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Úvod 

Internet je globálnym fenoménom, ktorý napriek pomerne krátkej histórii prenikol do 

životov takmer celej slovenskej populácie. V poslednom období takmer nie je možné 

identifikovať oblasť ľudského fungovania, ktorá by nebola ovplyvnená internetom. Ten prináša 

do života mnoho výhod, uľahčuje prístup k informáciám, je potrebný pre každodenný výkon 

povolania, či absolvovanie vzdelania. Okrem pozitívnych vplyvov prináša so sebou i množstvo 

nástrah. Intenzívnym každodenným používaním sa výrazne zvyšuje čas, ktorý užívatelia trávia 

na internete, ako i počet zariadení, na ktorých je pripojenie možné. Okrem pracovného 

pripojenia je internet v súčasnosti využívaný na rýchlu komunikáciu s inými užívateľmi. 

Internet odbúrava priestorové i časové hranice. Mnohým užívateľom nahrádza reálny sociálny 

priestor prostredníctvom virtuálneho priestoru sociálnych sietí. Virtuálny priestor je možné 

označiť za špecifický druh sociálneho prostredia. Funguje na podobných teoretických 

základoch ako reálne sociálne prostredie. Je však charakteristický špecifikami, ktoré 

vychádzajú z jeho základných definícií a je ovplyvňovaný technologickými prostriedkami 

prostredníctvom ktorých ho vytvárame a využívame. Z týchto charakteristík vychádza ďalší 

dôležitý koncept dnešnej doby – problematické používanie internetu. Ide o súhrn charakteristík 

správania sa užívateľov, ktoré môže viesť k negatívnym dôsledkom. Tie sú obzvlášť 

nebezpečné pre rizikové skupiny užívateľov internetu a sociálnych sietí. Sú nimi najmä deti 

a dospievajúci. Ale ide aj skupiny užívateľov, ktorí sa stretávajú a pracujú s internetom takmer 

každodenne. Z vývinového hľadiska ide o obzvlášť ohrozené skupiny, pretože vývin ich 

osobnosti nie je ukončený. Sú v procese utvárania svojej vlastnej identity a na externé vplyvy 

prostredia, či už reálneho alebo virtuálneho, reagujú obzvlášť citlivo. 

Cieľom tejto monografie je v teoretickej rovine rozpracovať problematiku a koncepty 

problematického používania internetu u adolescentov. Osobitnú pozornosť venovať 

terminologickému vymedzeniu jednotlivých inštitútov v oblasti sociálneho prostredia (reálneho 

a virtuálneho) a rizikového správania, na čo sa zameriavame v prvej kapitole. Druhá kapitola 

je orientovaná na vymedzenie teoretických východísk sociálnej práce a ich aplikáciu 

v problematike rizikového správania. V tretej kapitole prezentujeme najvýznamnejšie faktory, 

ktoré sú v literatúre vnímané ako najdôležitejšie prediktory rizikového správania. Tie 

prezentujeme v jednotlivých kapitolách podľa obsahového zamerania. Monografia je taktiež 

súhrnom realizovaných empirických zisťovaní najmä v oblasti identifikácie práve faktorov 

bezprostredne súvisiacich s problematickým používaním internetu u študentov stredných škôl 



 

 6 

na Slovensku. V ďalšej kapitole sa zameriavame na vymedzenie najmä praktických možností 

uplatnenia sociálnych pracovníkov v tejto oblasti. Za hlavné teoretické východisko považujeme 

ekologicky orientovanú sociálnu prácu. Je významnou z hľadiska jej orientácie ako na reálny 

svet, tak i na virtuálny svet klientov. Okrem toho rozoberáme i možnosti sociálnej prevencie 

a široké možnosti školskej sociálnej práce. 
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1. Rizikové správanie na internete ako multidisciplinárny problém 

Oblasť rizikového správania sa najmä v skupine adolescentov stáva predmetom záujmu 

mnohých vedných disciplín. Je to najmä pre široké definičné vymedzenie ako i pre možné 

koreláty s empiricky dokázateľnými a pozorovateľnými problémami v neskorších obdobiach 

vývinu jednotlivca. V rôznych, najmä zahraničných štúdiách1 bol dokázaný narastajúci trend 

rizikového správania. Ako najrizikovejší z vývinového hľadiska boli prostredníctvom týchto 

štúdií identifikovaní adolescenti. Zmeny v osobnosti prebiehajúce počas obdobia adolescencie, 

sociálne vplyvy širokého sociálneho okolia a rovesníkov ako i oslabujúci sa vplyv primárnych 

sociálnych skupín a formálnych autorít nepriamo predikujú, že adolescenti pod rôznymi 

spomenutými vplyvmi častokrát experimentujú s užívaním rôznych návykových látok, menia 

svoje správanie, identifikujú sa v čoraz väčšej miere s rôznymi subkultúrami, čím sa radia 

medzi najrizikovejšiu skupinu. 

Odborná literatúra pojmom rizikové správanie dlhodobo označuje najmä také správanie, 

ktoré vedie k nadužívaniu, prípadne zneužívaniu rôznych návykových látok, no v kontexte 

súčasnej modernej, tzv. digitálnej doby podmienenej používaním moderných informačno – 

komunikačných technológií je možné túto definíciu rozšíriť i o technologické hľadisko. 

