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Souhrn 

Východiska: V roce 2011 byl na webových stránkách Kliniky adiktologie 
1. LF UK a VFN v Praze spušten svépomocný program pro osoby se závislostním 
chováním na internetu. 

Cíl: Zmapovat online aplikace, na kterých vykazovali uživatelé programu závis
lostní chování, projevy závislostního chování, motivaci k závislostnímu chování na 
internetu, jeho negativní dusledkya prínosy jeho omezení či prerušení. 

Metody: CIAS, kvalitativní analýza dat ze svépomocného programu. Soubor tvo
nlo 273 osob zaregistrovaných do svépomocného programu pro osoby se závis
lostním chováním na internetu. 

Výsledky: Nejoblíbenejší online aplikací se závislostním potenciálem byly aplika
ce umožňující online sociální komunikaci. V rámci symptomu význačnosti byly nej
časteji identifikovány myšlenky na aktuální online den,trávení hodne času online 
a baženÍ. U dimenze zmeny nálady respondenti popisovali nejčasteji kategorie 
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uvolnení/uklidnení a vzrušení/radost. Tolerance se projevovala nadmerným trávení 
času online, pripojením kdekoliva zakládáním nových účtu a profilu. V projevech 
odvykacích symptomu byly identifikovány nejčasteji kategorie: nervozita/neklid 
a vztek/podráždenost. V oblasti interpersonálních konfliktu to byly kategorie kon
flikty s blízkými lidmi, omezení sociálního kontaktu a lhaní. Intrapersonální kon
flikty se projevovaly v obecném konfliktu být online a nebýt online a ve specifických 
konfliktech jako práce/studium x online či povinnosti x online. Udávané časové 
rozpetí relapsu bylo od nekolika predešlých dnu až po nekolik mesícu. Nejčastejší 
motivy závislostního chování na internetu byly omezené sociální dovednosti a nad
merný stres. Nejčastejší dopad melo závislostního chování na internetu na oblast 
zamestnání a školy. Od omezení závislostního chování na internetu si respondenti 
slibovali predevším lepší studijní a pracovní prospech a více času na koníčky. 

Záver: Jde o nelátkovou závislost, která narušuje spíše psychosociální (pracovní 
a sociální) než somatické fungování, což muže být duvod, proč se tito klienty často 
nevyskytují v psychiatricko-adiktologických službách. 

K l í č o v á s lova: internet - závislost na internetu - online svépomocný pro
gram 

P. Vondráčková, J. Vacek, K. Svobodová: CHARACTERISTIC S 

OF USERS OF ONLINE SELF-HELP PROGRAM 

FOR PEOPLE WITH ADDICTIVE BEHA VIOR 

ON THE INTERNET: SYMPTOMS, MOTIVATION, 

NEGATIVE CONSEQUENCES AND BENEFITS 

OF ITS RESTRICTION 

Summary 

Background: In 2011 an online self-help program for people with Internet addic
tion was launched. 

Objectives: To identify the most used online applications, symptoms of Internet 
addiction according to six basic dimensions, motivation to Internet addiction, the 
negative consequences of such behaviour, and the benefits resulting from its reduc
tion. 

Method: CIAS, qualitative analysis of data obtained from the self-help program. 
Participants were 273 people registered with the self-help program for people sho
wing Internet addiction behaviour. 
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Results: The most popuIar online applications with addictive potential were onli
ne social communication applications. As regards the salience symptom, thoughts 
about current online events, spending too much time online, and craving were the 
most common categories. As for the dimension of mood changes, the respondents 
were most likely to refer to the ease/relaxation and the excitement/pleasure catego
ries. Tolerance is manifested by the excessive amount of time spent online, constant 
connection to the Internet, and setting up new accounts and profiles. As regards 
withdrawal symptoms, the most frequently identified categories were restless
ness/agitation and anger/irritability. Concerning interpersonal conflicts, the catego
ries of conflicts with loved ones, limitation of social contacts, and lying were identi
fied, while intrapersonal conflicts were manifested in the general conflict of being 
online vs. not being online and in specific conflicts such as work/study vs. being onli
ne or obligation vs. being online. The reported time span of their relapses ranged 
from the previous few days to several months. The most common motives for Inter
net addiction were limited social skills and excessive stress. The most frequent ne
gative consequences of Internet addiction mentioned were those pertaining to the 
employment and school domain. 

Conclusion: Internet addiction is a behavioural addiction that impairs psychoso
cial rather than somatic functioning. This may be the reason why these clients rare
ly come into contact with psychiatrie addiction treatment services. 

Key wo r ds: internet - internet addiction - online self-help program 

Úvod 

Závislostní chování na internetu je definováno jako nadmerné UZlvam 
internetu, které s sebou prináší do života jedince psychické, sociální, pra
covní nebo studijní komplikace (Beard & Wolf, 2001). V posledních deseti
letích jde o téma, kterému venuje pozornost mnoho oborníku po celém sve
te, predevším v zemích Evropy, Severní Ameriky a východní Asie. Na vý
znamnost tématu odkazuje i skutečnost, že v techto zemích začaly vznikat 
i specializované kliniky na jeho léčbu (Block, 2008). Závislostní chování na 
internetu se vedIe patologického hráčství, závislosti na jídle nebo závislosti 
na sexu radí mezi nelátkové závislosti (Grant et al., 2010). Zatím však stále 
není oficiálne uznáno jako oficiální duševní porucha. V nadcházející revizi 
manuálu duševních poruch (DSM-V) nebylo sice zahrnuto mezi oficiální 
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diagnózy, ale porucha internetového hraní (Internet gaming disorder) byla 
zarazena do apendixu manuálu s doporučením pro další výzkum (APA, 
2013). Podle zahraničních výzkumu se závislostní chování na internetu týká 
3 - 6 % jeho uživatelu (viz prehled Vondráčková & Šmahel, 2012). Podobné 
výsledky jsou uvádeny i v České republice. Šmahel et al. (2009) identifiko
vali rozvinuté závislostní chování ve vztahu k internetu u 3,4 % obecné po
pulace a 3,7 % populace bylo podle tohoto výzkumu online závislostním 
chováním ohroženo. Nej častej i se závislostní chování na internetu vyskyto
valo u osob ve veku 12-19 let, kde prevalence v obou kategoriích dosahovala 
hodnoty 7,9 %. 

Predkládaný text je kvalitativní analýzou odpovedí uživatelu online 
svépomocného programu pro osoby se závislostním chováním na internetu. 
Jejím cílem je zmapovat základní fakta o závislostním chování na internetu 
uživatelu aplikace v techto tematických oblastech: nej častej i užívané online 
aplikace, projevy závislostního chování podle šesti základních dimenzí, mo
tivace k závislostnímu chování na internetu, negativní dusledky závis
lostního chování na internetu a prínosy jeho omezenÍ. 

