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Súhrn 

V 11. revízii Medzinárodnej klasifikácii chorôb (ICD-11) sa objavila ako nová 
diagnostická kategória aj porucha v dôsledku hrania počítačových hier. Ide už 
o v poradí druhú oficiálne uznanú behaviorálnu závislosť, ktorej zahrnutie do me
dzinárodného klasifikačného systému však vzbudilo nemalé kontroverzie. Kritika 
smerovala prevažne na nejednotný koncept poruchy a na možnosť patologizácie 
rekreačného hrania internetových a počítačových hier. Článok obsahuje prehľad dia
gnostických kritérií poruchy v dôsledku internetového hrania a poruchy v dôsledku 
hrania počítačových hier, základnú definíciu poruchy v dôsledku hrania počítačo
vých hier podľa MKCH-11 a vysvetľujúce odpovede kritikom jej konceptu. Oficiálne 
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klasifikovanie poruchy v dôsledku hrania počítačových hier má svoje klinické opod
statnenie a nemožno ho spájať s patologizáciou hrania alebo stigmatizáciou prob
lémových hráčov. 

K ľ ú č o v é s 1 o v á : behaviorálne závislosti - porucha v dôsledku hrania interne
tových hier - porucha v dôsledku hrania počítačových hier -
závislostné správanie 

M. Patarák: CONTROVERSY AROUND THE 

CLASSIFICATION OF THE GAMING DISORDER 

Summa ry 

In the llth revision of the International Classification of Diseases (ICD-11), 
a gaming disorder also appeared as a new diagnostic category. Although it has al
ready become the second officially recognised behavioural addiction, its inclusion in 
the international classification system has nevertheless generated considerable con
troversy. Criticism was mainly directed at the dissonant concept of a gaming disor
der and the possibility of pathologising a recreational online and offline gaming. 
The article provides an overview of the diagnostic criteria for internet gaming and 
gaming disorders, the basic definition of gaming disorder given in ICD-11 and ex
plaining responses to critics of its concept. The official classification of gaming disor
der has its clinical rationale and cannot be connected with the pathologising of ga
ming or with stigmatisation of problematic gamers. 

K e y w o r d s : behavioral addictions - internet gaming disorder - gaming disor
der - addictive behaviour 

Úvod 

Jedna zo zásadných zmien v 11. revízii Medzinárodnej klasifikácii chorôb 
(ICD-11; World Health Organization, 2018 - ďalej odkaz citovaný len ako 

WHO, 2018) pre oblasť adiktológie je preradenie patologického hráčstva 
z návykových a impulzívnych porúch (habit and impulse disorders; F63.0) 
do disorders due to addictive behaviours (čo by mohlo byť preložené aj ako 

poruchy v dôsledku návykového správania; v čase publikácie článku ešte 
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nebol dostupný oficiálny slovenský preklad MKCH-11, takže terminologické 
problémy sú spojené aj s prekladom ďalších uvedených pojmov) a jeho pre
menovanie na poruchu v dôsledku hazardného hrania (gambling disorder; 
6C50), ako aj začlenenie celkom novej nozologickej jednotky do kategórie 
návykových porúch, ktorou je porucha v dôsledku hrania počítačových hier 
(gaming disorder; 6C51; priamy preklad „herná porucha" nevyhovuje, pre
tože nejde o poruchu hry, ale poruchu, ktorá sa týka hrania počítačových 
hier, respektíve jedinca, ktorého hranie má problematický až závislostný 
charakter). Okrem týchto dvoch porúch je ešte v spomenutej kategórii prie
stor na diagnostiku iných špecifických porúch v dôsledku návykového sprá
vania (other specified disorders due to the addictive behaviours; 6C5Y) 
a zvyškový kód pre nešpecifikované poruchy v dôsledku návykového sprá
vania (disorders due to the addictive behaviours, unspecified; 6C5Z). Beha
viorálnym závislostiam sa tak oficiálne priznalo ich špecifické postavenie, 
hoci boli dlhodobo predmetom mnohých kontroverzií. Patologické hráčstvo 
je už pomerne etablovanou nelátkovou závislosťou, o ktorej validite exituje 
už len veľmi málo pochybností. Napriek tomu to jeho mladší súrodenec, po
rucha v dôsledku hrania počítačových hier (ďalej aj GD), so svojim presade
ním nemal vôbec ľahké. Do piatej Diagnostickej a štatistickej príručky Ame
rickej psychiatrickej spoločnosti (DSM-5) sa síce dostala porucha v dôsledku 
hrania internetových hier (internet gaming disorder; ďalej aj IGD), čo je 
vlastne závislosť od internetového hrania, ale len do kategórie porúch a sta
vov, ktoré sa musia ďalej skúmať (conditions far further study), kým dosta
nú svoj oficiálny diagnostický kód (American Psychiatrie Association, 2013 -
ďalej odkaz citovaný len ako APA, 2013). Táto závislosť má kritériá odvo
dené od poruchy v dôsledku hazardného hrania a od porúch v dôsledku uží
vania psychoaktívnych látok (substance use disorders), čo sa môže vzhľadom 
na špecifický charakter internetového hrania napokon ukázať ako nevýho
da. V koncepte gaming disorder sa namiesto mnohých analogických kritérií 
s poruchou v dôsledku hazardného hrania a s poruchou v dôsledku užívania 
psychoaktívnych látok kladie dôraz na narušenie každodenného fungovanie 
jedinca, čo je zrejme omnoho bližšie klinickej realite. 