Ústrednou kategóriou pre vymedzenie rizikového správania je pojem riziko. To môže byť 

všeobecne definované ako tendencia vykonávať niečo, čo môžeme považovať za nebezpečné, 

niečo, čo je spojené s možným zlyhaním.2 Tu je potrebné podotknúť, že v prípade takéhoto 

vymedzenia, nemusí byť riziko nutne spojené s negatívnymi následkami. S rizikom sú častokrát 

spojené i pozitívne následky, ktoré sa najčastejšie spájajú s dosiahnutím určitého cieľa, 

individuálneho napredovania jedinca. Zmyslom tejto monografie však nie je popis takéhoto 

rizika, aj keď si plne uvedomujeme jeho existenciu, ako i pozitívne následky na jedincov. 

Ústrednou myšlienkou monografie je zaoberať sa práve správaním, s ktorým sa spájajú možné 

negatívne následky. Takéto správanie môžeme označiť pojmom rizikové správanie. Definične 

nie je toto správanie jednoznačne vymedzené, no je možné identifikovať dve základné línie. 

Širšia z definícií považuje rizikové správanie za sociálny konštrukt zahŕňajúci „rozmanité 

formy správania, ktoré nemusia byť nutne taxatívne vymedzené. Sú však identifikované ako tie, 

                                                 

1 MOYER, M. and J. SULLIVAN. Student Risk-Taking Behaviors: When Do School Counselors Break 
Confidentiality? 
LEÓN, J. C., CARMONA, J. and P. GARCÍA. Health-risk behaviors in adolescents as indicators of 
unconventional lifestyles. 
2 NEIHART, M. Systematic risk-taking. 
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ktoré spôsobujú zdravotné, sociálne alebo psychologické ohrozenie jedinca samotného alebo 

jeho sociálneho okolia, pričom ohrozenie môže byť reálne alebo predpokladané“3. 

Užšia, konkrétnejšia definícia hovorí o správaní ohrozujúcom identitu, zdravie či život 

adolescenta, sťažujúcom, alebo znemožňujúcom separovať sa od rodičov štandardným 

spôsobom, komplikujúcom dokončenie profesijnej kvalifikácie, negatívne ovplyvňujúcom 

identifikáciu so sexuálnou rolou, či poškodzujúcom sebahodnotenie a sebaocenenie 

v budúcnosti4. Prezentované definície je vhodné pri konkrétnych vymedzeniach foriem 

rizikového správania kombinovať. 

Typy a kategórie rizikového správania adolescentov 

Pojem rizikové správanie je charakteristický svojim širokým záberom, nakoľko 

odzrkadľuje rôzne kategórie správania s možnými pozitívnymi i negatívnymi následkami. 

Existuje niekoľko klasifikácií rizikového správania. Primárne rozdelenie rizikového správania 

hovorí o piatich bazálnych kategóriách. Ide o: 

 intelektuálne/duševné – častokrát spájané s prejavením vedomostí, či svojho 

potenciálu pred inými, s čím sa spája riziko odcudzenia od skupiny; 

 sociálne – zahŕňajúce zmenu sociálnej či rovesníckej skupiny; 

 emocionálne – vyjadrené prejavením svojho strachu obáv, kedy sa ostatní 

v sociálnej skupine dozvedia o zraniteľnosti jedinca; 

 fyzické – zahŕňajú vykonávanie nebezpečných činností, športov, aj keď môžu 

priniesť úspech; 

 spirituálne – častokrát sú späté so sociálnymi a emocionálnymi rizikami 

a zahŕňajú hlboko individuálnu, duševnú stránku osobnosti, patrí sem napríklad 

zmena viery, celkového pohľadu na život, atď.5 

V kontexte témy tejto monografie je signifikantné to správanie, ktoré môže 

adolescentovi priniesť negatívne následky. Za vhodný koncept pre označenie takéhoto 

rizikového správania  považujeme teóriu problémového správania, z ktorého vychádza tzv. 

syndróm problémového správania, ktorý je založený na predpokladoch, že prejavy rizikového 

                                                 

3 ŠIRŮČEK, J., ŠIRŮČKOVÁ, M., a MACEK, P. Sociální opora rodičů a vrstevníků a její význam pro rozvoj 
problémového chování v adolescenci. s. 477. 
4 KOCOURKOVÁ, J. a KOUTEK, J. Spektrum autodestruktivity v adolescenci – rizikové chování, 
sebepoškozování, suicidalita. 
5 NEIHART, M. Systematic risk-taking. 
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správania sa často objavujú spoločne a rizikovo sa správajúci adolescenti majú tendenciu 

rozširovať oblasti rizikového správania.6 

Zameriavajúc sa na takto vymedzené rizikové správanie považujeme za dôležité 

vymedziť formy rizikového správania podľa WHO,7 podľa ktorej môžeme definovať základné 

formy rizikového správania v adolescencii takto: 

 pasívne správanie – únikové tendencie, záškoláctvo, vyhýbanie sa povinnostiam, 

suicidiálne tendencie, 

 agresívne správanie – delikvencia, násilie, niekedy až extrémizmus, 

 kompromisné správanie – instabilita v práci a sociálnom živote. 

