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Súhrn 

Úvod: Používanie počítačov, tabletov, smartfónov (ďalej len PC) a internetu je 
v súčasnosti bežnou, každodennou činnosťou väčšiny ľudí v rozvinutých krajinách. 
Preto je na mieste otázka, aké dopady to má na naše životy? V prípadoch, kedy časté 
používanie počítačov a najmä internetu spôsobuje ľuďom v živote problémy, 
používajú niektorí autori termíny závislosť od internetu alebo od počítačov. V odbor
nej komunite však nie je zhoda v terminológii v tejto oblasti a vedú sa diskusie, či 
takéto správanie je samostatná duševná porucha alebo môže ísť o prejav inej dušev
nej poruchy. 

Ciele: Cieľom štúdie bolo zhromaždiť aktuálne údaje o tom, koľko času trávia 
dospievajúci používaním počítačov a internetu a aké aktivity počas tohto času vy
konávajú. 

Výskumná vzorka a metódy: Dotazník pozostávajúci z troch otázok s administro
vali skupine 1558 študentov základných a stredných škôl. Priemerný vek partici
pantov bol 15,7 roka, 53 % vzorky tvorili muži (chlapci). 
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Výsledky: Všetci participanti používali PC a internet pre potreby štúdia alebo 
pre zábavu. PC a internet používali v priemere 5 hodín denne a dve tretiny tohto ča
su ho používali pre zábavu. Čas strávený pri PC a internete pre zábavu sa líšil pri 
jednotlivých aktivitách. Najviac času trávili participanti na sociálnych sieťach, naj
menej sledovaním pornografie a online nakupovaním. Taktiež sme zistili, že ženy vo 
výskumnej vzorke trávili pri počítači a na internete viac času ako muži a taktiež sa 
líšia v čase strávenom pri vybraných aktivitách. 

Záver: Naše výsledky naznačujú, že dôležitejšie ako čas strávený pri PC a na in
ternete je to, akými aktivitami tento čas adolescenti trávia. 

K ľ ú č o v é s 1 o v á : počítač - internet - závislosť - adolescenti 

A. Kurilla, J. Muchová, Z. Alexanderčíková, 
Ľ. Okruhlica: THE USE OF COMPUTERS 
AND INTERNET BY ADOLESCENTS 

Summa ry 

Introduction: The use of computers, tablets, smartphones (PC) and the internet 
is currently a common daily activity of the majority of people in developed countries. 
That 's why the question is, what impact does it have on our lives? In cases where 
frequent use of computers, and in particular the internet, causes people problems in 
life, some authors use terms such as internet or computer addiction. In the profes
sional community, however, there is no agreement in terms of terminology in this 
area, and there is discussion as to whether such behavior is a separate mental di
sorder or is the manifestation of another mental disorder. 

Aims: The goal of the study was not to solve this problem, but to collect actual 
data on how much time teens spend using computers and the internet and what ac
tivities they are doing during this time. 

Research sample and methods: We administered a simple questionnaire to 
a group of 1558 primary and secondary school students. The average age of partici
pants was 15.7 years, with 53 % ofthe sample being male. 

Results: All participants used PC and Internet for study or entertainment purpo
ses. PC and the Internet were used an average of 5 hours a day, and two-thirds of 
this time, participants used it for fun. The time spent with a PC and internet for fun 
differed in individual activities. The majority of the time was spent on social net
works, the least by watching pornography and online shopping. We also found that 
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women in research sample spent more time on computer and on internet than men, 
and they also differ in time spent on selected activities. Conclusion: Our results sug
gest that what is more important than time spent on PC and internet is what activi
ties the adolescents spend during this time. 

K e y w o r d s : computer - internet - addiction - adolescents 

Úvod 

Používanie počítačov, mobilných telefónov, tabletov a laptopov (ďalej len 
PC) a používanie internetu je v súčasnosti bežnou, každodennou činnosťou 
väčšiny ľudí v rozvinutých krajinách. Preto je na mieste otázka, aké dopady 
to má na naše životy? Téma používania PC a internetu a jeho dôsledkov je 
od polovice 90-tych rokov v odborných kruhoch bohato diskutovaná (Blinka, 
2015). V tomto období sa objavuje aj pojem závislosť od internetu, ktorý 
pôvodne ako žart vyslovuje v roku 1996 Goldberg (Goldberg a Bishop, 2006). 
Závislosť od internetu je považovaná za podmnožinu širšej skupiny „techno
logických závislostí", ako posadnutosť rozhlasom (z roku 1930) alebo TV 
(v roku 1960) (Rosen a kol., 2012). 