Porucha v dôsledku internetového hrania podla DSM-5 

Do poruchy v dôsledku internetového hrania nepatria hazardné hry na 
internete, ktoré pokrýva porucha v dôsledku hazardného hrania. Tu ide 
o trvalé a opakované používanie internetu za účelom hrania hier, často 
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s inými hráčmi, ktoré vedie ku klinicky významnému poškodeniu alebo 
ťažkostiam. Aby sa porucha v dôsledku internetového hrania mohla dia
gnostikovať, musí byť počas obdobia dvanástich mesiacov splnených prinaj
menšom päť z nasledovných príznakov (APA, 2013): 

1. Myšlienková zaujatosť internetovými hrami. Jedinec myslí na pred
chádzajúce hranie alebo očakáva hranie ďalšej hry. Internetové hranie sa 
stáva dominantnou činnosťou v každodennom živote človeka. 

2. Abstinenčné príznaky, ktoré sa objavujú pri nemožnosti hrania inter
netových hier. Tieto príznaky sú opísané zväčša ako podráždenosť, úzkosť 
alebo smútok, ale nie sú prítomné žiadne telesné príznaky farmakologické
ho odňatia (pharmacological withdrawal). 

3. Tolerancia ako potreba tráviť čoraz viacej času internetovým hraním. 
4. Neúspešné pokusy ovládnuť účasť v internetových hrách. 
5. Strata záujmov o predchádzajúce koníčky alebo zábavné činnosti, s vý

nimkou internetových hier. 
6. Pokračovanie používania internetových hier napriek narastajúcim 

psychosociálnym problémom. 
7. Klamanie členom rodiny, terapeutom alebo iným ľuďom ohľadne 

množstva času stráveného internetovým hraním. 
8. Používanie internetových hier na únik alebo úľavu od negatívnej nála

dy (pocity bezmocnosti, viny, úzkosti). 
9. Ohrozenie alebo strata významných vzťahov, zamestnania, akademic

kej alebo pracovnej príležitosti pre účasť na internetových hrách. 
V diagnostickom návrhu je aj odstupňovanie poruchy podľa miery postih

nutia bežných činností a počtu symptómov na miernu (mild), strednú (mo
derate) a ťažkú (severe) IGD. Príručka DSM-5 pripúšťa, že by do tejto ka
tegórie napriek jej názvu mohlo patriť aj problematické hranie iných než in
ternetových hier. Umiestnenie IGD v DSM-5 odráža závažnosť problemati
ky závislostného používania internetu, ktorá sa dostala do neoficiálneho ná
zvoslovia ako internet use disorder, internet addiction alebo gaming addic
tion. Nepatrí sem však nadmerné používanie internetu na iné ako herné 
účely alebo takzvaná „závislosť od internetovej pornografie". Používanie in
ternetu tu je vyslovene motivované hraním hier. 