Online svépomocný program pro osoby se závislostním 
chováním na internetu 

Online svépomocný program pro osoby se závislostním chování na inter
netu zahájil provoz vlednu 2011 na internetových stránkách http://porad
na.adiktologie.cz/, součástí tohoto programu je také svépomocný program 
pro osoby trpící prokrastinací (odkládání úkolu a rozhodnutí doprovázené 
nepríjemnými pocity), nejčasteji úzkostí (Gabrhelík et al., 2006)). Program 
je provozován Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Na základe po
zitivního výsledku v dotazníku zamereného na závislostní chování na inter
netu CIAS (The Chen Internet Addiction Scale) je doporučeno využití svépo
mocného programu. Svépomocný program vychází z principu kognitivne
behaviorální terapie a motivačních rozhovoru (Miller & Rolnick, 2003; Rot
gers, 2003; Wanigaratne et al, 2008), dále je inspirován prvky ostatních 
svépomocných programu (Gabrhelík & Miovský, 2011). Je rozdelena do trí 
základních částí, které na sebe logicky navazují: motivační fáze, fáze zmeny 
a fáze prevence relapsu. Mezi temito částmi se uživatel muže libovolne po
hybovat. 

Motivační fáze pomáhá uživateli podrobne zmapovat jeho závislostního 
chování na internetu. Tato část je členena do šesti tematických kapitol, kte-
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ré obsahují stručne serazené základní informace o závislostním chování na 
internetu (typy závislostního chování na internetu, popis pnznaku závis
lostního chování na internetu, duvody vzniku a udržení závislostního chová
ní na internetu, negativní dusledky závislostního chování a pozitivní du
sledky omezení nebo ukončení závislostního chování). Na záver každé kapi
toly si muže uživatel vyplnit, které uvedené informace se konkrétne týkají 
jeho závislostního chování na internetu. Cílem této fáze je pro klienta více 
porozumet vlastnímu závislostnímu chování na internetu a uvedomit si jeho 
stinné stránky, což by melo být podkladem k zisku vet ší motivace pro 
zmenu tohoto chování. 

Na motivační fázi navazuje fáze zmeny, ve které si uživatel muže na
plánovat, jakým zpusobem chce omezit nebo skončit s užíváním určitých on
line aplikací, a pak prostrednictvím deníčku a opakovaného pfihlašování do 
online programu sledovat, jakým zpusobem se mu dan své cíle naplnit 
a pnpadne porozumet skutečnostem, které mu komplikují dosažení zmeny. 

Záverečná fáze prevence relapsu je opet členena do šesti tematických ka
pitol, ve kterých je uživatel seznámen s pojmem relaps a jeho základními 
komponentami. Uživatel má vždy na konci každé kapitoly opet možnosti 
vyplnit, jaké skutečnosti ohledne prevence relapsu se týkají jeho osobne. Cí
lem této fáze je predejít návratu závislostního chování na internetu a udr
žet tak co nejdéle zmenu, pro kterou se uživatel rozhodl. 

Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zmapovat online aplikace, na kterých vykazovali 
uživatelé aplikace závislostní chování, projevy závislostního chování podle 
šesti základních dimenzí, motivaci k závislostnímu chování na internetu, je
ho negativní dusledkya pnnosy jeho omezení či ukončení. 

Metodika 

Zdroje dat 

Výzkumná data byla získána z informací poskytnutých registrovanými 
uživateli v rámci online svépomocného programu za prvních 13 mesícu jeho 
fungování, tedy v období leden 2011 až únor 2012. Jednalo se data vpiso
vaná jednotlivými účastníky, kten procházeli tremi fázemi interaktivního 
svépomocného programu (motivační fáze, fáze zmeny a fáze prevence relap
su). Pro účely tohoto textu byly zpracovány data pouze z motivační fáze. Pro 
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identifikaci závislosti na internetu byl použit dotazník CIAS (The Chen In
ternet Addiction Scale). Jedná se o dotazník o 26 položkách, každá položka 
se skóruje na 4 bodové škále. Jednotlivé škály se váž ou na 5 dimenzí, které 
pokrývají syndrom kompulzivního chování, narušenou kontrolu nad vlast
ním chováním, abstinenční pnznaky, míru tolerance, problémy v interper
sonálních vztazích a zdravotní problémy. Respondent vykazuje znaky závis
losti na internetu, pokud v dotazníku získá 64 bodu a více. Vnitrní reliabili
ta dotazníku a jeho subškál se pohybuje od 0,79 do 0,93 (Chen et al., 2003). 

Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor byl tvoren registrovanými uživateli v rámci online 
svépomocného programu za prvních 13 mesícu jeho fungování, tedy v ob
dobí leden 2011 až únor 2012. Celkem bylo zaregistrováno 273 osob (tab. 1). 
Se zámerem skutečné zmeny svého chování využilo online svépomocný pro
gram 226 osob, zbývajících 47 osob se zaregistrovalo pouze za účelem jeho 
vyzkoušení. Z toho bylo 129 žen (47,3 %) a 144 mužu (52,7 %). V tab. 2 jsou 
uvedeny další základní sociodemografické údaje zkoumaného vzorku. Z hle
diska veku témer polovinu souboru tvorilyosoby ve veku 19 - 24 let 
(46,5 %). Druhou nej početnejší vekovou skupinou byli lidé ve veku od 25 let 
do 34 (26 %). Mezi nejméne zastoupené vekové skupiny patrily osoby ve 
veku od 55 let do 64 let (0,7 %) a ve vekové skupine 65 let a více nebyl 
žádný uživatel programu. Nejvíce lidí, kten opravdu chtejí zmenit své 
chování, se prihlásilo ve veku 19 - 24 let (46,5 %) a nejméne ve veku 55 -
64 let (0,9 %). Témer polovina osob, které se chtely opravdu zmenit, udávala 
stredoškolské vzdelání s maturitou (52,7 %) a tretina pak vysokoškolské 
vzdelání (29,2 %). Dve tretiny uživatelu online programu, kten se chtejí 
opravdu zmenit, byli studenti nebo žáci (65 %), naopak v této skupine zcela 
chybelo zastoupení starobních duchodcu (O %). 

