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Článek je stručným výtahem výzkumu, 
který na PedF UK provedly studentky 
2. ročníku speciální pedagogiky: Zuzana 
Vodehnalová, Petra Volfová, Terezie Šus-
tová a Martina Cettlová. 

Tamagoči - zvířátko vytvořené progra-
mem na obrazovce počítače, které vyka-
zuje některé vnější znaky živých zvířat, 
potřebuje systematickou péči, aby mohlo 
přežít. Jestliže se péče nedostává, zvířát-
ko umírá. 

Péči provádí majitel podle vlastního 
uvážení nebo na vyžádání zvířátka elek-
tronickou cestou, provedením příslušné-
ho úkonu na klávesnici. 

Potřeba systematické péče je základní 
charakteristickou vlastností a vzájemným 
kontaktem se vytváří volnější, či těsnější 
vztah mezi zvířátkem a majitelem. Vztah 
může být z hlediska majitele liknavý, ra-
cionální, pečlivý, radostný, obtěžující, 
nebo může nabýt charakteru nezdravé zá-
vislosti odtržené od reality. Hledání kva-
lity vzniklého vztahu bylo hlavním obec-
ným motivem výzkumu. 

Výzkumu se účastnilo 91 žáků ve věku 
11 až 13 let, kteří Tamagoči měli nebo 
mají. Skupinu tvořilo 58 dívek a 33 chlap-
ců. Výzkum byl proveden formou dotaz-
níku, který obsahoval 21 otázek uzavře-
ného i otevřeného typu. 

Hlavními sledovanými otázkami 
bylo. 

1. Cítí dítě zodpovědnost za své Tamagoči? 
Smyslem je zjištění schopnosti navázat 

trvalý vztah a zajistit systematickou 
péči. 

2. Má živé zvíře přednost před Tamagoči? 
Smyslem je zjištění hodnoty role elek-

tronické náhrady živého zvířete. 

Některé vybrané otázky a jejich 
hodnocení: 
Na úvodní otázku „Které tři věci by sis 

vzal na opuštěný ostrov" jmenovalo Ta-
magoči 18 % dotázaných a 90 % živé 
zvíře. 

Zajímavý je způsob nabytí Tamagoči: 
téměř třetina jej získala koupí po naléhá-
ní na rodiče a jen o málo menší počet 
uvedl nabytí náhodou. Méně než 7 % 
uvedlo potřebu nahradit živé zvíře. 

Starost o Tamagoči převzala převážná 
část sama a ráda, s mírnou převahou dí-
vek, které se staraly raději. Adaptace na 
systematickou péči byla poměrně rychlá, 
přibližně polovina ihned a během tři dnů 
se zcela adaptovala zbylá většina. Ochotu 
postarat se o Tamagoči kamaráda proje-
vila asi polovina dotázaných, péči odmít-
lo 20 %. Naproti tomu všichni uvedli, že 
jsou schopni nějak zajistit za sebe zástup, 
když by museli odjet. Téměř polovina dětí 



nosí Tamagoči občas s sebou, čtvrtina jej 
nenosí nikdy a shodný počet stále. 

Ztráta Tamagoči byla pociťována růz-
ně a názory se dělí do tří skupin. Znovuo-
živení by provedlo 85 % dotázaných, po-
lovina by po fyzické ztrátě Tamagoči li-
tovala, ale nové by nechtěla. Násilné ode-
brání Tamagoči by jako trest cítila asi 
polovina a zbývající polovině by tento 
krok nevadil. 

Závislost délky života živého zvířete na 
kvalitě péče o něj si uvědomuje 95 % do-
tázaných, zbytek s tímto tvrzením nesou-
hlasí. 

Odpovědnost za život Tamagoči poci-
ťuje většina jako dodržení jistých pravi-

del chování. Dívky mají v tomto smyslu 
větší pečovatelské nadání, chlapci pečují 
poněkud benevolentněji. 

Živé zvíře bylo ze všech hledisek pova-
žováno za vhodnější než Tamagoči, pro-
tože disponuje vlastnostmi, které nelze 
uměle nahradit. Vyjádřila se tak většina 
dotázaných, pouze 5 % z nich by volilo 
Tamagoči z důvodu snadnější péče. Jako 
hlavní výhodu živého zvířete uvedla pře-
vážná většina dotázaných možnost fyzic-
kého kontaktu a inteligenci jeho chování. 

Mezi chlapci a dívkami nebyly naleze-
ny významnější rozdíly. 

Hodnocení některých otázek je uvede-
no v následujícím grafu: 

Hodnocení vlastností Tamagoči a živého zvířete (chlapců a dívek dohromady): 

Živé zvíře: Tamagoči: 
Mohu jej nosit stále s sebou 62 % 
Rodičům nevadí 48 % 
Lze jej oživit 46 % 
Znám všechny jeho potřeby 30 % 
Nedělá nepořádek 44 % 
Je jako živé 5 % 

Mohu jej pohladit 97 % 
Reaguje na mne 77 % 
Je živé 85 % 
Je kamarád 71 % 
Může mít mláďata 63 % 
Vyžaduje pozornost 70 % 

Obecný závěr výzkumu je mož-
né formulovat do dvou výroků: 
1. Děti přesně rozlišují omezení elek-

tronických náhražek živých zvířat, jejich 
používání nevede k nevhodné závislosti. 
Děti je chápou jen jako formu hry a v tom-
to smyslu jsou mnohem zdravější, než se 
ostatně soudí. 

2. Styk s živými zvířaty je člověku vel-
mi blízký a výzkum nepřímo potvrzuje 
hodnotu těchto kontaktů jak v běžném sty-
ku, tak možná mnohem výrazněji z hle-
diska terapeutického. 
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