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Hrací automaty 
• Stojící automaty určené na hraní her za peníze. 

• Umístěné v restauracích, zábavních parcích, Laser 
game. 

 

• Výherní automaty  

– za vhozené peníze lze vyhrát či prohrát velkou sumu 
peněz 

– Gambling = závislost na výherních automatech 

– V ČR je pro mladistvé do 18 let nezákonné hrát na 
těchto automatech 

 

 



Herní konzole 

• Jsou téměř v každé domácnosti 

• Nahradily hrací automaty 
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Počítače a chytré telefony 

• Hry nainstalované od výrobce  

– odreagování, logika 

• Hry a aplikace ke stažení  

– jejich zaměření a obsah kontroluje rodič (násilí) 

– Vhodná volba může rozvíjet paměť, tvořivost, 
slovní zásobu 

• Online hry 

– podvody při vytváření profilů (věková hranice) 



Závislost 

• Vyjadřuje neovladatelnou chuť pokračovat v 
činnosti, která není zdraví prospěšná a 
nepřináší člověku nic než jen chvilkové 
uspokojení. 

• Je problém, se kterým se těžko bojuje bez 
pomoci. 

• Vede ke gamblerství, ztrátě zaměstnání, přátel,  
osobnímu bankrotu. 



Následky závislosti na hrách 

• Nevhodná pozice těla (sezení) – špatné držení 
těla – problémy s trávením, bolestmi zad, šíje 

• Zhoršený zrak (unavené a poškozené oči) 

• Bolesti hlavy, migrény 

• Únava (sledování PC a TV před spaním) 

• Nervozita, nesoustředěnost a ospalost ve škole 

• Osamělost – ukrývání se v nereálném světě, 
ztráta kamarádů 

• Problémy s komunikací – mluvený projev, oční 
kontakt 
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[OBR.1][cit.2014-03-19].Dostupný pod licencí Creative Commons na 
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[OBR.2][cit.2014-03-19].Dostupný pod licencí Creative Commons na 

WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Playstation_4.jpg?use

lang=cs>. 

mailto:kundrum@centrum.cz
http://www.zs-mozartova.cz/
http://www.zs-mozartova.cz/
http://www.zs-mozartova.cz/


ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC 
příspěvková organizace 

MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC 

tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713  

email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz  

Strana 4 

[OBR.3][cit.2014-03-19].Dostupný pod licencí Creative Commons na 

WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xbox_One_Console_Set.

jpg?uselang=cs>. 
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[OBR.3][cit.2014-03-19].Dostupný pod licencí Creative Commons na 

WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wii_U_controller_E3_2

011.png?uselang=cs>. 

 

Nečíslovaný obrazový materiál je použit z kolekce programu  

Microsoft PowerPoint. 
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