K uvedeným je možné pridať i: 

 nadmerné užívanie návykových látok. 

Podľa inej kategorizácie8 je možné rizikové správanie rozoznávať v oblastiach: 

 predelikventného správania a páchania trestnej činnosti, 

 násilného a agresívneho správania (vrátane šikanovania, týrania, diskriminácie), 

 zneužívania návykových látok, 

 sexuálne rizikového správania, 

 porúch príjmu potravy, 

 suicidiálnych pokusov, či dokonaných suicídií. 

S rozvojom informačných technológií v posledných desaťročiach je možné jasne 

identifikovať stúpajúcu tendenciu vstupovania týchto technológií i do rizikového správania 

adolescentov. Okrem tzv. „tradičných foriem“ rizikového správania sa objavujú nové, súvisiace 

s používaním týchto technológií, či s konzumným a na výkon orientovaným spôsobom života. 

I v pomáhajúcich profesiách sme svedkami nárastu takýchto problémov. Východiskom je 

koncept tzv. „novodobých foriem rizikového správania“, ktoré vychádzajú z novodobých 

a komunikačných závislostí ako primárnych následkov takéhoto správania. Našim primárnym 

záujmom je rizikové správanie na internete, ktoré vedie k tzv. komunikačným závislostiam, 

alebo závislosti na internete. Toto správanie je, ako definujeme v ďalších častiach, ohrozujúce 

                                                 

6 ZAMBOANGA, B. L., CARLO, G. and M. RAFFAELLI. Problem Behavior Theory: An Examination of the 
Behavior Structure System in Latino and non-Latino College Students. 
JESSOR, R. Problem-Behavior Theory, Psychosocial Development, and Adolescent Problem Drinking. 
7 In LABÁTH, V. a kol. Riziková mládež. 
8 MACEK, P. Adolescence. 
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jednak pre jedinca, jednak pre jeho sociálne okolie a súvisí s opakovaným a zvyšujúcim sa 

vykonávaním istej konkrétnej činnosti, čím teda vychádza z konceptu rizikového správania, 

preto je uvedené kategorizácie podľa nášho názoru vhodné doplniť i o tento typ správania. 

Uvedené kategórie rizikového správania môžu mať rozsiahle následky v podobe vzniku 

a nárastu širokej palety sociálno – patologických javov v rôznych rizikových skupinách. 

Všeobecne sa však predpokladá, že tento nárast sa dá eliminovať prostredníctvom vhodne 

zameraných preventívnych programov. Tie by mali byť zamerané formou univerzálnej 

prevencie a mali by reflektovať na najvýznamnejšie identifikované rizikové faktory, ktoré 

môžu do určitej miery zvyšovať riziko takého správania, ktoré vedie k rozvoju takýchto 

dôsledkov. Tieto faktory je možné rozdeliť do niekoľkých domén9: 

 sociálne okolie a prostredie, 

 osobnostné charakteristiky, 

 očakávané pozitívne prínosy, 

 biologické faktory. 

Vymedzené faktory sú pre nás dôležité najmä pri uvažovaní o rizikovom správaní na 

internete, pretože môžu významne zvyšovať riziko najvýznamnejších patologických dôsledkov 

– komunikačných závislostí. Preto sa tieto faktory pokúsime v tejto monografii i empiricky 

overiť. 

Novodobé závislosti ako dôsledok rizikového správania na internete 

Problematika novodobých závislostí sa dostáva v poslednom období do popredia 

teoretikov v čoraz väčšej miere. Teoreticky sú vyčleňované ako špecifický druh závislostného 

správania nelátkovej povahy10. Tak, ako v prípade závislosti na psychoaktívnych látkach, 

vystupujú u užívateľov týchto prostriedkov do popredia nenaplnené potreby, ktoré 

prostredníctvom ich využívania pokúšajú saturovať. Baczek11 to zjednodušene označuje za 

všetky vonkajšie podnety, ktoré pomáhajú ich užívateľom pri hľadaní šťastia. Pričom samotné 

novodobé závislosti veľmi všeobecne definuje ako „závislosti všetkého druhu, pri ktorých 

chemické látky nehrajú významnú úlohu“12. 

                                                 

9 OROSOVÁ, O., GAJDOŠOVÁ, B., BAČÍKOVÁ-SLEŠKOVÁ, M., SALONNA, F. and R. ŠEBEŇA. Health-
related behaviour among adolescents and young adults.. 
10 HUPKOVÁ, I. Niektoré nové fenomény závislostného správania nelátkovej povahy a tzv. new addictions. 
11 BĄCZEK, J. Nelátková závislost - New addictions. 
12 BĄCZEK, J. Nelátková závislost - New addictions. s. 18. 
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Samotné novodobé závislosti však nie sú samostatne definične vymedzené, no napriek 

tomu sa nimi v poslednom období zaoberá čoraz viac odborníkov13. Ich definičné vymedzenie 

je najčastejšie prezentované v analógii k poruche návykov a impulzov – patologickému 

hráčstvu ako najznámejšej a najviac popísanej nelátkovej závislosti. Podľa Medzinárodnej 

klasifikácie chorôb ide o „poruchy maladaptívneho správania, kde osoba opakovane zlyháva v 

snahe odolať impulzom a takto sa správať s úvodným obdobím napätia a pocitom uvoľnenia v 

čase činu“14. 