Diagnózu závislosti od internetu však v súčasnosti nenájdeme v MKCH
-10 ani v DSM-5. V DSM-5 sa v dodatkoch objavuje závislosť od online po
čítačového hrania - internet gaming disorder, s poznámkou, že prípadné za
vedenie tejto diagnózy do praxe si vyžaduje ešte ďalší výskum (APA, 2013). 
Existuje vôbec závislosť od PC a internetu? Ak áno, aké sú kritériá pre jej 
diagnózu? Koľko času stráveného na PC a internete je ešte normálne 
a koľko už nie? 

Kontroverziu vyvoláva fakt, že používanie PC a internetu je v súčasnosti, 
na rozdiel od užívania psychoaktívnych látok a hrania hazardných hier, 
takmer nevyhnutnou súčasťou našich životov, čo diagnostiku a celkovo nah
liadanie na závislosť od internetu komplikuje (Young, 1999; Benkovič, 

2007). Viacerí odborníci sa domnievajú, že závislosť od internetu samostat
ne neexistuje, ale je prejavom inej duševnej poruchy, napr. patologického 
hráčstva, sociálnej fóbie, depresie alebo obsedantne-kompulzívnej poruchy 
(Goldberg a Bishop, 2006). 
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Viacerí autori sa pokúsili stanoviť diagnostické kritériá pre závislosť od 
internetu. Ako príklad uvádzame návrhy Youngovej a Griffithsa. Youngová 
(1996; Young, 1999) modifikuje kritériá pre diagnózu patologického hráč
stva podľa DSM-IV. Človeka považuje za závislého od internetu ak odpovie 
„áno" na 5 a viac nasledujúcich otázok a ich správanie sa nedá pripísať ma
nickej epizóde. 
1. Cítite sa prehnane zamestnaný používaním internetu (premýšľate 

o predchádzajúcej on-line aktivite alebo ste v očakávaní tej nasle
dujúcej)? 

2. Pociťujete potrebu tráviť na internete čoraz viac času aby ste dosiahli us
pokojenie? 

3. Pokúšali ste sa opakovane neúspešne kontrolovať, obmedziť alebo pre
stať s používaním internetu? 

4. Cítite sa vyčerpaný, depresívny, alebo podráždený keď sa pokúšate ob
medziť alebo prestať s používaním internetu? 

5. Ostávate on-line dlhšie ako ste pôvodne zamýšľali? 
6. Ohrozili ste alebo ste riskovali stratu dôležitého vzťahu, práce, vzdeláva

cej alebo pracovnej príležitosti kvôli používaniu internetu? 
7. Klamali ste členom rodiny, terapeutovi, alebo niekomu inému s cieľom 

utajiť rozsah vášho používania internetu? 
8. Používate internet ako spôsob úniku od problémov alebo zlej nálady 

(napríklad pocitov beznádeje, viny, úzkosti alebo depresie)? 

Griffiths (2000) medzi ústredné komponenty závislosti od internetu radí: 
význačnosť - používanie internetu sa stáva natoľko dôležitým, že je domi
nantnou témou v jedincovom myslení, prežívaní a správaní; zmena nálady -
zážitky pripísané priamemu vystaveniu sa internetu, ktorý môže jedinec 
využívať ako zvládaciu stratégiu pri vyrovnávaní sa s negatívnymi emo
cionálnymi stavmi; tolerancia - potreba vyššej „dávky" aktivity pre dosiah
nutie pôvodného efektu; abstinenčné príznaky; konfiikt - interpersonálny, 
intrapsychický, konflikt medzi pôvodným spôsobom života a aktivitou vy
konávanou na internete; relaps. U človeka uvažuje o závislosti od internetu 
v prípade, akje v jeho správaní obsiahnutých všetkých 6 komponentov. 

