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Súhrn 

Úvod: Pojem závislosť od internetu sa v literatúre často objavuje, je však príliš 
vágny. Pozornosť by sme mali upriamiť skôr na jednotlivé aplikácie, ktorých 
používanie internet umožňuje. Ciele: Cieľom práce bolo zistiť výskyt patologického 
a problematického používania internetu u skúmanej skupiny adolescentov. Zamera
li sme sa na to, či sa čas strávený na počítači a internete pri jednotlivých vybraných 
aktivitách líši u probandov, ktorí používajú internet bezproblémovo, problematicky 
a patologicky. Výskumná vzorka a metódy: Štúdie sa zúčastnilo 1473 probandov 
(50 % mužov). Priemerný vek bol 15,1 roka. Použili sme nami zostavený dotazník 
pozostávajúci z troch otázok a Škálu závislosti od internetu. Výsledky: Patologicky 
používalo internet 0,5 % (N=7) probandov. Problematicky používalo internet 5 % 

(N=74) probandov. Skupina problematických používateľov internetu trávila v porov
naní s patologickými a bezproblémovými používateľmi v priemere signifikantne viac 
voľného času na počítači a internete (p<0,001). Problematickí používatelia trávili 
v porovnaní s patologickými a bezproblémovými používateľmi signifikantne viac ča
su na sociálnych sieťach (p<0,001) a sledovaním seriálov a filmov (p<0,05). Záver: 
Pomerne malá časť adolescentov používa internet patologicky, respektíve problema-
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ticky. Problematickí používatelia trávia v porovnaní s bezproblémovými viac času 
používaním sociálnych sietí a sledovaním filmov a seriálov. Vysvetlenie týchto roz
dielov si vyžaduje ďalšie skúmanie. 

K ľ ú č o v é s 1 o v á : internet - závislosť od internetu - patologické používanie in
ternetu - problematické používanie internetu - adolescenti 

A. Kurilla, Z. Kamendy, S. Selepová: PROBLEMATIC 
AND PATHOLOGICAL USE OF THE INTERNET 
BY ADOLESCENTS 

Summary 

Introduction: The notion of internet addiction often appears in the literature, but 
it is rather vague. Attention should be drawn to specific applications that the Inter
net allows to use. Aims: The aim of the work was to find out the occurrence of pa
thological and problematic use of the Internet in the investigated group of adole
scents. We focused on whether the time spent on the computer and the Internet in 
the selected specific activities differs among the probands who use the Internet non
problematically, problematically and pathologically. Research sample and methods: 
1473 probands (50 % of men) participated in the study. The average age was 15.1 
years. We used a three-question questionnaire and an Internet Dependency Scale. 
Results: The Internet used pathologically 0.5 % (N = 7) of probands. 5 % (N = 74) 
probands used Internet problematically. Compared to pathological and non
problematic users, a group of problematic Internet users spent on average signifi
cantly more free time on their computers and the Internet (p <0.001). Problematic 
users spent significantly more time on social networks compared to pathological and 
non-problematic users (p <0.001) and watching serials and movies (p <0.05). Conclu
sion: A relatively small proportion of adolescents use the Internet pathologically or 
problematically. Problematic users spend more time using social networks and wat
ching movies and serials compared to non-problematic users. Explaining these diffe
rences requires further investigation. 

K e y w o r d s : the Internet - Internet addiction - pathological Internet use -
problematic Internet use - adolescents 
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Úvod 

Diagnózu závislosti od internetu nenájdeme v MKCH-10 (WHO, 1992) 
ani v DSM-5 (APA, 2013) a ako samostatná nozologická jednotka sa neob
javí ani v pripravovanej MKCH-11 (WHO, 2018). V tej však už pod hla
vičkou porúch v dôsledku návykového správania (disorders due to addictive 
behaviours) bude figurovať porucha v dôsledku hrania počítačových hier 
(gaming disorder), ktorá sa v DSM-5 objavuje len v dodatkoch ako porucha 
v dôsledku hrania internetových hier (internet gaming disorder) s poznám
kou, že prípadné zavedenie tejto diagnózy do praxe si vyžaduje ďalší vý
skum. 