Poznámky k poruche v dôsledku internetového hrania 

Najväčšou slabosťou tejto diagnostickej kategórie je najmä nedostatok 
štúdií a poznatkov, ktoré by zdôvodňovali jej uvedenie do Diagnostickej 
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a štatistickej príručky, čo napokon viedlo k jej zaradeniu medzi conditions 
far further study. Skeptické postoje ale vyvoláva aj samotný zoznam prízna
kov, ktorý nápadne pripomína poruchu v dôsledku hazardného hrania, vrá
tane ťažkostí s ovládnutím hry, abstinenčných príznakov, tolerancie, klama
nia a psychosociálnych dôsledkov. Zdá sa, akoby jediným zásadným rozdie
lom medzi poruchou v dôsledku hazardného hrania a poruchou v dôsledku 
internetového hrania bola neprítomnosť finančných problémov a strát, čo je 
však dané typom hrania. Má charakter hry vplyv na výsledný symptoma
tický profil a klinický obraz, ak abstrahujeme od finančnej situácie? A je 
skutočne rozdiel medzi online a offiine hraním? 

Mnohí autori upozorňujú na zvýšený závislostný potenciál najmä v prí
pade internetových hier s inými hráčmi, kde sa vyžaduje interakcia alebo 
súťaženie medzi nimi. V tejto súvislosti sa spomínajú najmä MMPORPG 
(Massively-Multiplayer Online Role-Playing Games). Ide o online odnož kla
sických počítačových RPG (Role Playing Games), čo sú hry na hrdinov, kde 
sa postava hráča vyvíja, nadobúda nové predmety a schopnosti, čo má vplyv 
na jej ďalšiu interakciu s virtuálnym svetom. Kľúčom k čo najväčšiemu her
nému zážitku je grafické vypracovanie hry, vývoj charakteru jednotlivých 
postáv a špecifický vplyv povahy a nových schopností hrdinu na priebeh de
ja, čoho predpokladom je jeho značná nelineárnosť. Charakter iných postáv 
plne ovláda počítač. V prípade MMORPG je však situácia iná. V jeden čas 
môžu byť vo fiktívnom svete pripojené aj tisícky hráčov, čo mu dodáva úplne 
inú dynamiku a antropomorfizuje správanie ostatných postáv v hre. Závis
losť od hrania však vonkoncom nie je obmedzená na internetové hranie. 
RPG hra môže byť hraná aj v offiine režime a klinická prax ukazuje, že 
závislostný vzorec sa môže objaviť aj vo vzťahu k iným typom hier (na
príklad k strategickým hrám, kde musí hráč dopredu premýšľať nad svojimi 
vstupmi do deja, ktorý tak môže zásadne ovplyvniť). DSM-5 uvádza, že do 
IGD môže byť zahrnuté aj hranie iných než internetových počítačových hier. 
Potom však nie je celkom zmysluplný názov nozologickej jednotky s expli
citným spomenutím internetového hrania (internet gaming). V tomto ohľade 
to má lepšie vyriešené nová klasifikácia MKCH-11, ktorá v názve poruchy 
uvádza priamo iba hranie (gaming). Otázka špecifického vplyvu hernej 
štruktúry na klinický profil jedinca nie je však stále vyriešená. Domnievať 
sa, že internetové hranie je na rozdiel od hazardného hrania ušetrené od fi
nančných strát, je veľkým omylom a nepochopením toho, ako funguje sú
časný herný priemysel, pričom práve túto domnienku je možné extrahovať 
ako (nesprávny) kľúčový diferenciálny znak medzi poruchou v dôsledku in-
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ternetového hrania a poruchou v dôsledku hazardného hrania podľa DSM-5. 
Existuje množstvo mobilných internetových hier, kde si určité bonusy alebo 
výhody môže hráč zakúpiť za skutočné peniaze. Tieto hry sú pritom vytvo
rené tak, aby hráč prahol po týchto výhodách. Dajú sa obvykle získať aj po
stupom v hre, ktorý je však často oproti finančnému vkladu namáhavý ale
bo náročný na čas. To isté platí pre mnohé MMORPG, kde je možné nejakú 
výnimočnú zbraň pre hrdinu kúpiť za skutočné peniaze. Niektorí autori 
v tejto súvislosti hovoria o gamblifikácii (gamblification) hier, čo je proces 
akejsi konvergencie medzi hazardným a internetovým hraním (James 
a Tunney, 2017). Navyše, až štvrtina hráčov internetových hier môže trpieť 
finančnými problémami (Higuchi a kol., 2017). Nemožno teda hovoriť o fi
nančných stratách ako o jednoznačnom kritériu, ktoré tieto dve poruchy od
lišuje, alebo ktoré vzájomne odlišuje charakter hrania internetových a ha
zardných hier. Hranie hazardných hier prostredníctvom internetu pritom 
spadá do poruchy v dôsledku hazardného hrania. 