Vo výskumoch autori často zisťujú čas strávený pri PC a na internete. 
V prieskume Youngovej (1998), v ktorom porovnávala ľudí so závislým 
a bez závislého správania pri používaní internetu, používali ľudia so závis
lým správaním internet v priemere 38,5 hodín týždenne, zatiaľ čo ľudia bez 
závislého správania 4,9 hodín týždenne. Gregussová, Tomková a Balážová 
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(2011) zistili, že 63 % opýtaných mladistvých sa pripája k internetu viac 
krát denne. Pri jednom pripojení strávia 1 až 2 hodiny (31,8 %) alebo 2 až 3 
hodiny (24,8 %). V Holdošovom (2013) výskume, ktorý robil na vzorke vyso
koškolských študentov, sa zistilo, že vysokoškoláci trávia na internete 
v priemere 3,6 hodín denne a 4,6 % participantov spÍňalo kritériá pre závis
losť od internetu podľa Youngovej. V neskoršej práci, kde výskumnú vzorku 
tvorili okrem vysokoškolákov aj stredoškolskí študenti a pracujúci ľudia zis
til, že participanti trávili na internete v priemere 5 hodín denne. Išlo však 
len o čas trávený ako voľnočasová aktivita, nie ako čas využitý za účelom 
práce alebo štúdia. Len 2,1 % spÍňalo Youngovej kritériá pre závislosť od in
ternetu. Čas strávený používaním internetu a závislosť od internetu signifi
kantne pozitívne korelovali, korelácie však neboli vysoké (Holdoš, 2015). Sa
motný čas strávený používaním PC a internetu je nepostačujúcim ukazova
teľom problematickosti tohto správania. Dôležitejšie sú kvalitatívne ukazo
vatele (Blinka, 2014) ako je zrejmé aj z vyššie uvedených návrhov kritérií 
pre diagnostiku závislosti od internetu. 

Napriek tomu, že závislosť od používania PC alebo internetu nie je uzna
nou diagnostickou jednotkou, v literatúre sa s týmto pojmom často operuje. 
Blinka (2014) hovorí, že chápanie závislosti od internetu alebo jeho nad
merného používania je ovplyvňované postupnou zvyšujúcou sa akceptáciou 
PC a internetu v spoločnosti a tým pádom sa v čase mení. Kardefelt-Wint
her a kol. (2017) varujú pred patologizáciou bežného, i keď možno exce
sívneho správania. Navrhujú definovať behaviorálne závislosti so zame
raním na 2 komponenty: 1. Signifikantné funkčné poškodenie alebo distres 
ako priamy následok správania, 2. Správanie pretrváva v čase. Navrhujú 
nasledujúcu definíciu behaviorálnej závislosti: ,ppakované správanie vedúce 
k významnému poškodeniu alebo distresu. Toto správanie pretrváva počas 
signifikantného časového obdobia a nie je redukované. Poškodenie alebo dis
tres má charakter funkčnej poruchy." Autori sa rozhodli prijať spolu s de
finíciou exkluzívne kritériá. Správanie nemá byť posudzované ako beha
viorálna závislosť ak: a) toto správanie je možné lepšie vysvetliť inou poru
chou (napr. depresia); b) funkčné poškodenie vzniklo v dôsledku aktivity, 
ktorá aj keď je potenciálne škodlivá, je dôsledkom úmyselnej voľby (napr. 
profesionálne hranie videohier); c) správanie môže byť charakterizované ako 
intenzívne zaujatie počas dlhšej periódy, pričom odvádza čas a pozornosť od 
iných aspektov života, ale nevedie k signifikantnému funkčnému poškode
niu alebo distresu; správanie je výsledkom zvládacej stratégie. 
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V súčasnosti sa pre neujasnenosť pojmu závislosť od internetu (Byun 
a kol., 2009; Kuss a kol., 2014) používa termín problematické používanie in
ternetu (problematic internet use - PIU) (Moreno a kol., 2011, 2013). Sa
motné používanie PC a internetu nie je problematické, problematickým sa 
stáva skôr používanie špecifických aplikácií. Problematické používanie in
ternetu preto v práci delíme na subtypy podľa aktivity: sociálne siete (vrá
tane emailu a chatu); pornografia; hry (online, offiine); pozeranie seriálov 
a filmov; surfovanie (vyhľadávanie, sťahovanie); online nakupovanie. Blin
ka (2014) udáva, že nadmerné používanie internetu u detí rastie so šírkou 
online aktivít (napr. zároveň hry i sociálne siete). V dospelej populácii je 
problematické používanie internetu jasnejšie ohraničené a vymedzené 
(napr. problematické sledovanie pornografie, hranie počítačových hier 
a pod.). 