Napriek tomu sa pojem závislosť od internetu v literatúre často vyskytu
je a viacerí autori navrhujú aj diagnostické kritériá pre túto poruchu. Naj
častejšie citovanými návrhmi diagnostických kritérií pre závislosť od inter
netu sú kritériá Youngovej (1998), Griffithsa (2005) a Taa et al. (2010) (pre
hľad v tab. 1). 

Jedna z nami použitých metód vychádza z teórie Griffithsa (2005), ktorý 
stanovuje 6 ústredných komponentov závislosti od internetu: význačnosť -
používanie internetu sa stáva natoľko dôležitým, že je dominantnou témou 
v jedincovom myslení, prežívaní a správaní; zmena nálady - zážitky pri
písané priamemu vystaveniu sa internetu, ktorý môže jedinec využívať ako 
stratégiu zvládania pri vyrovnávaní sa so subjektívne nežiaducimi emo
cionálnymi stavmi; tolerancia - potreba vyššej „dávky" aktivity pre dosiah
nutie pôvodného efektu; abstinenčné príznaky - psychologické, ako nálado
vosť a vyššia iritabilita a v niektorých prípadoch aj fyziologické, ako naprí
klad nespavosť; konflikt - interpersonálny alebo intrapsychický, konflikt 
medzi pôvodným spôsobom života a jeho ohrozením aktivitou vykonávanou 
na internete; relaps - neúspešné pokusy natrvalo prestať alebo obmedziť 
aktivitu, respektíve rýchly návrat k pôvodným vzorcom správania vo vzťahu 
ku aktivite aj po dlhšom období abstinencie. Závislosť od internetu možno 
stanoviť na základe prítomnosti všetkých 6 komponentov v správaní člove
ka. 
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Tabuľka 1. Návrhy diagnostických kritérií pre závislosť 
od internetu 

Young (1998) Griffiths (2005) Tao et al. (2010) 

Nadmerné zaujatie Význačnosť Nadmerné zaujatie 
a abstinenčné stavy 

Zmeny nálady pri pokusoch Zmena nálady Funkčné zhoršenie 
prestať používať internet 

Potreba používať internet Tolerancia Trvanie najmenej 3 mesiace 
stále dlhší čas Používanie internetu 6 

hodín denne a viac na iné 
ako pracovné/školské účely 

Neúspešné pokusy prestať Abstinenčné príznaky Jeden alebo viac 
s používaním internetu symptómov: 

Zostávanie online dlhšie ako Konflikt tolerancia, neúspešné 

bolo pôvodne zamýšľané pokusy o kontrolované 
používanie, pokračovanie 

Klamanie ohľadne Relaps v používaní napriek 
používania internetu problémom, strata záujmov, 
Ohrozenie dôležitých únik od problémov alebo 
vzťahov alebo príležitostí snaha zmierniť negatívne 

Únik od problémov alebo emočné stavy 

snaha zmierniť negatívne 
emočné stavy 

V tejto prac1 pouz1vame pri citácii iných autorov terminológiu, ktorú 
použili daní autori, my sami používame pojmy patologické používanie inter
netu a problematické používanie internetu. 

Nejednotnosť diagnostických kritérií a celkovo konceptov závislosti od in
ternetu je jedným z dôvodov, prečo táto diagnóza nie je v oficiálnych klasi
fikáciách (Petry a O'Brien, 2013). Z toho istého dôvodu prinášajú preva
lenčné štúdie rozličné výsledky. Blinka a kol. (2014) vychádzali z Griffith
sových (2000) kritérií a na reprezentatívnej vzorke adolescentov z 25 európ
skych krajín zistili, že vysoko excesívne používalo internet 1,4 % probandov 
a excesívne 4,4 % probandov. V prieskumoch, ktoré vychádzali z kritérií 
Youngovej (1998) a ktoré boli robené na adolescentoch z Európy, sa javí pre-
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valencia vyššia, a to tak v prípade patologického používania internetu 4,5 % 

(Durkee a kol., 2016), respektíve 6,9 % (Kaess a kol., 2016), ako aj v prípade 
maladaptívneho používania internetu 13,5 % (Durkee a kol., 2016), re
spektíve 17,6 % (Kaess a kol., 2016). 