Z hľadiska ďalšieho triedenia v rámci sociálnej patológie je možné podľa Hupkovej15 

špecifikovať 3 okruhy novodobých nelátkových závislostí: 

1. závislostné správanie súvisiace s kultom tela – sem patria kategórie porúch príjmu 

potravy, či deštrukčné následky nadmerného opaľovania, cvičenia atď., 

2. závislostné správanie nelátkovej povahy súvisiace s konzumnou a na výkon 

orientovanou spoločnosťou – tu patria oblasti závislosti na práci, či nakupovaní, 

3. závislostné správanie súvisiace s modernými informačnými a komunikačnými 

technológiami, tiež označované ako komunikačné závislosti, alebo taktiež 

problematické používanie internetu. 

Prezentované okruhy je  (z dôvodu obdobných prejavov ako i diagnostických kritérií) 

vhodné rozšíriť i o ďalšiu závažnú oblasť, a to: 

4. závislosť od psychomanipulatívnych skupín – siekt a kultov. 

Napriek tomu, že zaoberať sa všetkými vymedzenými okruhmi by bolo nesporne 

zaujímavé, povaha realizovaných empirických zisťovaní, ani rozsah tejto monografie to 

nedovoľujú. Našim záujmom je v ďalšom texte zaoberať sa problémovým správaním, ktoré 

súvisí s modernými informačnými a komunikačnými technológiami v zmysle ich 

multidisciplinárneho definičného vymedzenia, typických prejavov, príčin, najvýznamnejších 

teórií, či psychosociálnych premenných v najvýznamnejšej rizikovej skupine – adolescentov. 

Komunikačné závislosti považujeme za najvýznamnejší a pre adolescentov najdeštruktívnejší 

následok rizikového správania na internete, z ktorého i definične vychádzajú. Niektorí autori16 

používajú pojmy rizikové správanie na internete, závislosť na internete, či problematické 

                                                 

13 napr. L. Nábělek, J. Benkovič, I. Hupková, D. Šmahel,... 
14 Medzinárodná klasifikácia chorôb, X. revízia. 
15 HUPKOVÁ, I. Niektoré nové fenomény závislostného správania nelátkovej povahy a tzv. new addictions. 
16 KOPUNIČOVÁ, V. Problematické používanie internetu a aktuálne zistenia v tejto oblasti. 
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používanie internetu synonymicky. Je ale vhodné zamerať sa na všetky vymedzené oblasti 

samostatne so zreteľom na také správanie, ktoré vedie k závažným dôsledkom – vrátane vkladu 

jedincov do sociálneho prostredia virtuálnej reality v kontexte sociálneho kapitálu. 

Komunikačné závislosti sú taktiež súčasťou kategórie návykových a impulzívnych 

porúch podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb, no ani v tejto oblasti nie je v súčasnosti 

ustálená terminológia. Pre označenie týchto fenoménov sa používa viacero pojmov, najčastejšie 

závislosť na internete (internet addiction), problematické užívanie internetu (internet 

pathological use), závislostné správanie na internete (addictive behavior on the Internet) 

internetová závislosť, a iné17. Z uvedeného jednoznačne vyplýva kontext, v ktorom tento pojem 

i jeho vymedzenie vznikli. Tieto problémy sú totiž najčastejšie spájané práve so vznikom 

a rozmachom internetu ako novodobého celospoločenského média a častokrát znamenajú 

priamy dôsledok narastajúceho času stráveného v prostredí internetu, či sú spájané so spôsobom 

a formami používania internetu. To môžeme v kontexte už uvedeného, ako i v kontexte tejto 

monografie, nazvať rizikovým správaním, ktorého sú práve závislosti najvýznamnejším 

dôsledkom. 

Jedna z prvých zahraničných odborných definícií18 označuje komunikačné závislosti za 

podtriedu behaviorálnych závislostí. Komunikačné závislosti sú najčastejšie spájané so 

závislosťou na internete – ako primárnym technologickým prostriedkom pre rozvoj 

komunikačných aktivít v potrebnom rozsahu. Samotný fenomén závislosti na internete bol však 

popísaný už niekoľko rokov predtým, prvýkrát v roku 1995 americkým psychiatrom 

Goldbergom (ako internetová závislostná porucha)19 a v roku 1996 jednou z prvých teoretičiek 

závislosti na internete, K. Youngovou20. 