Kritériá IGD majú v DSM-5 diagnostický prah nastavený priveľmi nízko. 
Detekcia problémových hráčov by na ich základe viedla k vysokej prevalen
cii poruchy, keďže posledné kritérium psychosociálnych dôsledkov nie je ne
vyhnutné (na diagnostiku stačí iba 5 z 9 kritérií). Chýba im teda jedno
značný dôraz na psychosociálne postihnutie jedinca, ktoré je zásadnejším 
indikátorom poruchy ako trebárs myšlienky na hru alebo emocionálny dys
komfort pri nemožnosti hrať. Tie sa môžu objaviť pri akejkoľvek inej záľube 
alebo zábavnej činnosti. Ani čas venovaný hraniu nie je tak dôležitým in
dikátorom ako narušenie každodenného fungovania hráča (Billieux a kol., 
2017). Hraniu venuje postihnutý jedinec omnoho viac pozornosti ako iným 
činnostiam potrebným v každodennom živote. Nejde teda o absolútnu dÍžku 
hracieho času, ale o podriadenie ostatných aspektov života hraniu. Otázka 
typu: „aký je teda rozdiel medzi hraním a povedzme dobrou knihou?" (The 
Lancet Psychiatry, 2018), vonkoncom nie je na mieste a ide skôr o rečnícke 
zvolanie od adcovatus diaboli. 

Myšlienky na hru a anticipácia príjemnej hernej činnosti ešte nemusí byť 
analógiou cravingu, pretože myšlienková zaujatosť sa predsa týka všetkých 
ľudských záľub. Možno by bolo vhodné hovoriť skôr o intruzívnych myšlien
kach alebo nutkavej potrebe hrať, čo sú termíny, ktoré majú bližšie k exakt
nej psychopatologickej deskripcii a impulzívno-kompulzívnemu vymedzeniu, 
v porovnaní s vágnou a príliš všeobecnou myšlienkovou zaujatosťou. 

Ďalším problémom je, že v kritériách IGD sa priamo používajú termíny 
ako tolerancia (tolerance) alebo abstinenčné symptómy (withdrawal symp-
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toms), čo v kritériách poruchy v dôsledku hazardného hrania nenájdeme, 
i keď opisujú tie isté alebo veľmi podobné fenomény. Hoci sa po analógiách 
s toleranciou a abstinenčnými príznakmi látkových závislostí v odbornom 
svete siahalo už dávno, ich priame použitie je možno až príliš veľkým sko
kom z koncepčne stále nevyjasnenej oblasti behaviorálnych závislostí k far
makologicky navodenej dependencii. Nemáme totiž žiadne jasné dôkazy 
o tom, že by v prípade syndrómu odňatia od alkoholu a v prípade psy
chických prejavov pri nemožnosti hrať internetové hry išlo o rovnaké javy. 
Symptómy ako sú zvýšená podráždenosť, dysfória alebo pocity nervozity 
možno totiž plne vysvetliť nemožnosťou realizovať návyk, ktorý je egosynto
nickou a naučenou formou správania. Je teda plne oprávnené chápať ich 
priamo ako abstinenčné príznaky? 

Kritérium klamania má svoju silu najmä v adolescencii, v dospelosti 
však stráca svoj diagnostický význam. IGD sa totiž netýka len mladistvých. 
Existuje aj množstvo problémových hráčov v strednom veku, ktorí sú pre
važne sociálne izolovaní a nemajú koho klamať. Naopak, strata záujmu je 
zas kritériom, ktoré vystupuje do popredia skôr v dospelosti, pretože pred
pokladá rozvinutú sféru koníčkov a záujmov, pričom adolescenti majú v dô
sledku internetového hrania skôr sféru potenciálnych záujmov nedostatočne 
vyvinutú, než by mali trpieť jej zúžením. Na túto závislostnú poruchu by sa 
teda bolo vhodné pozrieť aj z vývojového pohľadu, prípadne by mohlo byť 
klinicky užitočné prispôsobiť kritériá príslušnému veku problémového hráča 
(Miiller, 2017). 