Kritici konceptu závislosti od internetu poukazujú na to, že závislosť od 
internetu neexistuje a internet je len médium, ktoré umožňuje vykonávať 
závislé správanie (Starcevic a Aboujaoude, 2016). Pri behaviorálnych závis
lostiach je namieste opatrnosť, aby nedochádzalo k patologizácii bežného, 
i keď možno excesívneho správania (Petry a O'Brien, 2013; Kardefelt
Winther a kol., 2017). 

Online svet je veľmi rôznorodý a koncept závislosti od internetu vo vše
obecnosti sa javí príliš vágny. Preto je dôležité rozlišovať medzi všeobecným 
používaním internetu a špecifickými typmi problematického používania jed
notlivých aplikácií a stránok (Brand a kol., 2016). 

Youngová (2000) špecifikuje 5 subtypov závislosti od internetu: 
1. Cybersexuálna závislosť - kompulzívne používanie stránok pre cyber

sex a pornografiu. 
2. Cyber-vzťahová závislosť - nadmerné zapájanie sa do online vzťahov. 
3. Kompulzívne správanie na webe - obsedantný online gambling, naku

povanie alebo vymieňanie tovaru. 
4. Prebytok informácií - kompulzívne surfovanie po internete a vy

hľadávanie informácií. 
5. Závislosť od počítačov - obsesívne hranie (aj offiine) videohier. 

V súčasnosti najvyčerpávajúcejší teoretický model, ktorý poskytuje rá
mec pre vysvetlenie vzniku a udržiavania závislého používania jednotlivých 
aplikácií a stránok na internete je Interaction of Person-Affect-Cognition
Execution Model (I-PACE), čo by sme mohli preložiť ako model interakcie 
medzi osobnosťou, emocionalitou, kognitívnymi procesmi a exekutívnymi 
funkciami. Rozvoj závislosti od internetových aplikácií alebo stránok sa vy
víja na podklade jadrových charakteristík jedinca (vulnerabilita). Dôležitú 
úlohu zohráva subjektívne vnímaná súčasná situácia jedinca a jeho afektív
ne a kognitívne reakcie na podnety, ktoré vedú k rozhodnutiu použiť kon
krétnu aplikáciu alebo stránku. Následne dochádza k uspokojeniu, ktoré má 
neskôr charakter kompenzácie subjektívne negatívne vnímaného stavu 
v dôsledku odňatia činnosti (Brand a kol., 2016). Viaceré faktory predispo
nujú jedinca k problematickému používaniu internetu a rozvoju závislosti 
a ďalšie tento proces moderujú a sprostredkovávajú. 
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Ciele 

Cieľom práce bolo zistiť výskyt patologického a problematického používa
nia internetu u skúmanej skupiny adolescentov. Zamerali sme sa na to, či 
sa čas strávený na počítači (pod tento pojem radíme stolový počítač, laptop, 
tablet i chytrý telefón; ďalej používame skratku PC) a internete pri jednot
livých aktivitách líši u probandov, ktorí používajú internet bezproblémovo, 
problematicky a patologicky. 

Metódy 

Štúdie sa zúčastnilo 1473 probandov, z toho 50 % tvorili muži. Prie
merný vek bol 15,1 roka (SD ± 1,54). Šlo o žiakov základných škôl (ZŠ), 
ktorí tvorili 32 % a študentov stredných škôl (SŠ), ktorí tvorili 68 % vý
skumnej vzorky. Zber dát prebiehal od októbra 2017 do decembra 2018, išlo 
o prospektívnu, deskriptívnu štúdiu. 

Zhotovili sme jednoduchý sebaposudzovací dotazník, ktorý sme doplnili 
o škálu závislosti od internetu (Šmahel a kol., 2009; Blinka, 2014). Oba do
tazníky boli administrované v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bra
tislave. Probandi dostali inštrukcie, ako majú pri vypÍňaní dotazníkov po
stupovať a zodpovedali sme na ich prípadné otázky. Všetci študenti boli in
formovaní, že vyplnenie dotazníkov je dobrovoľné a anonymné, uvádzali iba 
základné sociodemografické údaje o veku, pohlaví a ročníku, ktorý aktuálne 
navštevovali. 

