývalo vztahem
mezi herní závislostí a různými osobnostními a komorbidními
faktory. Byly realizovány empirické studie, jež prokazují
souvislost herní závislosti s (i) neurotičností, (ii) agresivitou
a hostilitou, (iii) vyhýbavými a schizoidními tendencemi,

osamělostí a introverzí, (iv) sociální inhibicí, (v) sklony k nudě,
(vi) vyhledáváním vzrušujících zážitků, (vii) nižší mírou přívětivosti, (viii) sníženou sebekontrolou a narcistními osobnostními
rysy, (ix) nízkým sebehodnocením, (x) úzkostí a úzkostností
a (xi) nižší emoční inteligencí[12]. Bylo však rovněž konstatováno, že není snadné posoudit etiologickou významnost
takových souvislostí, protože tyto osobnostní faktory nejsou
typické výlučně pro herní závislost. Byla rovněž ukázána
spojitost mezi herní závislostí a (i) poruchou pozornosti
s hyperaktivitou (ADHD), (ii) symptomy generalizované
úzkostné poruchy, panické poruchy, deprese a sociální fobie
a (iii) různými psychosomatickými symptomy[12].
Odhady prevalence herní závislosti uváděné v různých
epidemiologických studiích se značně liší. Důvodem vzájemné
neporovnatelnosti výsledků je různost použitých nástrojů
měření a různost zkoumaných populací. Odhady se pohybují
od 0,7 % u obecné populace v Norsku[13] po 9,3 % u litevské
mládeže[14]. Některé studie uvádějí prevalenci herní závislosti
na základě celostátních reprezentativních souborů[15]:
8,5 % u americké mládeže ve věku 8–18 let[16], 1,2 % u německé mládeže ve věku 13–18 let[17], 5,5 % u nizozemské
mládeže ve věku 13–20 let a 5,4 % u nizozemských dospělých[18], 4,3 % u maďarské mládeže ve věku 15–16 let[19],
1,4 % u norských hráčů[13] a 1,6 % u mládeže ve věku
14–17 let ze sedmi různých evropských zemí[20].
Jediný rozsáhlejší datový soubor týkající se herní závislosti
ve Velké Británii generovaný na základě aktuálních diagnostic-
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kých kritérií (např. DSM-5) pochází z mezinárodní studie[21],
do níž bylo zahrnuto 18 932 účastníků z Velké Británie, USA
a Kanady a která není reprezentativní pro britskou populaci.
Zjištěná prevalence u zkoumaných souborů se zde pohybovala
od 0,3 do 1 %.
Co se týče prevence, uplatňované přístupy se geograficky liší.
V mezinárodním kontextu je příkladem nejlepší praxe patrně
Jižní Korea, kde vláda v reakci na negativní dopady herní
závislosti na mládež realizuje různé strategické iniciativy
a politiky. Na Západě jsou však takové iniciativy nadále
omezené a jejich prosazování je spíše doménou neziskových
organizací a soukromých firem[22]. Stále častěji se poukazuje
na školskou prevenci jako na účinný prostředek řešení
problému herní či digitální závislosti. Nejednoznačné výsledky
jednotlivých intervencí naznačují, že perzistentní habituální
povaha herní činnosti v kombinaci s jejími pozitivně vnímanými
aspekty vyžaduje systematický a systémový přístup spíše než
jednorázové iniciativy. Tento přístup by měl být uplatňován
prostřednictvím oficiální vzdělávací soustavy napříč věkovými
skupinami a ve spolupráci s rodiči. Cílem regulačních aktivit
v oblasti digitálních technologií ve vztahu k mladým lidem je
tradičně tzv. e-bezpečnost. Výzkum ale poukazuje zejména
na nutnost vzdělávání založeného na výzkumech podložených
fakty, které by umožnilo zvládání psycho-emočních problémů
ještě předtím, než u některých mladých přerostou do problematického hraní či závislosti[23]. To vyžaduje úzkou spolupráci
a vzdělávání pedagogických pracovníků a rodičů ze strany
akademických pracovišť a neziskových organizací, kteří se
touto problematikou zabývají, a také výzkum zaměřený na
efektivitu vědecky podložených intervencí. Stát by měl,
podobně jako je tomu u problematiky hazardního hraní,
vybízet herní průmysl k aktivnímu prosazování a implementaci
sociálně odpovědných postupů zaměřených na minimalizaci
rizik, kterým mohou být hráči vystaveni.

×
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Závěr
Vzhledem k potenciálně škodlivým sociálním, psychologickým a somatickým dopadům nadměrného hraní a herní
závislosti neseme jako výzkumní pracovníci, poskytovatelé
zdravotní péče, rodiče, pedagogové, představitelé státní
správy a herní vývojáři kolektivní odpovědnost především
za prevenci rozvoje herní závislosti, ale také za zvyšování
informovanosti o možných negativních následcích hraní her
a za zajišťování léčebné péče pro ty, kteří ji potřebují. Je třeba
vybudovat strukturu výzkumu a zdravotní péče, která umožní
vytváření efektivních a adresných preventivních strategií.
Ta by měla být doprovázena adekvátně koncipovanou politikou
a regulačními rámci, které by měli brát v úvahu individuální
hráče a sociokulturní kontext hraní a neměly mít dopad
na potěšení, které hráči z hraní mají[24].