Porucha v dôsledku hrania počítačových 
hier podla MKCH-11 

WHO definuje poruchu v dôsledku hrania počítačových hier ako trvalé 
alebo opakované hranie (gaming behaviour), ktoré sa prejavuje (WHO, 
2018): 

1. narušenou kontrolou nad hraním (napríklad nad začiatkom, frekven
ciou, intenzitou, trvaním, ukončením alebo nad kontextom hrania), 

2. zvýšenou prioritou prisudzovanou hraniu nad inými činnosťami, takže 
hra dostáva prednosť pred ostatnými záujmami a každodennými aktivitami 

a 3. pokračovaním v hraní alebo vystupňovaním hrania napriek jeho ne
gatívnym následkom. Charakter hrania je pritom dostatočne závažný na to, 
aby viedol k významnému narušeniu osobnej, rodinnej, akademickej alebo 
pracovnej oblasti života. Aby mohla byť GD diagnostikovaná, musia byť tie-
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to príznaky zjavné počas obdobia prinajmenšom dvanástich mesiacov, hoci 
toto požadované obdobie môže byť kratšie v prípade, že sú splnené všetky 
kritériá, a v prípade, že ide o ťažké symptómy (WHO, 2018). 

WHO pritom odlišuje poruchu v dôsledku hrania prevažne internetových 
hier (gaming disorder, predominantly online; 6C51.0) a poruchu v dôsledku 
hrania prevažne offiine počítačových hier (gaming disorder, predominantly 
offiine; 6C51.1). 

Vylučovacím kritériom poruchy v dôsledku hrania počítačových hier je 
hranie v dôsledku bipolárnej poruchy typu I (6A60) alebo II (6A61) a rizi
kové hranie počítačových hier (hazardous gaming; QE22). Rizikové hranie 
je taký typ hrania online alebo offiine počítačových hier, ktorý zvyšuje rizi
ko škodlivých fyzických alebo duševných zdravotných následkov u sa
motného jedinca alebo ľudí v jeho okolí. Toto zvýšené riziko môže byť spôso
bené frekvenciou hrania, časom stráveným hraním, zanedbávaním iných 
činností, riskantným správaním (risky behaviours) spojeným s hraním alebo 
negatívnymi následkami samotného hrania či kombináciou uvedených fak
torov. Rizikové hranie počítačových hier je pritom niečo iné ako hazardné 
hranie alebo stávkovanie (hazardous gambling or betting; QE21), ktoré je 
zas potrebné odlíšiť od poruchy v dôsledku hazardného hrania (WHO, 2018). 

Výhoda koncepcie poruchy v dôsledku hrania 
počítačových hier podla ICD-11 

Výhodou GD definovanou v ICD-11 je, že sa odráža od behaviorálnej vý
znamnosti (behavioral salience) hrania pre jedinca ako od svojho základu 
a priamo označuje negatívne psychosociálne dopady na každodenný život 
postihnutého. Opisuje tak jadro behaviorálnej závislosti a problematické 
termíny tolerancie alebo abstinenčných príznakov priamo neuvádza, čím 
vypúšťa tie najrozporuplnejšie kritériá. Pre diagnózu nie je totiž vôbec dô
ležitá dÍžka hrania, respektíve čas strávený hrou, ale dysfunkcia jedinca. 