Nami vytvorený dotazník tvorili 3 otázky týkajúce sa typu aktivít a času 
stráveného na počítači alebo internete denne počas školského roka: 

1. Koľko času denne ste na počítači online/offline kvôli škole a štúdiu? 
2. Koľko času denne ste na počítači online/offline vo voľnom čase pre ak

tivity nesúvisiace so školou? 
3. Ktorým nasledujúcim aktivitám a koľko času denne sa venujete na po

čítači online/offline vo voľnom čase? 
Škála závislosti od internetu vychádza z konceptu 6 dimenzií závislosti 

(Griffiths, 2000; Griffiths, 2005) spomínaných v úvode. Ide o 10-položkový 
dotazník, ktorý je konštruovaný multidimenzionálne. Dimenziu význačnosti 
reprezentujú položky 1-3; dimenziu tolerancie položky 4-5; dimenziu zmeny 
nálady položka 6; dimenziu abstinenčných príznakov položka 7; dimenziu 
relapsu položka 8 a dimenziu sociálneho konfliktu položky 9-10 (tab. 2). 
Možnosti odpovede sú zachytené na 4-bodovej Likertovej škále: nikdy -
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zriedka - často - veľmi často. Ako potenciálne závislých (používame označe
nie patologicky používajúci internet) označuje táto škála tých, ktorí aspoň 
na jednu položku v každej z dimenzií odpovedali často alebo veľmi často. Po
dobne ako Šmahel a kol. (2009) sme za vysoko rizikových probandov (ďalej 
používame označenie problematicky používajúci internet) považovali tých, 
ktorí skórovali pozitívne v dimenzii sociálneho konfliktu a zároveň v ďalších 
troch dimenziách. 

Tabuľka 2. Škála závislosti od internetu 

Význačnosť Zanedbávate niekedy svoje potreby (napr. jedlo či spánok) 
kvôli internetu? 

Predstavujete si, že ste na internete aj keď na ňom práve 
nie ste? 

Stáva sa vám, že ste na internete boli výrazne dlhšie ako 
ste pôvodne zamýšľali? 

Tolerancia Máte pocit, že na internete trávite stále viac a viac času? 

Pristihnete sa, že surfujete po internete aj keď vás to už 
vlastne nebaví? 

Zmena nálady Cítite sa veselší a šťastnejší keď sa konečne dostanete na 
internet? 

Abstinenčné príznaky Cítite sa nepokojný/á, mrzutý/á alebo podráždený/á keď 
nemôžete byť online? 

Relaps Pokúsili ste sa niekedy neúspešne obmedziť čas, ktorý ste 
na internete? 

Sociálny konflikt Hádate sa niekedy so svojimi blízkymi (rodina, priatelia, 
partner/ka) kvôli času, ktorý trávite na internete? 

Trpí vaša rodina, priatelia, práca či záujmy kvôli času, 
ktorý trávite na internete? 

Pri štatistickom spracovaní dát sme použili metódy deskriptívnej štatisti
ky. Pre porovnanie rozdielov v jednotlivých skupinách sme použili nepara
metrické testy, keďže rozloženie dát sa signifikantne líšilo od normálnej dis
tribúcie. Rozdiely v kontinuálnych premenných sme analyzovali pomocou 
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Mann-Whitneyho U testu a Kruskal-Wallisovým H testom. Pre porovnanie 
rozloženia a frekvencie kategorických premenných sme použili Pearsonov 
chí-kvadrát test. 

Výsledky 

Patologicky používalo internet 0,5 % (N=7) probandov. Problematicky po
užívalo internet 5 % (N=74) probandov (graf 1). Zastúpenie chlapcov a diev
čat ani žiakov ZŠ a študentov SŠ sa v týchto skupinách signifikantne nelíši
lo. 

Graf 1. Zastúpenie probandov patologicky, problematicky 
a bezproblémovo používajúcich internet 

Patologicky 0,50% 

Bez problému 94,50% 

Skupina problematických používateľov internetu trávila v porovnaní 
s patologickými a bezproblémovými používateľmi v priemere signifikantne 
viac voľného času na PC a internete (p<0,001) (graf 2). Problematickí po
užívatelia trávili v porovnaní s patologickými a bezproblémovými po
užívateľmi signifikantne viac času na sociálnych sieťach (p<0,001) a sledo
vaním seriálov a filmov (p<0,05). V čase strávenom hraním videohier, sur
fovaním po internete, online nakupovaním a sledovaním pornografie nebol 
zistený signifikantný rozdiel (graf 3). 
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Graf2. Čas strávený na internete 