Pri definovaní je potrebné zamerať sa na základné definičné znaky, ktoré vyčleňujú 

tento typ závislosti. V literatúre je možné stretnúť sa s deviatimi okruhmi prejavov, či 

problémov, ktorých prítomnosť indikuje prítomnosť tohto druhu závislostného správania. Sú 

nimi: 

- nadmerný záujem, 

- nekontrolovateľné nutkanie, 

- prekračovanie zamýšľaného času a rozsahu používania, 

                                                 

17 VONDRÁČKOVÁ, P. a J. VACEK. Závislostné správanie na internete. 
18 KANDELL, J. J. Internet Addiction on Campus: The Vulnerability of College Students. 
19 SHEK, D. L. T. – SUN, R. C. F. – YU, L. Internet Addiction. 
20 In VONDRÁČKOVÁ, P. a J. VACEK. Závislostné správanie na internete. 
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- tolerancia, 

- odpor, 

- zhoršenie, či strata kontroly, 

- neúmerné množstvo času a úsilia venovaného týmto aktivitám, 

- zhoršenie schopnosti rozhodovať sa.21 

V kontexte teórie rizikového správania je možné práve tieto priame prejavy považovať 

za indikátory rizikového správania, pretože postihujú jedinca po stránke psychologickej 

(nadmerný záujem, nekontrolovateľné nutkanie, strata kontroly) ako i sociálnej (nadmerné 

množstvo času, zanedbávanie reálneho sociálneho okolia,...), čím vyčerpávame definíciu 

rizikového správania. Prezentované vymedzenie však hovorí o priamych prejavoch závislosti. 

Môžeme teda konštatovať, že pojmy a obsahy rizikového správania a závislosti na internete sa 

na viacerých miestach stretávajú. Tu je však nutné poukázať na to, že rizikové správanie na 

internete (či závislostné správanie na internete) označuje istý neklinický koncept závislosti 

(pričom tá je chápaná ako diagnóza v zmysle diagnostických kritérií), resp. môže viesť 

k závislosti, ktorá je chápaná ako najzávažnejší dôsledok rizikového správania. 

Benkovič22 taktiež obdobne ponúka niekoľko typických znakov, ktoré je možné 

identifikovať nielen u komunikačných závislostí, ale sú spoločné pre všetky nelátkové 

závislosti. Ako autor konštatuje, rozdiel medzi nimi je iba v druhu návykového správania, či 

činnosti vytvárajúcej návyk. Vymedzuje tak 6 nasledujúcich typických prejavov, ktoré je 

možné považovať za diagnostické kritériá: 

1. silná túžba po príjemných zážitkoch a zaujatosť týmito činnosťami /nutkanie-

baženie-craving/ (hrou, prácou, nakupovaním, „surfovaním“ po internete, 

mobilným telefonovaním, posielaním SMS, MMS, hraním PC hier), 

2. problémy s kontrolou v jednotlivých činnostiach, problémy v sebaovládaní, 

3. odvykací stav, 

4. vzrast tolerancie, 

5. preferencia týchto činností pred inými činnosťami (povinnosťami, aktivitami, 

záujmami), 

                                                 

21 KO, C. H. et al. The Associations between Aggressive Behaviors and Internet Addiction and Online Activities 
in Adolescents. 
22 BENKOVIČ, J. Novodobé nelátkové závislosti. 
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6. pokračovanie v týchto činnostiach aj napriek vznikajúcim závažným následkom 

– ekonomickým, rodinným, pracovným, spoločenským, sociálnym, či telesným a 

psychickým. 

Zložitosť problematiky rizikového správania a komunikačných závislostí, ich 

prevencie, správnej diagnostiky i neskoršej multidisciplinárnej intervencie znásobuje i fakt, že 

v prípade činností spôsobujúcich v tomto prípade závislosť hovoríme o legálnych, 

celospoločensky tolerovaných a častokrát vyžadovaných druhoch správania, či činností (ako je 

používanie internetu, elektronickej pošty, mobilného telefónu a pod.).23 

Môžeme tvrdiť, že internet je z tohto pohľadu najrozšírenejším a najtypickejším 

zástupcom týchto prostriedkov, preto sa v ďalšej časti orientujeme práve na závislosť na 

internete ako súčasť teórie rizikového správania. Považujeme však za dôležité na tomto mieste 

vymedziť i profil jednotlivca závislého na mobilnom telefóne, pretože aj keď sú typické prejavy 

veľmi podobné, závislosť na mobilnom telefóne obsahuje niekoľko špecifík. V prípade 

rizikového správania sa súvisiaceho s mobilným telefónom považujeme za ohrozených 

závislosťou tých, v ktorých živote sa objavuje niekoľko charakteristík: 

- veľký význam je pripisovaný vlastneniu mobilného telefónu, 

- mobilný telefón je najdôležitejším nástrojom kontaktu so sociálnym okolím, 

- nepokoj pri nemožnosti používať mobilný telefón, častokrát spájajúci sa 

s emocionálnymi prejavmi, 

- používanie mobilného telefónu nie je nutnosť, je založené na emocionálnej 

povahe, 

- mobilný telefón sprostredkúva potrebu kontaktu s inými ľuďmi (častokrát si ju 

jednotlivec nedokáže iným spôsobom saturovať), 

- neustála potreba kontaktovať, niekedy až kontrolovať iných prostredníctvom 

mobilného telefónu, 

- ospravedlnením častého používania je vysoká miera praktickosti a bezpečnosti.24 

Problematické používanie internetu 

Pojem problematické používanie internetu je možné popísať ako patologické používanie 

internetu, ktoré môže spôsobiť psychologické, sociálne, pracovné, školské komplikácie v živote 