Kontroverzie a obavy zo zaradenia poruchy v dôsledku 
hrania počítačových hier do ICD-11 

Spomenuté očistenie diagnózy GD však nezabránilo kontroverzným de
batám pred jej uvedením v ICD-11. Koncentrovanú kritiku predstavoval 
napríklad bohato komentovaný článok od Aarseth a kolektívu (Aarseth 
a kol., 2017), v ktorom autori uviedli nasledovné negatíva novej diagnostic-
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kej kategórie poruchy v dôsledku hrania počítačových hier: 
1. Výskum v oblasti problémového hrania nie je dostatočný a neoprávňu

je k formulovaniu novej nozologickej jednotky. 
2. Kritériá konštruktu sa opierajú prevažne o poruchy v dôsledku užíva

nia psychoaktívnych látok a poruchu v dôsledku hazardného hrania, pričom 
autori kritizujú predovšetkým problémové kritériá myšlienkovej zaujatosti, 
tolerancie a abstinenčných príznakov. Obávajú sa patologizácie normálnych 
myšlienok, pocitov a správania u hráčov internetových hier a kritériá prev
zaté z poruchy v dôsledku hazardného hrania a z porúch v dôsledku užíva
nia psychoaktívnych látok sú podľa nich pre problémové hranie málo špeci
fické. 

3. Neexistuje jednotný konsenzus ohľadne symptomatiky problémového 
hrania a jeho klinického vyhodnocovania. Problémové hranie môže byť na
príklad len mechanizmom zvládania v rámci nejakej inej poruchy, ktorá ho 
podmieňuje (Kardefelt-Winther, 2014). 

Autori sa tiež obávajú nasledovných potenciálnych škodlivých následkov 
uvedenia novej diagnostickej kategórie (Aarseth a kol., 2017): 

1. Predčasná aplikácia klinickej diagnózy GD môže viesť k falošne pozi
tívnym prípadom, najmä u detí a adolescentov. 

2. Nová diagnostická kategória zablokuje ďalší výskum problémového 
hrania, pretože namiesto exploračného prístupu sa bude voliť konfirmačný 
prístup za účelom potvrdenia vytýčeného diagnostického konceptu. 

3. Väčšina zdravých hráčov bude novou diagnózou stigmatizovaná. Pre 
milióny detí a dospievajúcich je hranie hier súčasťou zdravého života. Auto
ri sa obávajú vyhrotenia napätia medzi rodičmi a deťmi, rodinných konflik
tov a dokonca rizika násilia voči deťom, ktoré by bolo sýtené novou dia
gnózou. 

Kritické poznámky k zmieneným kontroverziám 

Uvedené kritické body a z nich vyplývajúce kontroverzie sú do značnej 
miery prehnané a prezrádzajú nepochopenie základnej koncepcie pri uve
dení tejto diagnostickej kategórie. Tou je najmä pomoc problémovým hrá
čom. Autori vychádzajú z predstavy, že problémoví hráči internetových hier 
sú deti a dospievajúci, hoci klinická realita najmä v ázijských krajinách 
ukazuje, že je medzi nimi mnoho dospelých jedincov v strednom veku (Kim 
a kol., 2016). Liečebné možnosti sa v prípade akéhokoľvek medicínskeho 
problému otvárajú až po jeho oficiálnom rozpoznaní v medzinárodnom klasi-
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fikačnom systéme. To samozrejme platí aj o možnom hradení liečby zo zdra
votného poistenia. V súčasnosti sa na celom svete zaznamenáva zvýšený do
pyt po takejto liečbe a vysoká prevalencia problémového hrania najmä vo 
východoázijských krajinách, kde medzi mladými ľuďmi môže dosahovať 10 
až 15 % (Achab a kol., 2015). V prvom rade by sme teda mali uvažovať ako 
nestigmatizovať postihnutých hráčov. Absencia klinickej diagnózy totiž mô
že viesť k výkladu ich problémového správania ako charakterovej vady 
alebo nemorálneho sebeckého jednania, čo sa napríklad dlho dialo vo vzťahu 
k ľuďom závislým od alkoholu pred rozpoznaním alkoholizmu ako duševnej 
poruchy. Oficiálna diagnóza nestigmatizuje hráčov hier, podobne ako dia
gnóza závislosti od alkoholu nestigmatizuje ľudí, ktorí pijú alkohol. Umož
ňuje však zachytenie a liečbu jedincov, ktorí svojou závislosťou trpia alebo 
ktorých závislosťou trpí okolie a ktorým sa hromadia negatívne následky 
problémového správania. Obava zo stigmatizácie teda vychádza z úplne 
inak nastavenej optiky, ktorej cieľom nie je liečba ľudí, ktorí liečbu 

vzhľadom na svoje postihnutie skutočne potrebujú, ale vyhnutie sa stigma
tizácie zdravej väčšiny. To však v žiadnom prípade nie je aplikáciou me
dicínskeho myslenia, pretože takto by pre potenciálnu stigmatizáciu nemoh
la vlastne existovať žiadna psychiatrická diagnóza. Navyše, stigma z hrania 
hier by nemohla byť spustená novou nozologickou jednotkou v ICD-11, pre
tože o závislosti od hrania sa hovorilo už dlho predtým (Higuchi a kol, 
2017). 