106 



P. VONDRÁČKOVÁ, J. VACEK, K. SVOBODOVÁ/ 
CHARAKTERISTIKA UŽIVATELU ONLINE SVÉPOMOCNÉHO 
PROGRAMU PRO OSOBY SE ZÁVISLOSTNÍM CHOVÁNÍM 
NA INTERNETU: PROJEVY, MOTIVACE, NEGATIVNÍ DUSLEDKY 
A PRÍNOSY JEHO OMEZENÍ 

Tabulka 1. Využívaní programu dIe zámeru a pohlaví 

Celkem Pohlaví 

muž žena 

absolutne relativne absolutne relativne absolutne relativne 

Zámer chci se 226 82,8 % 121 84,0% 105 81,4% 
zmenit 

jen 47 17,2 % 23 16,0 % 24 18,6 % 
zkouším 

Celkem 273 100,0 % 144 100,0 % 129 100,0 % 

Z celkového počtu 273 registrovaných uživatelu vyplnilo a dokončilo do
tazník závislosti na internetu 263 lidí, 10 osob dotazník nevyplnilo nebo ne
dokončilo. Z osob, které se chtely zmenit, 92,2 % skórovaly v dotazníku 
závislost na internetu pozitivne s prumerným skórem 71 bodu. Zbývajících 
7,8 % podle dotazníku nevykazovalo prvky závislosti na internetu a jejich 
prumerný bodový výsledek byl 51 bodu (tab. 3). Nižší pomer závislých na in
ternetu mezi uživateli, kten svépomocný program jen zkouší (71,7 %), je dIe 
testu chí-kvadrát v porovnání s první skupinou statisticky významný na 
1 % hladine významnosti, stej ne jako rozdíl v prumerných skórech dosa
žených v dotazníku CIAS (62 vs. 70 bodu, t-test se shodnými rozptyly, 
p<O,Ol). Proto jsou prezentovány jen data od osob, které se pfihlásily do 
aplikace za účelem zmenit. 
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Tabulka 2. Využívání programu z hlediska veku, vzdelání 
a zamestnání, rozdeleno podle zámeru 

Celkem Zámer 
chci se zmenit jen zkouším 

absolutne relativne absolutne relativne absolutne relativne 
Vek méne než 15 10 3,7% 6 2,7% 4 8,5 % 

15 -18 38 13,9 % 27 11,9 % 11 23,4 % 
19 -24 127 46,5 % 104 46,0% 23 48,9 % 
25 -34 71 26,0 % 63 27,9 % 8 17,0 % 
35 -44 19 7,0% 18 8,0% 1 2,1 % 
45 -54 6 2,2% 6 2,7% O 0,0% 
55 -64 2 0,7% 2 0,9% O 0,0% 
65 let a více O 0,0% O 0,0% O 0,0% 

Celkem 273 100,0 % 226 100,0 % 47 100,0 % 
Vzde- základní 52 19,0 % 37 16,4 % 15 31,9 % 
lání strední bez 6 2,2% 2 0,9% 4 8,5% 

maturity 
strední 136 49,8% 119 52,7 % 17 36,2 % 
s maturitou 
VOŠ 2 0,7% 2 0,9% O 0,0% 

VŠ 77 28,2 % 66 29,2 % 11 23,4% 
Celkem 273 100,0 % 226 100,0 % 47 100,0 % 

Za- studentIka 181 66,3 % 147 65,0 % 34 72,3 % 
mest- zamestná!ý 56 20,5 % 46 20,4% 10 21,3 % 
nání OSVČ 14 5,1 % 12 5,3% 2 4,3% 

nezamest- 13 4,8% 13 5,8% O 0,0% 
ná!ý 
materská! 7 2,6% 6 2,7% 1 2,1 % 
rodičovská 

dovolená 
starobní du- O 0,0% O 0,0% O 0,0% 
chodkyne!ce 
invalidní du- 2 0,7% 2 0,9% O 0,0% 
chodkyne/ce 
Celkem 273 100,0 % 226 100,0 % 47 100,0 % 
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Tabulka 3. Výsledky dotazníku CIAS merícího závislost 
na internetu 

Celkem Zámer 

chci se zmenit jen zkoušÍm 

absolut. relat. prumer absolut. relat. prumer absolut. relat. prumer 

skór skór skór 

Závislost ne 30 11,4% 49 17 7,8% 51 13 28,3 % 47 
na inter-
netu ano 233 88,6% 71 200 92,2 % 71 33 71,7% 68 

Celkem 263 100 % 68 217 100 % 70 46 100 % 62 

Metoda zpracování a analýzy dat 

Pro účely výzkumu byla exportována anonymizovaná data ze svépo
mocného programu, která byla následne kvantitativne zpracována prostred
nictvím programu MS Excel a SPSS v rámci domovského pracovište autoru. 
Analýza kvalitativních dat probíhala metodou otevreného kódování, meto
dou vytvárení trsu a prostého výčtu (Miovský, 2006). Pfi práci s daty i pri 
komunikaci s respondenty byly dodrženy všechny základní etické požadav
ky. Data z online svépomocného programu jsou anonymní, jako jediný iden
tifikátor uživatele byla používána emailová adresa, která nepatrí do citli
vých osobních údaju. 

Výsledky 

Online aplikace se závislostním potenciálem 

Úvodní část motivační fáze byla zamerena na zjištení typu online aplika
ce, na který uživatelé programu vykazují rysy závislosti. Zájemci meli na 
výber se zaradit do kategorie online her, online komunikace a závislosti na 
pornografických stránkách, a pak mohli doplnit konkrétní aplikace, na kte
rých jsou závislí. Tuto část vyplnilo celkem 39 osob (tab. 4), nekteré osoby 
uvedly závislostní chování na nekolika aplikacích najednou. Do kategorie 
závislosti na online hrách se zaradilo 10 osob. Nejčasteji zmiňované byly 
strategické hry (Ace of Empire, League of Legends, Wodd of Warcraft nebo 
Grepolis), po kterých následovaly facebookové aplikace (Socialcity, Farmwil-
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le nebo Citywille), pouze jeden respondent zmínil sportovní hry (Tiger 
Woods PGA, FIFA Online). Nejvíce osob (35) uvedlo jako hlavní závislostní 
aplikaci online komunikační aplikace. Na prvním míste se umístily sociální 
síte (26 osob), predevším facebook, vedIe nej respondenti spíše okrajove 
zmínili i lide.cz a twiter. Další využívanou aplikací se závislostním poten
ciálem byl uveden email, chat a rUzná diskusní fóra. Online seznamovací 
stránky zmínili pouze dva respondenti. Deset osob uvedlo jako aplikaci se 
závislostním potenciálem užívání a prohlížení informačních a zpravodaj
ských portálu, prestože nebyla tato možnost vymezena v rámci jednotlivých 
kategorií. K užívání stránek spornografickým obsahem se pnhlásilo 5 osob. 
Mezi tyto stránky patnly napríklad xvideos.com, pornhub.com, freevideo.cz, 
a nekolik dalších stránek s homosexuální tématikou. 