                                                 

23 BĄCZEK, J. Nelátková závislost - New addictions. 
24 BĄCZEK, J. Nelátková závislost - New addictions. 
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jedinca. Ide o správanie, ktoré sa prejavuje nutkavou poruchou ovládania nespôsobenú stavom 

intoxikácie chemickou látkou25. Ďalšia kategorizácia označuje toto správanie ako súčasť tzv. 

technologických závislostí (vznikajúcich v kontexte rozširovania moderných technológií).26 

Podľa Holdoša27 je problematické používanie internetu istým predstupňom internetovej 

závislosti – jej neklinický koncept. V každom prípade sa však vo všetkých pomenovaniach a 

konceptoch pohybujeme v oblasti behaviorálnych závislostných porúch, kde časté a opakované 

správanie saturuje jedincom nenapĺňané potreby. 

I v tomto prípade bol identifikovaný okruh primárnych symptómov, ktoré sa považujú 

za základné diagnostické kritériá. Ako prvá tieto kritériá predstavila Youngová, ktorá rozlišuje 

5 základných symptómov (zaujatie internetom, potreba predlžovať čas strávený používaním 

internetu, neúspešná snaha o kontrolu, nepokoj pri nepoužívaní, prekračovanie plánovaného 

času používania), ku ktorým radí ďalšie 3 špecifické príznaky (ohrozenie, či riskovanie straty 

dôležitého vzťahu či príležitosti v práci, klamanie o čase strávenom na internete, používanie 

internetu ako únikovej stratégie).28 Tieto symptómy i špecifické príznaky boli niekoľkokrát 

modifikované a dopĺňané. V súčasnosti je možné rozlíšiť 7 hlavných symptómov:29 

1. strata kontroly nad časom – čas na internete jednotlivec trávi na úkor iných, 

predtým preňho typických aktivít, 

2. klamanie – o denných činnostiach ako i o čase pripojenia na internet, 

3. zmeny psychického stavu – prejavujúce sa nepokojom, nesústredenosťou, 

nervozitou, podráždenosťou, 

4. zmeny osobnosti – prítomné sú zmeny osobnosti častokrát až schizofrenického 

typu, objavuje sa „virtuálna“ identita, 

5. emocionálna instabilita – prežívanie bipolárnych emócií (šťastie pri pripojení – 

pocity viny z množstva času na internete, či zo zanedbávania povinností), 

6. zúfalstvo – prejavujúce sa pri bežných podnetoch, či pri nemožnosti využívať 

internet, 

7. fixácia – prejavujúca sa v neustálych obsesiách spojených s používaním internetu. 

                                                 

25 KOÇ, M. Internet Addiction and Psychopatology.  
26 MALOVIČ, P. Technologické závislosti. 
27 In HOLDOŠ, J. Závislosť vysokoškolákov od internetu. 
28 In VONDRÁČKOVÁ, P. a J. VACEK. Závislostné správanie na internete. 
29 In MALOVIČ, P. Technologické závislosti.. 
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Youngová30 pri ďalších štúdiách problematiky konštatovala, že samotná existencia 

internetu ako masovo-komunikačného média ešte nie je nutným predpokladom pre vznik 

a rozvoj závislosti na internete. Tú nespôsobuje internet, ale konkrétne činnosti, ktoré je možné 

na internete realizovať. Tým sa opätovne dostávame k jasnej spojitosti s teóriou rizikového 

správania. Autorka ďalej identifikovala 4 základné spúšťače, ktoré môžu iniciovať rizikové 

správanie na internete. Sú nimi: 

1. aplikácie – radíme sem špecifické funkcie, ktoré môžu jedinci na internete 

využívať (online hry, sociálne siete,...), 

2. emócie – byť online spôsobuje pocity potešenia a blokuje u jedincov pocity 

nepohodlia, neistoty, častokrát i bolesť, 

3. poznávanie – súvisiace s vyhľadávaním nového, ale i blokovaním nežiaducich 

myšlienok, 

4. životné udalosti – spúšťačom môžu byť i náročné životné udalosti. 

Na základe uvedeného bolo ďalej Youngovou31 identifikovaných 5 základných typov 

závislosti na internete podľa typu vykonávanej aktivity: 

- závislosť na virtuálnej sexualite, ktorá zahŕňa online služby erotického charakteru, 

obrázky, videá, a pod., 

- závislosť na virtuálnych vzťahoch, ktorá zahŕňa priateľstvá, či vzťahy, ktoré 

nahrádzajú tie v reálnom živote, 

- internetové kompulzie, kde zahŕňame napr. hranie hier, nakupovanie, či ďalšie, 

- preťaženie informáciami, spôsobené najmä kompulzívnym prehliadaním stránok, 

či vyhľadávaním v databázach, 

- závislosť na počítači spájanú s hraním počítačových hier, alebo programovaním. 

K týmto typom je žiaduce zaradiť i ďalšiu činnosť, ktorá sa v priebehu ostatných rokov 

dostáva do povedomia a spôsobuje u užívateľov mnohé problémy, a to: 

- závislosť na online chatovacích službách a sociálnych sieťach. 