D Bez problému D Problematicky •Patologicky 

5 

4,4 

4 

3,4 

2 
1,6 1,6 

Školské povinnosti Voľný čas 

Graf3. Čas strávený pri jednotlivých aplikáciách 

D Bez problému D Problematicky •Patologicky 

5 
4,6 

4 

1 

o 
Sociálne siete Seriály, filmy Surfovanie Hry Nakupovanie Pornografia 

121 



A. KURILLA, Z. KAMENDY, S. SELEPOVÁ /PROBLEMATICKÉ 
A PATOLOGICKÉ POUŽÍVANIE INTERNETU ADOLESCENTMI 

Študenti trávili pri PC a na internete v priemere 5 hodín denne (SD 
1,71). Potrebám štúdia venovali v priemere 1,6 hodiny (SD 0,99) 
a voľnočasovým aktivitám 3,4 hodiny (SD 1,3) tohto času. Viac ako 6 hodín 
denne trávilo pri PC a na internete 14 % probandov. Voľnočasovými aktivi
tami trávilo pri PC a na internete viac ako 4 hodiny denne 31 % probandov. 

Zisťovali sme koľko hodín denne trávili probandi na PC a internete pri 
jednotlivých aktivitách. Zistenia boli nasledovné: 2,9 hodín denne (SD 3,07) 
trávili na sociálnych sieťach; 1, 7 hodiny denne (SD 1, 78) sledovaním se
riálov a filmov; 1,4 hodiny denne (SD 2,12) hraním videohier; 1,1 hodiny 
denne (SD 1,86) surfovaním po internete; 0,4 hodiny denne (SD 0,86) online 
nakupovaním a 0,3 hodiny denne (SD 1,13) sledovaním pornografie. 

Diskusia 

V porovnaní s výsledkami európskych prevalenčných štúdií (Blinka 
a kol., 2014; Durkee a kol., 2016; Kaess a kol., 2016) je zastúpenie proban
dov, ktorí používali internet patologicky a problematicky nižšie. Durkee 
a kol. (2016) i Kaess a kol. (2016) použili dotazník Youngovej (1998), ktorý 
má príliš nízke cut-off skóre (Blinka, 2014), preto sa zdá výskyt patolo
gického používania internetu vyšší. Blinka a kol. (2014) použili upravené 
kritériá podľa Griffithsa (2000), pričom za probandov excesívne používajú
cich internet považovali tých, ktorí skórovali viac ako dve štandardné od
chýlky nad priemerným skóre, a za vysoko excesívne používajúcich internet 
tých, ktorí skórovali viac ako tri štandardné odchýlky nad priemerom. Táto 
metóda mala pravdepodobne za následok mierne nadhodnotenie výsledkov. 

V štúdii robenej na českých probandoch (Šmahel a kol., 2009), v ktorej 
bola použitá podobná metóda na zisťovanie patologického používania inter
netu akú sme použili my, používalo internet patologicky 8 % a problematic
ky 15 % probandov vo veku od 12 do 15 rokov. Vo veku 16 až 19 rokov 
používalo internet patologicky 4,5 % a problematicky 11,4 % probandov. 
Podstatne vyšší výskyt patologického a problematického používania interne
tu v porovnaní s našimi zisteniami môže byť spôsobený tým, že autori zme
nili 6 dimenzií na 5 (význačnosť, zmena nálady, tolerancia, konflikty, časové 
obmedzenia) a každej z dimenzií zodpovedali 2 otázky. 

Vo výskumoch robených na slovenskej populácii adolescentov, Fertaľová 
a kol. (2019) zistili patologické používanie internetu (autorky hovoria o zá
vislosti) u 4 % probandov zo ZŠ (3 %) a SŠ (5 %). Roľková a Hamarová 
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(2017) identifikovali problematické pouz1vanie internetu (autorky hovoria 
o strednej, respektíve miernej závislosti) u 24 až 27 % probandov, v závislo
sti od použitej metódy. Výraznejšie patologické používanie internetu bolo 
identifikované u 5,1 % probandov. Lichner a Šlosár (2015) zistili signifi
kantné problémy s ovládaním správania na internete u O, 7 % adolescentov 
a miernejšie problémy s ovládaním správania na internete u 12,6 % proban
dov. Rozdielne zistenia citovaných prác a našich výsledkov sú dôsledkom 
nejednotnosti v chápaní konceptu patologického a problematického používa
nia internetu a tým pádom používaním rôznych meracích nástrojov, ktoré 
v podstate merajú rôzne konštrukty. 