Tabulka 4. Využívaný typ závislostní aplikace 

Typ závislostní aplikace absolutne relativne ke všem relativne ke všem 
závislostním uživatelum 

aplikacím (N=39) (N=217) 

Online hry 10 25,6 % 4,6% 

Facebookové online hry 3 7,7% 1,4 % 

Sportovní online hry 1 2,6% 0,5 % 

Strategické online hry 6 15,4% 2,8% 

Online komunikace 35 89,7 % 16,1 % 

Sociální síte 26 66,7% 12,0 % 

Chatové a mailové aplikace 14 35,9 % 6,5% 

Diskusní fóra 7 17,9 % 3,2% 

Seznamka 2 5,1 % 0,9% 

Pornografické stránky 5 12,8 % 2,3% 

Informační 10 25,6 % 4,6% 
a zprauodajské portály 

Celkem 39 100,0 % 18,0 % 

110 



P. VONDRÁČKOVÁ, J. VACEK, K. SVOBODOVÁ/ 
CHARAKTERISTIKA UŽIVATELU ONLINE SVÉPOMOCNÉHO 
PROGRAMU PRO OSOBY SE ZÁVISLOSTNÍM CHOVÁNÍM 
NA INTERNETU: PROJEVY, MOTIVACE, NEGATIVNÍ DUSLEDKY 
A PRÍNOSY JEHO OMEZENÍ 

Projevy závislostního chování na internetu 

V rámci této části uživatelé vyplňovali projevy závislostního chování na 
internetu. Meli zaškrtnout jeden nebo více z šesti projevit závislostního cho
vání na internetu podle Griffitse (2000): význačnost chování, myšlení a cí
tení, zmeny nálady, tolerance, odvykací symptomy, konfliktyarelaps, 
a uvést, jak se konkrétne projevují v jejich prípade (tab. 5). 

Význačnost myšiení, chování a cítení 

Do kategorie význačnosti myšiením, chování a cítení patrilo celkem 84 
odpovedí. Myšlenky ve vztahu k závislostnímu chování na internetu se dají 
rozdelit do následujících kategorií: necelá polovina respondentit (29 osob) 
premýšlela nad aktuálním online dení ("Premýšlím o tom, co kdo psal ve 
statusech na FB nebo v mailech a co odepíše. tí, "Premýšlím, co se deje na 
stránkách, které dokola navštevuji", "Premýšlím, jestli mi neuschla zelenina 
ve hre. tí, "Bojím se, aby mi neco neuteklo, jestli se neco nedeje. (~. Další kate
gorií (8 osob) bylo premýšlení nad minulým online dením ("Čím dál méne 
premýšlím nad lidmi a problémy v reálném živote a naopak čím dál víc 
premýšlím nad vecmi, které jsem četla na internetu, na lidi, které znám z in
ternetu, nad problémy, které tam lidé reší(~ a premýšlení nad budoucím onli
ne dením ("ano pred spaním mám často hlavu plnou vecí z online her, 
premýšlím nad tím, co tam budu delat zítra, kdy budou moci být pfihlášeni 
ke svým účtitm tí, "myslím na to, jak nejlépe sdelit deje kolem sebe na inter
net/nejaké fórum(~. Poslední kategorií jsou úvahy nad tím, kdy bude moct 
být človek zase online ("Myslím na to, jak dlouho jsem nebyla online" "Jak 
dlouho nejsem online?" "Kdy se budu moct pfipojit?(~ 

Význačnost v chování se projevovala tím, že respondenti trávili hodne 
času online (20 osob), a že byli schopní se k pripojit k internetu kdykoliv 
(,Jsem nervózní, když je účet bez dohledu mého nebo dohledu kolegy ze hry, 
jsem schopna v noci vzbudit i známého, který nehraje, a donutit ho po telefo
nické instrukci obstarat nutné dení v účtu, na dovolené v cizine trávím čas 
v internetové kavárne, chodím všude na poslední chvíli, nebo se omlouvám 
a nejdu nikam (~ a kdekoliv ("pfipojuji se na internet z mobilu nevedomky, je 
to "pfirozená" výplň času napr. pfi ceste autobusem(~. Nadmerné trávení ča
su online pak podle respondentit vedlo k ditsledkitm, které by lze rozdelit do 
čtyr základních kategorií: zanedbávání povinností (16 osob), poz dní odchody 
od internetu, které vedly k pozdnímu chození spát, príchoditm do práce, 
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školy nebo na schuzky (13 osob), zanedbávání mezilidských vztahu (10 osob) 
a koníčku (2 osoby). 

V odpovedích na význačnost cítení se nekteré odpovedi spíše týkaly cho
vání než cítenÍ. Priléhavé odpovedi lze rozdelit podle obsahu do čtyr násle
dujících kategorií: nejčastejší odpovedí (16 osob) bylo bažení, touha být onli
ne ("teším se, až budu moct být online''), príjemné stavy online zmiňovalo 11 
osob ("uvolnení pocit vzrušení, když jsem online", "necítím takový smutek 
a prázdno, které mám v živote''), negativní emoce v dusledku neúspešného 
omezení užívání internetu dve osoby ("chvilkový pocit naplnení, hned po 
prečtení stránky vystrídáješte horší pocit prázdnoty''). Jedna osoba zmiňova
la, že je více emočne ovlivnená dením online než offline. 

Zmeny nálad 

V oblasti zmeny nálad 85 respondentu popisovalo pocity a nálady pn 
vstupu na určité online aplikace. Více než polovina respondentu (47 osob) 
zmiňovala uvolnení/uklidnení ("cítím uvolnení stresu, když si sednu k počí
tači, radosti a klidu, když zkontroluji všechny své účty''), další kategorií po
citu bylo vzrušení/radost zmiňované často pri vstupu na oblíbenou online 
aplikaci ("pocity silného vzrušení, když se prihlásím na sociální sít, pocit ak
ce, když jsem online na Facebooku, že mám prehled o aktuálním dení''). Re
spondenti dále uvádeli i negativní emoce jako podráždenost (14 respon
dentu), která byla v nekterých prípadech dusledkem poruchy pripojení k in
ternetu ("když se nemitžu momentálne pripojit, jsem podráždená''), a depresi 
a úzkostné stavy, které ale nijak nedávali do souvislosti s užíváním interne
tu, takže není jisté, zda jde o dusledek reflexe závislostního chování, či de
presivní stavy v dusledku online denÍ. 

Tolerance 

Toleranci jako príznak závislostního užívání internetu udalo 60 respon
dentu. Vetšina se shodla na tom, že v jejich prípade se projevuje nadmer
ným trávení času na internetu. V této souvislosti udávali zvyšování trávení 
času na internetu obecne a trávení času na internetu v neobvyklou denní 
dobu z duvodu potreby navyšování času stráveného online ("prodlužování 
doby na internetu hlavne ve večerních hodinách''). Nekterí z nich uvedli, že 
o zvyšování času nelze hovorit, protože na internetu tráví veškerý volný čas 
("myslím, že více času už na internetu trávit nemohu, prakticky vyplňuje mitj 
celý volný čas''). Jiní uvedli, že počítač vubec nevypínají, aby byl rychle 
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k dispozici a pripraven ("více času nemám, PC nevypínám, je vždy priprave
no i v noci, když se vzbudím, mám rychlý prístup na účet''). 