×
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Doporučení
Problematika herní závislosti není doposud dostatečně
prozkoumána, zejména z dlouhodobého epidemiologického
hlediska. V zájmu řešení této problematiky je proto nutné
zajistit dostatečné množství finančních prostředků,
které umožní realizaci reprezentativních longitudinálních
studií zaměřených na:
prevalenci herní závislosti v celostátním měřítku;
psychologické mechanismy vedoucí k rozvoji a přetrvávání
herní závislosti;
negativní psychosociální a fyziologické dopady herní
závislosti v ohrožených populacích (tj. mezi dětmi,
dospívající mládeží a mladými dospělými) a podíl hraní her
na celkovém čase tráveném u displejů elektronických
zařízení a „digitálních návycích“ (protože hraní není
izolovaným problémem);
existenci, účinnost a financování aktuálně poskytované
péče;
úspěšnost léčby posuzované na základě sledování pacientů
i po ukončení léčby;
tvorbu a uskutečnitelnost politik zaměřených na snižování
rizika vzniku herní závislosti v populaci a to za využití
behaviorálních dat a výzkumů získaných a uskutečněných
ve spolupráci s herním průmyslem.
Kromě tzv. sebehodnotících forem šetření a klinických
rozhovorů je potřeba využívat také tzv. velkých dat (big data)
získaných sledováním chování lidí v kyberprostoru.
Vydává Úřad vlády České republiky

Tyto metody se v současnosti využívají ve výzkumu
zaměřeném na hazardní hraní, protože poskytují objektivnější
a přesnější způsob vyhodnocování chování lidí online[25].
Takový přístup vyžaduje spolupráci herního průmyslu. Pokud
herní průmysl nebude ochotný spolupracovat, měly by vlády
(v zájmu provedení nezávislé analýzy) hledat způsob, jak ho
ke sdílení dat s akademickými pracovníky a dalšími zainteresovanými stranami přimět.
Navržené oblasti budoucího výzkumu podpoří vzdělávání
veřejnosti a preventivní iniciativy reagující na poptávku
ze strany léčebných zařízení a pomáhajících služeb, cílem
je podpora neškodlivého hraní a minimalizace škodlivých
sociálních a ekonomických dopadů herní závislosti. Hranici
mezi neproblematickým a problematickým hraním je obtížné
stanovit a na vědeckých poznatcích založená vzdělávací
kampaň mířená na veřejnost a školy by měla pomoci
v identifikaci prvních známek herní závislosti, jejich odlišení
od projevů neškodlivého neproblematického hraní a v podpoře
členů rodin k tomu, aby své blízké, kteří se potýkají s herní
závislostí, motivovali k vyhledání odborné pomoci, bude-li to
nutné. Určení konkrétních terapeutických pracovišť věnujících
se problematice herní závislosti pak pomůže klientům získat
adekvátní klinickou péči.
Měla by být ustanovena odborná pracovní skupina, která bude
zpracovávat aktuální poznatky týkající se psychosociálních
a somatických dopadů hraní her na dospívající mládež a mladé
dospělé. Výstupy působení této pracovní skupiny by se
následně staly podkladem pro sepsání odborné publikace
na téma hraní digitálních her a herní závislosti, jejích psychosociálních a fyziologických dopadů a role rodičů ve vztahu
k tomuto jevu. Tato publikace by (i) poskytovala jednoznačná
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zjištění a doporučení a (ii) sloužila by jako společný metodický
pokyn a praktická příručka pro všechny organizace poskytující
podporu a poradenství rodičům, pedagogickým pracovníkům,
zdravotníkům a široké veřejnosti. Tento krok je nutný kvůli
podpoře zvyšování informovanosti a předcházení vzniku
herní závislosti.
Je třeba vytvářet vzdělávací materiály a metodické pokyny
týkající se problematiky hraní her určené všem stupňům
vzdělávací soustavy a učinit je součástí učebních osnov.
Přispěje se tím ke zvyšování informovanosti o problematice
herní závislosti, jejích rizikových faktorech i preventivních
opatřeních, a to s využitím příkladů, které se osvědčují
v jiných zemích.
Iniciativy v oblasti prevence by měly těžit ze spolupráce
různých zainteresovaných stran, mezi něž patří zejména děti,
mladí dospělí, rodiče a pedagogové, a čerpat z výstupů
společné práce vědců, klinických pracovníků a herního

Vydává Úřad vlády České republiky

průmyslu. Ohrožené skupiny, jejich rodiče, pedagogy a další
osoby, které sehrávají v životě cílové skupiny významnou roli,
je třeba povzbuzovat k účasti na vzdělávacích seminářích
zaměřených na problematiku hraní her, na něž mohou
navazovat každoroční udržovací vzdělávací akce. Přispěje to
k navazování dialogu mezi ohroženými skupinami a jejich
sociálním prostředím, zvyšování povědomí o psychosociálních
a fyziologických dopadech nadměrného hraní her a podpoře
neškodlivého hraní.
Hlavní role státu by pak měla spočívat ve vyvíjení tlaku
na (do značné míry) neregulovaný herní průmysl, aby byl
společensky zodpovědnější. Společenská odpovědnost
korporací by měla být vynucovaná státem, stejně jako je tomu
u jiných průmyslových odvětví (např. prostřednictvím kampaní
proti kouření či iniciativami zaměřenými proti hazardnímu
hraní), a měla by reflektovat stanoviska různých zainteresovaných stran opírající se o výzkumem podložené argumenty.
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