Ciele 

Cieľom našej práce bolo zistiť, koľko času trávia adolescenti na počítači 
a internete denne počas školského roka. Ďalej sme sa špecifickejšie zamera
li na typ aktivít a počet hodín, ktoré daným aktivitám denne venujú. N ako
niec sme skúmali, či sú rozdiely medzi mužmi a ženami v dÍžke času stráve
nom na PC a internete. 

Metodika 

Štúdie sa zúčastnilo 1558 študentov základných a stredných škôl, z toho 
53 % tvorili muži (chlapci). Priemerný vek bol 15, 7 roka (SD ± 1,5). Štúdia 
prebiehala od septembra 2015 do júna 2017, išlo o prospektívnu, des
kriptívnu štúdiu. 

Zhotovili sme jednoduchý sebaposudzovací dotazník, ktorý bol adminis
trovaný v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Študenti do
stali inštrukcie, ako majú pri vypÍňaní dotazníka postupovať a zodpovedali 
sme ich prípadné otázky. Všetci študenti boli informovaní, že vyplnenie do
tazníkov je dobrovoľné a anonymné, uvádzali iba základné sociodemogra
fické údaje o veku, pohlaví a ročníku, ktorý aktuálne navštevovali. 

Dotazník tvorili 3 otázky týkajúce sa typu aktivít a času stráveného na 
počítači a internete denne počas školského roka: 
1. Koľko času denne ste na počítači online/offiine kvôli škole a štúdiu? 
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2. Koľko času denne ste na počítači online/offline vo voľnom čase pre aktivi
ty nesúvisiace so školou? 

3. Ktorým nasledujúcim aktivitám a koľko času denne sa venujete na po
čítači online/offiine vo voľnom čase? 

Získané dáta sme spracovali použitím štatistických testov s pomocou pro
gramu SPSS. Použili sme metódy deskriptívnej štatistiky, na porovnanie 
v jednotlivých skupinách sme použili neparametrické testy, keďže rozlože
nie dát sa signifikantne líšilo od normálnej distribúcie (p < 0,01). 

Výsledky 

Všetci študenti využívali PC a internet kvôli škole aj vo voľnom čase. Zis
tili sme, že študenti trávia celkovo na PC a internete priemerne 5 hodín 
denne. Viac ako dve tretiny času sa venujú mimoškolským aktivitám 
(tab. 1). Z celkového počtu študentov, 80 % trávi na PC a internete 4 a viac 
hodín denne a 58 % študentov 5 a viac hodín denne. 

Tabuľka 1. 

Škola 

Čas strávený na PC a internete kvôli škole 
a vo voľnom čase 

Priemer (hodiny) SD 

1,6 0,97 

Voľný čas 3,4 1,32 

Zamerali sme sa na typ aktivít, ktorým sa študenti venujú na PC a inter
nete vo voľnom čase (graf 1). Zistili sme, že až 99 % študentov vo voľnom ča
se využíva sociálne siete, kde sme zaradili aj emailovú komunikáciu a chat. 
Sledovaniu seriálov/filmov a surfovaniu na internete sa venuje 78 % študen
tov. Ďalej sú zastúpené online/offline hry (57 %), online nakupovanie (38 %) 
a sledovanie pornografie (33 %). 
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Graf 1. 
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Zisťovali sme koľko hodín denne trávia študenti na PC a internete kvôli 
aktivitám nesúvisiacim so školou (graf 2). Výsledky poukázali, že najviac 
času zaberá komunikácia na sociálnych sieťach, kde priemerne trávia 3,5 
hodiny denne. Nasleduje sledovanie seriálov alebo filmov, ktorému venujú 
takmer 1, 7 hodiny. Priemerný čas strávený hraním online/ofiline hier je 1,4 
hodiny, surfovanie po internete zaberá priemerne 1,2 hodiny denne. Sledo
vaniu pornografie sa študenti venovali priemerne 0,5 hodiny denne a online 
nakupovaniu 0,4 hodiny. 
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Graf2. Priemerné trvanie aktivity na PC a internete 
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Ďalej sme sledovali rozdiely medzi mužmi a ženami v množstve času ve
novanému školským a voľnočasovým aktivitám (graf 3). Rozdiely medzi 
pohlaviami v čase strávenom pri školských aktivitách na PC a internete sa 
nepreukázali ako štatisticky významné. Čas strávený na PC a internete 
kvôli mimoškolským aktivitám bol štatisticky signifikantne vyšší u žien 
v porovnaní s mužmi (p < 0,01). Celkovo trávili muži na PC a internete 
denne priemerne 4,9 hodiny a ženy 5,1 hodiny, čo sa ukázalo ako štatisticky 
signifikantný rozdiel (p < 0,01). 
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Graf3. 