Odvykací symptomy 

V projevech odvykacích syndromu najdeme z celkového počtu 75 odpo
vedí polovinu (37) tech, které reflektují nervozitu, neklid ("nervozita, mám 
pocit, že mi neco chybí''), 15 osob si stežovalo na vztek nebo podráždenost 
("když jsem na internetu a vypadne mi spojení, pociťuji vztek, aniž bych in
ternet pfímo potrebovala''), bažení uvedlo 9 osob, nesoustredenost 8 osoh 
Jako další projevy odvykacích symptomu respondenti uvádeli smutek (7 od
povedí) a nudu (2 odpovedí). Myšlenky na internet a na to, co se na nem 
práve deje, popisovalo 5 osob ("když jsem nekde bez internetu, často myslím 
na to, co budu delat, až pfijdu domu a sednu si k internetu''). Ve trech prí
padech se respondenti dopo sud nepokoušeli vubec odvykat ("odejít od 
počítače je težší než se smífit s problémy, které z neodejití vyplynou - ať bu
dou jakékoliv''). 

Konflikty 

V rámci této položky uvedlo 66 osob jejich interpersonáIní konflikty a 78 
osob príklady zjejich intrapersonálních konfliktu. Polovina odpovedí (33) 
popisovala konflikty s blízkými lidmi ("nekolikrát vztahový konflikt na hra
nici ukončení vztahu s partnerem''), tretina odpovedí (22) omezení sociálního 
kontaktu ("v podobe rostoucího množství osob, s nimiž jsem prestal komuni
kovať'). U dvou respondentu se projevuje interpersonáIní konflikt v podobe 
lhaní ("tajím pred partnerem, co celý den delám, na internet chodím za jeho 
zády''). Intrapersonální konflikty lze zaradit do následujících kategorií od 
obecného konfliktu být online a nebýt online (9 osob) ke specifickým kon
fliktum práce/studium x online (27 osob), povinnosti x online (7 osob), rodi
na, prátelé x online (6 osoby), záliby x online (2 osoby). Devet respondentu 
popisovalo obecne negativní pocity jako naštvanost, rozpolcenost nebo ne
spokojenost se sebou. 

Relaps 

V rámci tohoto symptomu byli respondenti tázání, kdy se naposledy ne
úspešne rozhodli pre stat s užíváním online aplikace. Z celkových 86 od
povedí polovina (48 odpovedí) uvedla, že se časové rozpetí pohybovalo od 
nekolika predešlých dnu, pres týden či 14 dní nazpet až po me síc a až neko-
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lik mesícU. Nekterí respondenti (10 osob) se neúspešne pokoušejí omezit ne
bo zastavit užívání online aplikace prubežne ("každý den si reknu, že jen na 
chvilku, a pak jedu do 4 hodin ráno", "každý den se snažím, pro Facebook 
jsem dokonce vyvinul vlastní metodu odtržení se"). Na druhou stranu 
nekterí respondenti (14 osob) se nepokusili užívání ukončit nikdy. Snahy 
omezit užívání internetu u nekterých z nich souvisely s ruznými událostmi 
jako Silvestr, problémy ve studiu nebo napríklad začátek školního roku 
("Na začátku školního roku, kdy jsem se chtiHa porádne venovat učení. Jenže 
sem si rekla, že když chvíli posedím na internetu, že si odpočinu na chvíli od 
učení, a pak se na to zase vrhnu. Teď už se nedokážu učit. ct). 

Motivace k závislostnímu chování na internetu 

V další části svépomocné aplikace se meli respondenti zamyslet nad tím, 
proč tráví mnoho času na internetu, a mohli si vybrat ze dvou základních 
kategorií: omezené sociální dovednosti, nadmerný stres či poprípade uvést 
další duvody (tab. 6). V této části odpovedelo celkem 148 osob. Celkem 80 
osob se domnívá, že mají nedostatek sociálních dovedností, nadmerný stres 
v živote pociťuje 95 osob. Další duvody uvedlo 57 osob. Mezi nejčasteji 
zmiňovaný duvod patfilo odreagování. V této souvislosti respondenti zmiňo
vali odreagování se od nepríjemného úkolu či povinností, nudy, či nespoko
jenosti s vlastním životem, či od stereotypu na materské dovolené ("díky to
mu uniknut pred obvyklými problémy, povinnostmi jako je škola'~. Velká 
část osob také uvedla, že využívají internet k sociálnímu kontaktu (15 osob), 
a to často ke kontaktu s partnery a práteli ("protože jsou kamarádi líní jít 
ven a já taky'~. Jeden respondent uvedI, že díky internetu je v kontaktu 
s kamarády, které nemá aktuálne v dosahu či jedné žene pomáhá internet 
být s lidmi, kterí mají stej ne staré deti, protože v reálném živote žádné ta
kové nezná. Dále pak lidé zmiňovali zisk informací, zábava, seberealizace 
(ctižádost, souteživost, touha dohrát hru, či práce s internetem jako součást 
profese)a uspokojení sexuálních tužeb (,Je pro mejednodušší otevrene mluvit 
o svých sexuálních touhách'~. Dva uživatelé uvedli slabou vuli, jeden malé 
sebevedomí a jeden v tomto kontextu zmiňoval, že mu být online dodává po
cit vlastní výjimečnosti. 
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Tabulka 5. Duvody závislostního chování na internetu 

absolutne relativne ke všem relativne ke všem 
duvodum v dané uživatelum 

kategorii (N=217) 

Význačnost myšlení, cítení 84 100,0 % 38,7 % 
a chování 

Myšlenky na aktuálním dení 29 34,5 % 13,4% 
online 

Myšlenky na minulé dení online 8 9,5 % 3,7% 

Myšlenky na budoucí dení online 4 4,8% 1,8 % 

Myšlenky kdy budu online 4 4,8% 1,8 % 

Hodne času online 20 23,8 % 9,2% 

Zanedbávání povinností 16 19,0 % 7,4% 

Pozdní príchody, spánek 13 15,5 % 6,0% 

Zanedbávání mezilidských 10 11,9 % 4,6% 
vztahu 

Zanedbávání koníčku 2 2,4% 0,9% 

Bažení, touha být online 16 19,0 % 7,4% 

Príjemné stavy online 11 13,1 % 5,1 % 

Negativní emoce 2 2,4% 0,9% 

Ovlivnenou emočním dením 1 1,2 % 0,5% 
online 

Zmeny nálad 85 100,0 % 39,2 % 

Uvolnení/ uklidnení 47 55,3 % 21,7 % 

Vzrušení/radost 20 23,5 % 9,2% 

Podráždenost 14 16,5 % 6,5 % 

Depresivní/úzkostné stavy 6 7,1 % 2,8% 

Tolerance 60 100,0 % 27,6 % 

pokračovanie tab. 5 
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dokončenie tab. 5 

