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ÚVOD

Závislosť od internetovej pornografie je autorom považovaná za behaviorálnu 

závislosť, ktorá skutočne existuje a vedie k reálnym problémom u mnohých 

užívateľov internetovej pornografie, a to napriek tomu, že pre toto tvrdenie nemá 

oporu v oficiálnych klasifikačných systémoch.



NEUROVEDA ZÁVISLOSTÍ

Závislosť - chronické ochorenie, ktoré postihuje mozgové okruhy odmeny, 

motivácie, pamäti a s nimi súvisiace mozgové okruhy, pričom dysfunkcia týchto 

okruhov vedie k charakteristickým biologickým, psychologickým, sociálnym a 

spirituálnym prejavom.

ASAM, 2011



BEHAVIORÁLNE ZÁVISLOSTI V ICD -11

Disorders due to substance use or addictive behaviours – podkapitola: Disorders due to 

addictive behaviours

Gambling disorder (6C50) – porucha v dôsledku hazardného hrania

Gaming disorder (6C51) – porucha v dôsledku hrania (videohier/počítačových 

hier) 

WHO, 2018



BEHAVIORÁLNE ZÁVISLOSTI V DSM -5

Substance use and addictive disorders – podkapitola: Non-substance related disorders

Gambling disorder (312.31) – porucha v dôsledku hazardného hrania

Internet gaming disorder (Conditions for further study) – porucha v dôsledku hrania 

internetových hier

APA, 2013



OKRAJOVÁ POZNÁMKA V DSM -5 

„Only nongambling Internet games are included in this disorder (Internet gaming

disorder). Use of the Internet for required activities in a business or profession is not 

included; nor is the disorder intended to include other recreational or social Internet use. 

Similarly, sexual Internet sites are excluded.“

Táto poznámka pripúšťa aj iné problémové používanie internetu, hoci do DSM-5 

sa dostalo len problémové internetové hranie. 

APA, 2013



NEŠŤASTNÝ KOMENTÁR V DSM -5

„Internet gaming disorder has significant public health importance, and additional 

research may eventually lead to evidence that Internet gaming disorder (also commonly 

referred to as Internet use disorder, Internet addiction, or gaming addiction) has merit 

as an independent disorder.“

Nepriamo sa spomína závislosť od internetu, o ktorej sa však autori DSM-5 

neopatrne vyjadrujú ako o niečom, čo sa môže prekrývať s poruchou v dôsledku 

internetového hrania.

Americká psychiatrická spoločnosť si tak vo svojom oficiálnom texte zamieňa 

špecifický typ závislosti od internetu (Internet gaming disorder) so závislosťou od 

internetu ako takou (Internet use disorder/Internet addiction). 

APA, 2013



PÔVODNÉ NÁVRHY DSM-5

Internet addiction s mnohými špecifickými podtypmi:

- instant messaging

- pornography use

- video games

- social networking

Z ťažko zrozumiteľných dôvodov došlo k zámene časti za celok a namiesto 

internetovej závislosti ako takej je v Conditions for futher study iba porucha 

internetového hrania



ODBOČKA V ICD-11

Kapitola Impulse control disorders

Compulsive sexual behaviour disorder (6C72) – kompulzívna porucha sexuálneho 

správania



SUPERNORMÁLNE STIMULY

Nikolaas Tinbergen

Umelé podnety, ktoré presiahnu                                                                

možnosti evolučne vyvinutej genetickej                                                        

odpovede.

Umožňujú v podstate unending stimulation

Nikolaas Tinbergen
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https://florescolab.psych.ubc.ca



AKTIVÁCIA SYSTÉMU ODMENY

1. Novelty seeking a attention to novelty

2. Violation of expectation – v pozitívnom i negatívnom zmysle



PRECHOD DO KOMPULZÍVNOSTI

Impulzívnosť – vstupná brána závislosti – pozitívne posilňovanie

Kompulzívnosť – rozvinutá závislosť – negatívne posilňovanie



TEÓRIA OPONENTNÝCH PROCESOV

Solomon R, 1980



NEURONÁLNE OKRUHY ZÁVISLOSTI

Koob GF, Le Moal M, 2008



CYKLUS ZÁVISLOSTI

Koob GF, Le Moal M, 2008



KONTRAREGULÁCIE ODMENY
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MOTIVAČNÉ TEÓRIE

Incentive sensitization theory

Jadrom závislosti je odchylné pripisovanie                                                       

významu na základe zvýšenej senzitivity                                                        

neuronálnych systémov na partikulárne podnety.

Terry E. Robinson



NEUROBEHAVIORÁLNE NÁLEZY

Jedinci so závislosťou od internetu majú:

a) zvýšenú frekvenciu špecifického polymorfizmu génu pre nikotínový receptor 
CHRNA4

b) vyššiu frekvenciu SS-5-HTTLPR

c) vyššiu prevalenciu TaqA1 alel

d) častejšie alely COMT s nižšou funkciou

e) vysoké skóre reward-dependence

f) zvýšenú latenciu a zníženú amplitúdu P300

g) zníženú event-related negativity (ERN), respektíve zvýšenú impulzívnosť 
a zníženú exekutívnu kontrolu (prinajmenšom v čase prezentácie 
závislostného podnetu)

Love T et al, 2015



ZÁVER

Problémové užívanie internetovej pornografie je podmienené alebo sprevádzané 

rovnakými neurobiologickými a neurobehaviorálnymi procesmi ako iné 

závislostné správanie, či už sa jedná o problémové užívanie drog alebo 

behaviorálne závislosti. 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