Čas (hodiny) 

4 

3 

2 

1 

o 

Rozdiely medzi pohlaviami v priemernom trvaní aktivít 
na PC a internete 

Škola Voľný čas 

DMuži 
•ženy 

Nakoniec sme sledovali, či sú rozdiely medzi pohlaviami v dÍžke času 
strávenom na PC kvôli aktivitám nesúvisiacim so školou (graf 4). Zistili sme 
signifikantné rozdiely medzi pohlaviami v trávení voľného času na so
ciálnych sieťach a pri sledovaní filmov a seriálov, kde ženy trávili viac času 
ako muži (p < 0,01). Surfovaniu na internete sa venovali viac muži ako že
ny, avšak rozdiel sa ako štatisticky významný nepreukázal. Muži trávili 
viac času pri hraní hier a sledovaním pornografie, výsledok bol štatisticky 
významný (p < 0,01). Online nakupovaniu sa venovali viac ženy ako muži, 
signifikantné rozdiely medzi pohlaviami sa u tejto premennej nepotvrdili. 
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Graf4. 
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Diskusia 

Nie je pre nás prekvapením, že všetci participanti v našom prieskume 
používajú PC a internet. Čas strávený stredoškolákmi pri počítači a na in
ternete je v našom prieskume podstatne vyšší, ako v skorších prácach iných 
slovenských autorov (Gregussová a kol., 2011; Holdoš, 2013; Trgiňová a kol., 
2015), ale porovnateľný so zisteniami Holdoša (2015). Čas strávený na PC 
a internete sa u našich participantov približuje času, ktorý denne trávili na 
internete participanti v práci Youngovej (1998), ktorí boli podľa autorky 
závislí od internetu. Množstvo času stráveného na PC a internete od 90-tych 
rokov po dnešok stále rastie a efektívne fungovanie človeka v súčasnej spo
ločnosti vyžaduje čoraz viac času stráveného na PC a internete. To, čo sa 
v minulosti považovalo za patológiu, sa dnes stáva normou. Mohli by sme 
predpokladať, že trávenie 3 a viac hodín denne na PC a internete môže byť 
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na úkor školskej prípravy, fyzickej či sociálnej aktivity. Ukazuje sa však, že 
čas strávený adolescentmi na PC a internete nahrádza skôr iné ne
štruktúrované aktivity (sledovanie TV, túlanie sa a pod.) a len málo zasahu
je do časovo štruktúrovaných aktivít (napr. športový tréning). To, že dieťa 
trávi veľa času neštruktúrovane na internete je skôr dôsledkom trávenia 
voľného času všeobecne, problematikou životného štýlu a štruktúrovania ča
su (Blinka, 2014). 

Podobne ako v iných slovenských prácach na túto tému (Gregussová 
a kol., 2011; Holdoš, 2015), sociálne siete (vrátane emailu a chatu) boli naj
rozšírenejšou aplikáciou používanou medzi participantmi. Taktiež pri nej 
trávili najviac času v porovnaní s ostatnými aktivitami. Vondráčková (2015) 
sa nazdáva, že je to spôsobené špecifikami vývinového obdobia dospievania, 
kedy virtuálny sociálny priestor vytvára vhodné podmienky pre experimen
tovanie s vlastnou identitou a získavanie sociálnych zručností. Kussová 
a Griffiths (2011) udávajú, že zvýšené používanie sociálnych sietí súvisí 
s extraverziou užívateľov, ktorí tak zvyšujú počet sociálnych kontaktov 
a tiež s introverziou užívateľov, ktorí si takto môžu nedostatok sociálneho 
kontaktu kompenzovať. Zvýšené používanie sociálnych sietí sa potvrdilo aj 
u ľudí s nižšou svedomitosťou, ktorí majú tendenciu pomocou sociálnych 
sietí prokrastinovať a u ľudí s vyšším narcizmom, ktorí majú možnosť sa 
prostredníctvom sociálnych sietí prezentovať (Blinka 2015). 