Nadmerné trávení času online 41 68,3 % 18,9 % 

Pripojení kdekoliv 2 3,3% 0,9% 

Zakládaní nových účtu a profilu 1 1,7 % 0,5 % 

Oduykací symptomy 75 100,0 % 34,6% 

N ervozitaJneklid 37 49,3% 17,1 % 

V ztek/podráždenost 15 20,0 % 6,9% 

Bažení 9 12,0 % 4,1 % 

N esoustredenost 8 10,7 % 3,7% 

Srnutek 7 9,3 % 3,2 % 

Myšlenky na online dení 5 6,7% 2,3% 

Nuda 2 2,7% 0,9% 

InterpersonáIní konflikty 66 100,0 % 30,4 % 

Konflikty s blízkými lidmi 33 50,0 % 15,2 % 

Ornezení sociálního kontaktu 22 33,3 % 10,1 % 

Lhaní 2 3,0% 0,9% 

Intrapersonální konflikty 78 100,0 % 35,9 % 

Práce/studiurn x být online 27 34,6 % 12,4% 

Být online x nebýt online 9 11,5 % 4,1 % 

Negativní pocity 9 11,5 % 4,1 % 

Povinnosti x být online 7 9,0% 3,2% 

RodinaJprátelé x být online 6 7,7% 2,8% 

Záliby x být online 2 2,6% 0,9% 

Relaps 86 100,0 % 39,6 % 

Pokud ornezit pred dny až rnesíci 48 55,8% 22,1 % 

Prubežné ornezení 10 11,6% 4,6% 

Žádný pokus o orne ze ní 14 16,3 % 6,5% 
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Tabulka 6. Duvody závislostního chování na internetu 

absolutne relativne ke všem relativne ke všem 
duvodum uživatelum 
(N=148) (N=217) 

Omezené sociální dovednosti 80 54,1 % 36,9 % 

Nadmerný stres 95 64,2% 43,8% 

Odreagování 18 12,2 % 8,3 % 

Sociální kontakt 15 10,1 % 6,9% 

Zisk informací 12 8,1 % 5,5 % 

Zábava 6 4,1 % 2,8% 

Seberealizace 5 3,4% 2,3 % 

Sexuální touhy 2 1,4 % 0,9% 

Slabá vule 2 1,4% 0,9% 

Nízké sebevedomí 1 0,7% 0,5% 

Výjimečnost 1 0,7% 0,5 % 

Celkem 148 100,0 % 68,2 % 

Negativní dopady závislostního chování na internetu 

V reflexi negativních dusledku závislosti na internetu odpovedelo 124 
osob (tab. 7). Respondenti mohli zaradit negativní dopady do čtyr zá
kladních oblastí: kariéra, duševní zdraví a sociální vztahy, telesné zdraví, 
finanční ztráty. 

Nejčasteji zmiňovaná oblast byly negativa ve vztahu ke škole a za
mestnání. Zde polovina odpovedí (63 osob) zmiňovala odkládání nebo ne
plnení úkolu. V souvislosti se studiem respondenti uvádeli odkládání škol
ních úkolu nebo jejich plnení na poslední chvíli, odkládání učení, odkládání 
skládání zkoušek a psaní záverečné práce, ve dvou pfípadech vedlo odklá
dání úkolu k nedokončení studia. Neplnení pracovních úkolu včas vedlo 
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k delší pracovní dobe. Dva respondenti uvádeli také odkládání si hledání 
nové práce. Lze predpokládat, že práve odkládání a neplnení úkolu pak 
u 36 osob vedlo ve škole ke zhoršenému prospechu, predčasnému ukončení 
studia a v jednom prípade i práce. V souvislosti s nedostatkem spánku si 17 
osob stežovalo na únavu behem dne, 10 osob zmiňovalo nesoustredenost 
a roztekanost a u dalších 11 respondentu se nedostatek spánku promítal do 
absencí ve škole či v práci. 

Skupinou negativ, která se umístila na druhém míste, byly zdravotní 
problémy. Hodne osob si stežovalo na bolestivé stavy (53 osob), zejména bo
lesti hlavy, zad, rukou a očí. Únavu a nedostatek spánku v dusledku pono
cování nebo poruchy spánku zmiňovalo 41 osob. Další kategorií byl príjem 
potravy (23 respondentu), prejídání se, které bylo častejší než omezený prí
sun jídla. Na horší fyzickou kondici si stežovalo 22 respondentu (ochablé 
svalstvo, skolióza, málo pohybu) ("zhoršující se stav zádových svalu, sni
žující se kapacity plic, výdrže, celkové kondice, úbytku a atrofie svalu, ztráty 
hmotnosti v dusledku hladovení(~, dalšími kategoriemi bylo zanedbání hy
gieny a ztráty orientace v čase. Jednotlive respondenti zmiňovali lenost 
a hučení v hlave. 

N a tretím míste se umístily negativa ve vztahu k duševnímu zdraví a so
ciálním vztahum. Necelá tretina odpovedí zmiňovala negativní emoční sta
vy (30 osob). V této souvislosti respondenti uvádeli často depresivní, 
úzkostné stavy a nervozitu ("mám velké výkyvy nálad, často depresivní sta
vy, nestíhám, protože jsem dlouho na internetu, a pak jsem nervózní(~, spíše 
okrajove pak uvádeli podráždenost a naštvání na sebe. Nekterí prímo dávali 
tyto stavy do souvislosti s nadmerným časem online, u jiných je otázka, zda 
jsou tyto negativní emoční stavy dusledkern nebo príčinou závislostního 
chování na internetu. Sociální izolaci v dusledku trávení času online uvedlo 
36 osob. V této souvislosti často zmiňovali omezení sociálního kontaktu 
s práteli, nebo jejich ztráta ("vyhýbám se kontaktu s reálnými práteli, upred
nostňuji pohodlí domova ke kontaktu s virtuálními práteli(~. Negativní vliv 
na rodinné vztahy udávalo 12 osob, a to v podobe konfliktu s partnery a ro
dinnými príslušníky. Zajímavé bylo, že nekolik respondentu prímo zmínilo 
negativní dopad závislostního chování na internetu na jejich sexuální život 
("mám depresivní stavy, které krome jiného ovlivňují i muj partnerský vztah 
a sexuální živoť~. 
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Tabulka 7. Negativní dopady závislostního chování na internetu 

absolutne relativne ke všem relativne ke všem 
negativum v dané uživatelum 

kategorii (N=217) 