Všetky tieto závislosti vznikajú opakovaným a do určitej miery nadmerným 

vykonávaním toho správania, ktoré by sme v kontexte tejto monografie mohli označiť za 

                                                 

30 In SHEK, D. L. T. – SUN, R. C. F. – YU, L. Internet Addiction. 
31 In KOÇ, M. Internet Addiction and Psychopatology. 
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rizikové – správanie prinášajúce pôžitok, z toho dôvodu sa opakujúce, no zároveň deštruktívne 

vzhľadom na následky ktoré spôsobuje. 

Všeobecne je možné podľa Chou, Condron a Belland32 vyšpecifikovať základné okruhy, 

prečo môže byť používanie internetu návykové. I tu ide o komplex prvkov, ktoré je možné 

charakterizovať v troch oblastiach: 

1. povaha prostredia internetu, 

2. interpersonálne charakteristiky užívateľov, 

3. povaha a typ interakcií vznikajúcich a uskutočňujúcich sa na internete. 

Okrem vymedzenej oblasti komunikačných závislostí ako najzávažnejšieho dôsledku 

rizikového správania na internete je možné identifikovať i ďalšie závažné prvky rizikového 

správania, ktoré sa môžu u užívateľov objaviť. Sú nimi: 

- elektronické šikanovanie (kyberšikanovanie – cyberbullying), 

- zneužívanie osobných informácií, 

- sledovanie veku a psychickému stavu nevhodných obsahov – stránky propagujúce 

extrémistické, rasistické, či iné nevhodné obsahy propagujúce agresiu, rôzne 

subkultúrne skupiny a spoločenstvá, sekty, kulty, a iné.33 

V tomto prípade je potrebné presne špecifikovať dôvody, pre ktoré sú uvedené činnosti 

návykové a v masovej miere využívané. Tie tvoria komplex charakteristík internetu ako 

jedinečného virtuálneho sociálneho prostredia, ktoré vymedzujeme v nasledujúcich častiach. 

Najvýznamnejšie dôsledky rizikového používania internetu na užívateľov 

Napriek tomu, že internet ako komunikačný či pracovný nástroj nie je používaný veľmi 

dlhé obdobie, jeho vplyv na život a sociálne prostredie užívateľov nemožno spochybniť. 

V minulosti bolo realizovaných niekoľko výskumov zameraných na sociálne vplyvy internetu 

na jeho užívateľov. Ich výsledky sú však často v rozpore so súčasným stavom, pretože situácia 

sa mení zo dňa na deň, stále sa objavujú nové sociálne rozdiely u jednotlivých užívateľov 

a stierajú sa tie, ktoré doteraz existovali.34 

                                                 

32 CHOU, CH., CONDRON, L. and J. C. BELLAND. A Review of the Research on Internet Addiction. 
33 HUPKOVÁ, I. Niektoré nové fenomény závislostného správania nelátkovej povahy a tzv. new addictions. 
CHÓLIZ, M., ECHEBURÚA, E., and F. J. LABRADOR. Technological Addictions 
34 GALÁCZ, A. and D. ŠMAHEL. Information Society from a Comparative Perspective: Digital Divide and Social 
Effects of the Internet. 
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Sociálne vplyvy na jedincov sa všeobecne rozlišujú na normatívne (dodržiavacie, 

súvisia s platnými spoločenskými normami), a informačné (na základe získaných informácii). 

Na základe získaných informácií sa sociálne vplyvy rozdeľujú na také, ktoré vyplývajú 

z kreovania skupinových noriem (nie sú vynútiteľné, no ak chce jedinec v komunikácii 

pokračovať, musí sa im prispôsobiť) a také, ktoré sú založené na  medziľudskom vplyve.35 Tom 

Postmes36 označuje toto rozdelenie za klasickú perspektívu vo vzťahu k sociálnemu vplyvu 

internetu a zdôrazňuje dôležitosť tzv. relatívnej anonymity v súvislosti so šírkou ovplyvňovania 

zo strany internetu (minimalizácia výčitiek, absencia sociálnej zodpovednosti za to, čo 

užívatelia uverejňujú, neobmedzený priestor na prezentáciu seba). 

Všeobecné rozdelenie sociálnych vplyvov ponúkajú i americkí autori,37 ktorí rozdeľujú 

vplyvy podľa prinášaného efektu na pozitívne a negatívne. Pozitívne tak môže internet vplývať 

najmä na jedincov, ktorí majú ťažkosti pri nadväzovaní sociálnych kontaktov, napomáha 

jedincom participovať v sociálnych skupinách. Vytvára sa tak možnosť pre zvyšovanie 

sociálnej opory, niekedy i pre zvyšovanie úrovne zmyslu života, či sebaúcty. Pozitívne vplyvy 

je však ďalej možné vnímať prostredníctvom oblastí, na ktoré pôsobia. Rozlišujeme tak 

pozitívne sociálne vplyvy pôsobiace na jedincov, skupiny, či organizácie a na komunity. 