Problematickí používatelia internetu v našej vzorke trávili pri PC a in
ternete viac času pre zábavu ako bezproblémoví a paradoxne aj ako patolo
gickí používatelia. Skupina patologických používateľov bola príliš malá na 
porovnanie a výsledky tým mohli byť ovplyvnené. 

Problematickí používatelia internetu trávili viac času na sociálnych sie
ťach a sledovaním filmov a seriálov. Zdá sa, že tieto dve činnosti sú viac 
spojené s problematickým používaním internetu ako takým v porovnaní 
s ostatnými, nami sledovanými činnosťami. 

Je možné, že u identifikovaných problematických používateľov internetu 
šlo špecificky o problematické používanie sociálnych sietí a s inými aktivita
mi na internete nemusia mať ťažkosti. Môže to súvisieť so zisteniami, že 
ľudia považovaní za závislých od sociálnych sietí sa líšia od tých, ktorí pato
logicky používajú iné aplikácie v tom, že sú skôr neurotickí a extrovertní 
(Andreassen et al., 2012), zatiaľ čo ľudia považovaní za závislých od iných 
online aktivít sú málo prívetiví (Holdoš, 2017) a skôr introvertní, s nízkym 
sebavedomím v sociálnych zručnostiach (Blinka a Mikuška, 2014). Pre obe 
skupiny je pritom charakteristická nízka svedomitosť (Andreassen a kol., 
2012, Holdoš, 2017). 

V posledných rokoch je možné sledovať na internete seriály a filmy pro
stredníctvom streamovacích spoločností, čo umožňuje omnoho jednoduchší 
prístup k filmom a seriálom ako v minulosti, a tým pádom aj čas strávený 
ich sledovaním môže narastať. Sme tiež svedkami nárastu obľúbenosti tzv. 
„binge-watching" (nárazového sledovania) niekoľkých filmov alebo nie
koľkých častí, či dokonca sérií seriálov bez prestávky za sebou (Pittman 
a Sheehan, 2015), čo môže mať za istých okolností negatívny vplyv na psy
chické i fyzické zdravie. 

Výsledky spracovania dát, ktoré hovoria o tom, koľko času a akými akti
vitami trávia adolescenti pri PC a na internete sú takmer identické s vý-
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sledkami našej predchádzajúcej štúdie na túto tému (Kurilla a kol., 2018), 
kde ich aj diskutujeme. Vyskytlo sa však aj niekoľko rozdielov. 

V čase strávenom pri využívaní sociálnych sietí, vo vzorke z rokov 2015 
až 2017 využívali participanti sociálne siete v priemere 3,5 hodiny denne, vo 
vzorke z rokov 2017 a 2018 to bolo 2,9 hodiny denne. Vysvetľujeme to vyš
ším zastúpením žiakov ZŠ vo vzorke, ktorí trávia menej času na sociálnych 
sieťach ako študenti SŠ. Vysvetlenie, prečo sa tento rozdiel neobjavil aj 
v skupine probandov patologicky a problematicky používajúcich internet si 
vyžaduje ďalšie skúmanie. 

Záver 

Pomerne malá časť adolescentov používa internet patologicky (0,5 %), re
spektíve problematicky (5 %). Problematickí používatelia trávia v porovnaní 
s bezproblémovými viac času používaním sociálnych sietí (4,6 vs. 2,8 hodi
ny) a sledovaním filmov a seriálov (2,2 vs. 1, 7). Vysvetlenie týchto rozdielov 
si vyžaduje ďalšie skúmanie. 

Z našich výsledkov vyplýva, že adolescenti trávia pri PC a na internete 
podstatnú časť dňa (5 hodín). Väčšinu času pri internete trávia 
voľnočasovými aktivitami (3,4 hodiny) a najväčšej obľube sa u tejto vekovej 
skupiny teší používanie sociálnych sietí (2,9 hodiny). 

Poznámka 
Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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