Negativa ve vztahu k zamestnání/ 114 100,0 % 52,5 % 
škole 

Odkládání/neplnení úkolu 63 55,3 % 29,0 % 

Zhoršený prospech 36 31,6% 16,6 % 

Únava 17 14,9 % 7,8% 

Absence 11 9,6% 5,1 % 

N esoustredenost, roztekanost 10 8,8% 4,6% 

Negativa ve vztahu k duševnímu 80 100,0 % 36,9 % 
zdraví asociálním vztahum 

Sociální izolace 36 45,0 % 16,6 % 

Negativní emoční stavy 30 37,5 % 13,8 % 

Rodinné vztahy 12 15,0 % 5,5% 

Negativa ve vztahu k telesnému 101 100,0 % 46,5 % 
zdraví 

Bolestivé stavy 53 52,5 % 24,4% 

Únava, nedostatek spánku 41 40,6% 18,9 % 

Príjem potravy 23 22,8 % 10,6 % 

Zhoršená fyzická kondice 22 21,8 % 10,1 % 

Ztráta orientace v času 7 6,9% 3,2 % 

Zanedbávání hygieny 4 4,0% 1,8 % 

Negativa ve smyslu finančních 36 100,0 % 16,6 % 
ztrát 

Ušlé zisky 12 33,3 % 5,5% 

Vybavení PC 6 16,7 % 2,8% 

Nákup online aktivit 6 16,7% 2,8% 

Náklady na provoz internetu 4 11,1 % 1,8% 

Nákupy 3 8,3% 1,4% 
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V otázce negativ ve vztahu k finančním ztrátám se vyjádrilo pozitivne 
celkem 36 osob. Tretina odpovedí se týkala ušlých zisku (12 osob), které by
ly zpusobeny jednak neschopností u studentu si najít brigádu, prodlužová
ním studia ("asi jen že když nemám dodiHanou školu, že ne a ne sehnat do
brou práci", "musím platit poplatek za nadstandardní délku studia''). Další 
zmiňovanou kategorií jsou i ruzné nákupy PC vybavení a online aktivit, čím 
je myšlen hlavne nákup magických predmetu do online her a predplatné 
stránek s erotickým obsahem. Nekterí respondenti uvádeli i náklady spo
jené s provozem internetu a výdaje na energie. Tri zmiňovaly nákupy na in
ternetu. 

Prínosy omezení závislostního chování na internetu 

Vposledním oddíle motivační části meli respondenti za úkol vytvorit sez
nam peti prínosu, které by jim prineslo omezení stráveného času na inter
netu (tab. 8). Na tuto otázku odpovedelo celkem 199 osob v celkem 514 od
povedích, což znamená, že každý respondent uvedI prumerne dva prínosy. 
Nejvíce odpovedí bylo v kategoriích práce a studium (107). Respondenti si 
slibovali od omezení závislostního chování na internetu lepší studijní pro
spech, dokončení studia, více času na práci, realizaci efektivní práce, od 
které pak jeden respondent očekává zvýšení platu. Druhým často zmiňo
vaným príno sem omezení závislostní chování bylo více času na koníčky (85), 
zejména četbu. VedIe této kategorie jsme vyčlenili zvlášte kategorii sportu 
(68 osob), respondenti uvádeli, že budou mít více času na turistiku, lyže, 
cvičení či jízdu na kole. Dalším príno sem byly dve kategorie rodina a prá
telé. Uživatelé uvádeli, že budou mít více času na své partnery, další ro
dinné príslušníky, vyladení konfliktních vztahu v souvislosti s práteli opet 
zmiňovali více času na své prátelé a zvýšení sociálního kontaktu. Více by se 
vyspalo 46 respondentu. Další zmiňované kategorie byly lepší zdravotní 
stav (predevším omezení bolestivých stavu a lepší koncentrace), celkove lep
ší pocit ze sebe, více času na domácnost, na pobyt venku, reálný život a také 
nekolik respondentu uvedlo, že díky omezení by jim ušetrilo finance. 
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Tabulka 8. Prínosy omezení závislostního chování na internetu 

absolutne relativne ke všem relativne ke všem 
pnnosum uživatelum 
(N=514) (N=217) 

Práce, studium 107 20,8 % 49,3% 

Koníčky 85 16,5 % 39,2 % 

Sport 68 13,2 % 31,3 % 

Rodina 65 12,6% 30,0 % 

Pfátelé 54 10,5 % 24,9% 

Dostatečný spánek 46 8,9% 21,2 % 

Lepší pocit ze sebe 18 3,5% 8,3% 

Lepší zdravotní stav 14 2,7% 6,5% 

Více času na domácnost 5 1,0 % 2,3% 

Celkem odpovedí 514 100,0% 236,9 % 

Diskuze 

Hlavním cílem tohoto kvalitativního výzkumu bylo popsat základní fakta 
o závislostním chování na internetu uživatelit online programu pro osoby se 
závislostním chováním na internetu. Konkrétne šlo o informace získané 
v první motivační fázi online programu zamerené na online aplikace, na 
kterých vykazují klienti závislostní chování, projevy závislostního chování 
podle šesti základních dimenzí, motivaci k závislostnímu chování na inter
netu a negativní ditsledky závislostního chování na internetu a prínosy jeho 
omezenÍ. 

V typech online aplikací, na které vykazují uživatelé závislostním cho
vání, se nejvíce osob prihlásilo do kategorie online aplikací zprostredkují
cích sociální komunikaci. Zde nejčasteji dominovaly sociální síte, predevším 
facebook, což odráží trend vysoké oblíbenosti facebooku mezi českými uživa-
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teli internetu oproti ostatním sociálním sítím (Dočekal, 2011). Jako další 
aplikace byla zmínena online komunikace (chat, emailová pošta), online sez
namky a diskusní fóra. Zajímavé je, že v této kategorii devet respondentu 
uvedlo návštevu zpravodajských portálu. Ty to činnosti spadají do kategorie 
získávání online informací, která je v puvodním členení typu závislostního 
chování na internetu Young (1998). Ale v novejší literature toto online 
chování už není razeno mezi aktivity spojené se závislostním chováním na 
internetu (Šmahel et al., 2009). V oblasti online her lidé hodne zmiňovali 
MMORPG hry, kterým bývá v souvislostí se závislostí na internetu veno
vána výzkumníky nejvetší pozornost (napríklad Blinka & Šmahel, 2011; Ng 
& Wiemer-Hastings, 2005). Okrajove byly zmíneny herní aplikace na face
booku a online sportovní hry. Bez prekvapení je i skutečnost, že malé 
množství respondentu uvedlo jako hlavní oblast závislosti pornografické 
stránky. Zajímavé je, že uvedli pouze portály, která obsahují videa bez in
teraktivní složky, což je v rozporu se výsledky Schwartze a Southerna 
(2000), kterí udávají, že typickým vzorcem závislosti na pornografických 
stránkách je využívání interaktivní komunikace. Pozornost zasluhuje také 
fakt, že nikdo nezmínil aktivity spojené s online gamblingem, prestože začí
nají být zahrnovány mezi závislostní chování na internetu (Vondráčková & 
Šmahel, 2012). Výsledky odpovídají datum získaných ze studií ze zahra
ničnÍ. Majoritní prevalenci online sociální komunikace a online her u osob 
se závislostním chováním na internetu potvrzuje i výzkum Leunga a Lee 
(2012). Vetší prevalence online komunikace pred online hrami vyšla také ve 
studii Bakkena et al. (2009) a Šmahela et al. (2009). 