Ako úplne nepochopiteľná sa javí obava z narušenia detských práv a ak
centovania konfliktov či z eskalácie násilia v postihnutých rodinách. Ťažko 
si predstaviť, že kritizujúci autori by preferovali situáciu, v ktorej by mal ro
dič tvárou v tvár problémovému hraniu svojho dieťaťa namiesto priamej 
konfrontácie a výchovných opatrení zvoliť pštrosiu taktiku a nechať dieťa 
tak. To nie je žiadne ospravedlňovanie násilia, práve naopak. Problém by 
mal byť jednoducho identifikovateľný a diagnóza poruchy v dôsledku hrania 
počítačových hier tomu napomáha. Okrem toho, zvýšené násilné správanie 
je symptomatickým prejavom problémového hrania, či už ide o dieťa alebo 
o hrajúceho rodiča, ktorý zanedbáva výchovu svojho dieťaťa. 

Podobne ako zo stigmatizácie bola uvedená aj obava z falošne pozitívne
ho zachytenia problémových hráčov. Spresnenie a zjednodušenie kritérií po
ruchy, ako aj prehÍbenie pochopenia behaviorálnych závislostí však toto ri
ziko minimalizuje. Pri diagnostike totiž rozhoduje hromadenie negatívnych 
následkov a narušenie každodenného života jedinca. 

Akákoľvek diagnóza sa môže ďalej konceptuálne vyvíjať a meniť, čoho 
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dôkazom sú vlastne opakované aktualizácie medzinárodnej klasifikácie cho
rôb (Van den Brink, 2017). Straty exploračného potenciálu výskumu prob
lémového hrania na úkor konfirmačného prístupu sa teda netreba príliš 
obávať. Veď neexistuje žiadna duševná porucha, v rámci ktorej by bol úplne 
prijatý nejaký jednotný konsenzus. Už pre povahu nášho odboru nie je 
očakávanie kompletnej jednoty odborníkov realistické. Kritizujúci autori sa 
zamerali na diagnostické kritériá poruchy v dôsledku internetového hrania 
v DSM-5, kým porucha v dôsledku hrania počítačových hier v ICD-11 má 
tieto kritériá očistené, ako to bolo uvedené vyššie. Klasifikovanie poruchy 
v dôsledku hrania počítačových hier má pri komplexnom a medicínskom 
pohľade svoje klinické opodstatnenie a istotne prináša viac výhod ako ne
výhod (Király a Demetrovics, 2017). 

Záver 

Zdá sa, že kontroverzné nie sú ani tak samotné kritériá GD alebo jej uve
denie v MKCH-11, ako jej kritizovanie na základe súboru nedostatočných 
a predpojatých argumentov. Oficiálne rozpoznanie problémového hrania in
ternetových a počítačových hier ako diagnostickej kategórie môže pomôcť 
mnohým postihnutým jedincom vyhľadať adekvátnu a správne nastavenú 
liečbu. Na tom nie je nič kontroverzné. Klasifikovanie poruchy zapríčinenej 
hraním počítačových hier bolo zo strany WHO dobre načasovaným a nále
žitým krokom, pretože bez neho by bola liečba závislosti od hrania interne
tových a počítačových hier diagnostikovaná neoficiálne, svojpomocne, pseu
donozologicky a s rôznymi regionálnymi variáciami, pričom medicínsky 
ukotvená pomoc by nebola dostatočne dostupná. Môžeme veriť, že sa teraz 
situácia na tomto poli zlepší, a dúfať, že preventívne a terapeutické progra
my proti poruche v dôsledku hrania počítačových hier vzniknú čoskoro aj 
u nás. 

Poznámka 

Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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