V porovnaní s prieskumom Gregussovej, Tomkovej a Balážovej (2011), 
omnoho vyššie percento našich participantov surfuje na internetových 
stránkach (39 % vs. 78 %). Diskrepancia môže byť spôsobená definovaním 
aktivít, kedy spomínané autorky rozdeľujú surfovanie a sťahovanie dát, 
zatiaľ čo v našom dotazníku obe tieto aktivity zaraďujeme pod aktivitu sur
fovanie. Vyššie zastúpenie u našich participantov malo aj nakupovanie cez 
internet (21 % vs. 38 %) a sledovanie pornografie (23 % vs. 33 %). Autorky 
robili prieskum na vzorke žiakov základných škôl a priemerný vek partici
pantov bol 14,25 roka. Záujem o stránky s pornografickým obsahom a strán
ky online obchodov sa zdá byť u stredoškolákov vyšší, ako u žiakov 
základných škôl. To je z vývinového hľadiska pochopiteľné. NapÍňanie se
xuálnych potrieb a zvedavosť v tejto oblasti sú v stredoškolskom veku nalie
havejšie ako na základnej škole. Rovnako majú študenti stredných škôl 
pravdepodobne vyššiu kúpyschopnosť, ako žiaci základných škôl a preto via
cerí navštevujú stránky online obchodov. 
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V našom prieskume sa ukázalo, že ženy v porovnaní s mužmi trávia viac 
času pri používaní PC a internetu. Medzi pohlaviami nebol rozdiel v čase 
strávenom používaním PC a internetu pre školské účely, čo je v rozpore 
s prácou Gregussovej, Tomkovej a Balážovej (2011), ktoré zistili signifikant
ný rozdiel medzi chlapcami a dievčatami v čase strávenom vyhľadávaním 
informácií na internete pre školské účely. V našom prieskume trávili ženy 
štatisticky významne viac času na PC a internete vo voľnom čase ako muži. 
Z klinického hľadiska tento rozdiel nie je taký významný, pretože ide o cca 6 
minút denne. Muži častejšie ako ženy hrávajú počítačové hry a sledujú por
nografiu. Ženy trávia viac času na sociálnych sieťach a sledujú seriály a fil
my. Tieto zistenia sú v zhode so zisteniami ďalších slovenských autorov 
(Gregussová a kol., 2011; Holdoš, 2015). Šmahel (2014) to dáva do súvislosti 
s potrebou chlapcov súťažiť a porovnávať sa s rovesníkmi. Najmä online hry 
im môžu často slúžiť aj na komunikáciu s nimi. Dievčatá naproti tomu takú 
potrebu súťažiť nemajú a online komunikácia prostredníctvom sociálnych 
sietí u nich prevažuje. Na základe týchto výsledkov sa dá usudzovať, že mu
ži sú viac ako ženy ohrození problematickým hraním videohier a prípadný
mi problémami v oblasti sexuality v dôsledku sledovania často nerealistic
kých pornografických filmov. Ženy môžu byť viac ako muži ohrozené nad
merným používaním sociálnych sietí, tým že sa potenciálne viac vystavujú 
rizikám spojeným s užívaním týchto aplikácií (napr. kyberšikana, zneužitie 
osobných údajov a pod.). 

Závery 

Adolescenti trávia používaním PC a internetu podstatnú časť svojho dňa 
(5 hodín). Väčšinu tohto času trávia neštruktúrovanými aktivitami (viac ako 
3 hodiny). To je spôsobené pravdepodobne vysokou dostupnosťou PC a inter
netu, ale taktiež celkovými zvyklosťami v štruktúrovaní času u tejto vekovej 
skupiny ľudí. 

Množstvo času stráveného adolescentmi na PC a internete má stúpajúcu 
tendenciu a vnímanie problematickosti tohto správania sa taktiež vyvíja 
a mení. Prikláňame sa k názoru autorov práce citovanej v úvode (Kardefelt
Winther a kol., 2017), že by sme mali byť zdržanliví v označovaní nad
merného používania PC a internetu za patologické, respektíve ho považovať 
za závislosť. Používanie PC a internetu sa stalo neoddeliteľnou súčasťou 
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našich životov a tieto médiá sa veľmi rýchlo vyvíjajú. Preto by sme sa mali 
v skúmaní správania spojeného s ich používaním zameriavať aj na kvali
tatívne aspekty, nielen kvantitatívne. Podstatné je poznanie typu a obsahu 
aktivít na PC a internete a tiež to, akým spôsobom, s akou motiváciou 
a s akými dôsledkami ľudia tieto aktivity vykonávajú. 

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