Druhý okruh výsledku zahrnuje popis šesti oblastí projevu závislostního 
chování na internetu dIe Griffithse (2000): význačnost chování, myšlení 
a cítení, zmeny nálady, tolerance, odvykací symptomy, konfliktyarelaps. 
Nejčasteji zmiňovanými kategoriemi byl relaps (86 odpovedí) a zmeny nála
dy (85 odpovedí). Nejméne zmiňovanou kategorií byla tolerance (60 odpo
vedí) a odvykací symptomy (75 odpovedí). Tento fakt odpovídá i výsledkum 
z literatury. Pies (2009) ve své prehledové studii uvádí, že práve tolerance 
a odvykací symptomy nebyly dokázány u závislostního chování na interne
tu, což muže reflektovat skutečnost, že jde o nelátkovou závislost, pfi které 
jsou v popredí spíše psychologické faktory a nikoliv faktory somatické 
(Hollen, 2009). Autori nenašli studii, která by systematicky sledovala a po
pisovala podkategorie jednotlivých dimenzÍ. Náhodne lze nalézt jednotlivé 
kategorie v rUzných prezentovaných kazuistikách (napríklad Alario Batal
ler, 2006; Griffiths, 2000; Vondráčková, 2011). 
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Tretí výzkumná otázka se zamerovala na popsání duvodu trávení mnoho 
času na internetu. Celkem 80 osob se domnívá, že mají nedostatek sociál
ních dovedností, nadmerný stres v živote pociťuje 95 osob. Další duvody 
uvedlo 57 osob. Tyto duvody lze rozdelit do následujících kategorií: odrea
gování, sociální kontakt, zisk informací, zábava, seberealizace, sexuální tou
hy, slabá vule, nízké sebevedomí, výjimečnost. Odreagování, sociální kon
takt, seberealizace se ziskem informací a zábava korespondují s výsledky 
z literatury, kdy podle autoru (Koo, 2009; Vondráčková & Šmahel, 2012; 
Yee, 2006) k základním motivum závislostního chování patrí relaxace, kon
takt s lidmi, ve kterém muže být skrýt práve nedostatek sociálních doved
ností, seberealizace a nuda. Zbylé duvody využívání internetu (sexuální tou
ha, výjimečnost) byly zastoupeny v malém počtu a jsou spíše otázkou ome
zeného počtu osob. Nízké sebevedomí a slabou vuli lze spíše označit na 
príčinu nadmerného užívání internetu než za samotný motiv. 

V rámci další výzkumné otázky byly sledovány negativní dusledky závis
losti na internetu. Nejčasteji jmenovanou oblast byla negativa ve vztahu 
k zamestnání a škole. Odpovedi bylo možné rozdelit do následujících kate
gorií: odkládání/neplnení úkolu, zhoršený prospech, únava, absence, sou
stredenost/roztekanost. Nejčasteji uvádené negativní dopady v oblasti du
ševního zdraví a sociálních vztahu byly negativní emoční stavy, sociální izo
lace a rodinné vztahy. Negativa ve vztahu k telesnému zdraví lze rozdelit 
do techto kategorií: bolestivé stavy, únava, nedostatek spánku, príjem po
travy, zhoršená fyzická kondice, zanedbávání osobní hygieny a zhoršená 
orientace v čase. V otázce negativ ve vztahu k finančním ztrátám to byly ty
to kategorie: ušlé zisky, vybavení PC, nákup online aktivit, náklady na pro
voz internetu a nákupy. Autori textu opet nenalezli v literature výzkum, 
který by se systematicky venoval negativním dopadum závislosti na inter
netu. Ve výzkumu s VŠ studenty Tsai a Lin (2003) zmiňují jen okrajove ne
gativní dusledky závislostního chování na internetu a dochází k podobným 
hlavním kategoriím: problémy ve škole, zdraví, rodina a finanční stránka. 
Chou (2001) ve svém kvalitativním výzkumu VŠ studentu se závislostí na 
internetu vyčítá velmi podrobne negativní dopady na somatické zdraví a vý
kon ve škole, nezmiňují však finanční ztráty. V souvislosti s duševním zdra
vím uvádí užívání návykových látek či sebevražedné myšiení, což v našem 
výzkumu zmíneno nebylo. Ohledne negativního vlivu na sociální vztahy 
zmiňuji i pozitivní vliv, který ale nebyl v našem výzkumu sledován. V lite
rature lze najít i radu studií sledující pouze dusledky závislostního chování 
na duševní zdraví (napríklad Kim et al., 2006; Young & Rogers, 1998). Ty to 
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studie však neodpovídají na otázku, zda duševní problémy jsou dusledkem 
závislostního chování na internetu nebo zda patrí i mezi jeho spouštecí fak
tory. 

Vposledním oddíle motivační části meli respondenti za úkol vytvorit sez
nam prínosu, které s sebou prinese omezení stráveného času na internetu. 
Nejčasteji si respondenti od omezení trávení času na internetu slibovali více 
času na pracovní a studijní záležitosti. Na druhém míste skončily koníčky 
a sport. Další oblast, kde se melo pozitivne projevit omezení času, byli podle 
respondentu vztahy s rodinou a práteli a dostatečný spánek. Dále pak uvá
deli lepší pocit ze sebe, lepší zdravotní stav či více času na domácnost. Po
dobné téma také není zmapované v literature venované závislostnímu 
chování na internetu. Zde je videt, že prínosy omezení závislostního chování 
na internetu kopírují negativní dusledky závislostního chování uvedené 
v predchozím odstavci. Z uvedených výsledku je dále patrné, že uživatelé si 
spíše slibují prínosy v psychosociáIní oblasti a nikoliv v oblasti somatické, 
na rozdíl od uživatelu psychoaktivních látek (Rounsaville et al., 1987), což 
lze vysvetlit tím, že u nelátkových závislostí jde primárne o psychickou 
závislost a nikoliv a somatickou závislost (Hollen, 2009). 

Záver 

Príno sem této práce je podrobnejší a celistvejší zmapování vybraných 
charakteristik závislostního chování na internetu (motivace, negativní do
pady, využívané aplikace, prínosy omezení, popis základních dimenzí závis
lostního chování na internetu), které umožňuje odborníkum pracujících 
s touto klientelou se dopredu více naladit na charakteristiky tohoto druhu 
závislostního chování. Výsledky tohoto výzkumu také opakovane potvrzují 
skutečnost, že jde o závislost, která narušuje spíše psychosociáIní (pracovní 
a sociální) než somatické fungování, což muže být duvod, proč se s temito 
klienty odborníci setkávají velmi omezene v psychiatricko-adiktologických 
službách. 

Poznámka: Studie vznikla díky institucionální podpore Univerzity Karlovy 
v Praze V rámci programu PRVOUK P03/LFl/9. 

Vyhlásenie autorov o konflikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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