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MOBILOMÁNIA - ĎALší NÁVYK? 

K. TURČEK 

Privátna psychiatrická ambulancia, Nitra 

Vedecko-technický pokrok a rozvoj technológií prinášajú prakticky kaž
dodenne nové produkty, ktoré by mali človeku uTahčiť prácu či spríjemniť 
život. Takýmto produktom je aj mobilný telefón . Prax však ukazuje, že via
ceré technické vymoženosti sa v istom zmysle stavajú proti svojim užíva
teTom, a môžu im aj škodiť. 

Nesporne v mnohom užitočný mobilný telefón sa stal predmetom každo
dennej potreby nielen u Tudí, ktorí potrebujú byť nepretržite dostupní 
a kontaktovateTní, pretože si to vyžaduje ich práca či iné povinnosti, ale 
vlastnia ho už najrôznejší ľudia, ktorí zmienené povinnosti nemajú. Povin
nosti u nich boli - ako sa zdá - nahradené potrebami. Potreba je však pojem 
veľmi subjektívny. Vo vyhranenej podobe je mobilný telefón "potrebou" 
mnohých nezamestnaných, tráviacich čas v pohostinstvách , nepracujúcich 
Rómov na sociálnych podporách, detí, dokonca aj niektorých bezdomovcov. 

Mobilný telefón sa stal bežnou výbavou detí už na základných školách. 
Pritom vieme, ako deti v tomto veku ešte nevedia posudzovať hodnoty a zá
väzky. Formálne síce vedia, že účet treba zaplatiť, ale v každodennej praxi 
ich nezaujíma hodnota jednotlivého hovoru či SMSky. Danej problematiky 
sme sa už dotkli na inom mieste (Turček, 2003). 
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Často vidíme, ako deti a mladí ľudia, len čo ukončia nejakú činnosť, či 
vystúpia z dopravného prostriedku , po príchode do kaviarne a pod. , okamži
te siahajú po mobilnom telefóne (a po cigarete) a vybavujú zaručene neod
kladný hovor či dôležitú SMSku. 

Domnievame sa, že toto správanie má niekoľko dimenzií: 
1. mobilné telefonovanie sa stáva rituálom, ktorý by mohol (a zrejme aj 

mal ) jedincovi dodávať status dôležitosti (nevyhnutné povinnosti, "dôležité" 
kontakty - najmä u pseudopodnikatelov); 

2. zdá sa, že v priebehu času môže toto správanie nadobúdať obsedantno 
- kompulzívny charakter; 

3. môže nadobúdať návykový charakter (analogicky ako workoholizmus, 
surfovanie na internete, počítačové hry a pod.). 

V našom správaní je iste veľa odpozorovaného, pričom sa jednotlivci 
snažia napodobňovať vzory. s ktorými sa identifikujú. Pravda , nie vždy sú 
vzory pozitívne. Ide tiež o to. akú rolu sa jednotlivec rozhodol v živote hrať. 
J eho správanie potom túto rolu má napÍňať a potvrdzovať . Snaha o dojem 
dôležitosti v tomto kontexte nadobúda kompenzačný charakter. Množstvo 
prevažne mladých ľudí , ktorým chýba hodnotný spôsob napÍňania voľného 
času či príležitosť pre kvalitnú komunikáciu, si takto vypÍňa prázdny pries
tor . Prázdny z hľadiska času , i z hladiska bohatosti svojho vnútornéh o pre
žívania. Bežne môžeme pozorovať chudobnú, stereotypnú, a z vecného 
hľadiska zbytočnú komunikáciu mobilným telefónom: 

- "Kde si? Ja som v kaviarni , dávam si ... " 
- "Čo robíš?" 
Takéto telefonáty niekedy trvajú aj velmi dlho, a hoci nechtiac počujeme, 

nedozvedáme sa nič , čo by za hovor stálo. Ostáva nám otázkou len zmysel 
telefonátu , a nakoniec - kto to všetko zaplatí. 

Domnievame sa, že v mnohom môžu správanie mladých ludí ovplyvniť 

ich rodičia, ako primárne a prirodzené vzory. Žial, práve mnohí rodičia už 
deťom mobilné telefóny kupujú , a uvedené nežiaduce tendencie v nich tak 
podporujú . Je možné, že si takto kompenzujú svoju výchovnú insuficienciu. 
Spolužiaci , pochádzajúci zo skromnejších rodín neraz pocítia pocity menej
cennosti, že sami mobil nemajú. Nedochádza takto ku karikatúre hodnôt? 
Mali by sme sa zamýšľať azda aj nad rozširovaním imitácií mobilných te
lefónov ako hračiek pre deti v útlom veku, u ktorých už teraz rodičia 
vytvárajú vzťah k telefonovaniu a telefónu. Je takáto hra skutočne vhodná? 

Uvedomujeme si , že aj napriek niektorým škodlivým aspektom rôznych 
vynálezov sa vývin ľudstva nezastaví. Sme a musíme byť realisti. Rešpektu-
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jeme aj skutočne potrebné pouzlvanie mobilných te lefónov . Napriek tomu 
však cítime potrebu varovať pred ich nadmerným a nekritickým používa
ním, ktoré môže vnášať do psychickej rovnováhy jedinca nepokoj a nový 
zlozvyk. 
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Súhrn 

Autor poukazuje na nadmerné používanie mobilných telefónov . Zamýšľa 

sa na d možnými vplyvmi tohto správania na psychiku jednotlivca, pričom 
zvažuje rolu mobilných telefónov ako inštrumentu, poskytujúceho s tatus, 
dalej poukazuje na možný obsedantno-kompulzívny ch a rakter , prípadne na 
rozvoj špecifického n ávykového správania. 
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