V prípade, že početnosť využívania týchto aktivít prudko narastá, môžeme tvrdiť, že sa 

pozitívne vplyvy môžu meniť na negatívne. Tie sú charakteristické využívaním výlučne 

elektronických prostriedkov pre komunikáciu, členstvo vo výhradne elektronických sociálnych 

vzťahoch, vyhľadávanie výlučne virtuálneho sociálneho kapitálu a iné. 

Galáczová a Šmahel38 uvádzajú, že internet ponúka možnosti, ako staré veci robiť 

novým spôsobom. V rokoch 1998 – 2000 bola realizovaná štúdia skúmajúca dôsledky 

využívania internetu na nových užívateľoch. Po 2 - 3 rokoch užívania sa títo užívatelia cítili 

viac spoločensky vyčlenení, ba až osamelí či deprimovaní. V tejto súvislosti prebehlo viac 

ďalších výskumov, ktoré by potvrdili, alebo vylúčili tento fakt, no tie jednoznačne nepotvrdili 

signifikantné vzťahy medzi užívaním internetu a psychickými zmenami. V roku 2001 prebehol 

výskum, ktorý čiastočne potvrdil niektoré negatívne vzťahy medzi internetovým prostredím a 

psychickou pohodou. Zaujímavo v ňom však vyznievajú výsledky vplyvu internetovej 

komunikácie na sociálnu integráciu účastníkov. Kým komunikácia prebiehala na dosiahnutie 

                                                 

35 SASSENBERG, K. and K. J. JONAS. Attitude change and social influence on the net. 
36 In POSTMES, T. The psychological dimensions of collective action, online. 
37 KRAUT, R. et.al. Internet Paradox Revisited. 
38 In GALÁCZ, A. – ŠMAHEL, D. Information Society from a Comparative Perspective: Digital Divide and Social 
Effects of the Internet. 
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informačných a profesijných účelov, miera pociťovania sociálnej integrácie sa zvyšovala, keď 

však prebiehala výlučne na sociálnej a interpersonálnej úrovni, znamenalo to zníženú mieru 

pocitu sociálnej integrácie. 

Šmahel39 sa venuje vzťahom, ktoré vznikajú a udržiavajú sa na internete. Napriek 

iracionálnosti prostredia autor zdôrazňuje, že sa tu stretávame s častými hádkami 

a nenávistnými prejavmi, ale i so vznikom priateľstiev, či lásky. Silnejú tu prejavy emócií. 

V tejto súvislosti, Barak40 opisuje tzv. fantómové emócie, ktoré sú pre prostredie internetu 

typické. Osobnosť jednotlivca má prirodzenú potrebu fantazírovať a domýšľať si 

v nejednoznačných situáciách. Na internete sa navyše vytvára potreba prezentovať svoju 

virtuálnu osobnosť, ktorá je často odlišná od reálnej osobnosti. S tým súvisí i časté prežívanie 

emócií, ktoré v reálnom živote neexistujú, súvisia výlučne s fantáziou a reprezentujú emócie, 

ktoré sa v dôsledku virtuálneho prostredia vytratili. 

Suler41 poukazuje na to, že vo virtuálnom prostredí užívatelia často kopírujú osobnostné 

štýly, ktoré majú i v reálnom živote, no stávajú sa i prípady, keď sa internetový štýl líši od 

osobnostného štýlu reálneho života. Vyčleňuje základné otázky týkajúce sa osobnostných 

štýlov a ich vzťahu k prostrediu internetu. Podľa autora je potrebné zameriavať sa na otázky 

anonymity (a jej súvislosti s podporou patologických osobností, ale i s lepšími prejavmi 

asociálnych osobností), veľkého počtu publika (čo môže napomáhať narcistickým osobnostiam 

v ich sebaprezentácii) a ďalším otázkam týkajúcim sa osobností užívateľov. 

Viacerí autori42 sa zhodujú na fakte, že v dôsledku špecifík prostredia internetu môže 

dôjsť v online skupinách i k zmenám osobnosti, či identity. Vytvára sa koncept tzv. virtuálnej 

identity, ktorá sa môže zhodovať s identitou, ktorú má jednotlivec i v reálnom živote, no 

častokrát je táto virtuálna osobnosť úplne iná. V tejto súvislosti Postmes43 vidí za zmenami 

vnímanie a pociťovanie príslušnosti k určitej skupine na internete (v ktorej je, alebo do ktorej 

by sa chcel dostať). Individuálne JA je v takomto prostredí závislé na zhode s ostatnými členmi 

skupiny a dokáže sa rýchlo prispôsobiť. Jednoduchosť a rýchlosť takéhoto prispôsobenia je 

spôsobená zdanlivou anonymitou prostredia internetu, ktoré môžeme označiť, ako disinhibičné. 

                                                 

39 In ŠMAHEL, D. Psychologie a internet. Děti dospělými, dospělí dětmi.. 
40 In BARAK, A. Phantom emotions: psychological determinants of emotional experiences on the Internet. 
41 In SULER, J. The psychology of cyberspace. 
42 AMICHAI-HAMBURGER, Y. Personality, individual differences and Internet use. 
    POSTMES, T. The psychological dimensions of collective action, online. 
    SPEARS, R., LEA, M. and T. POSTMES, T. Computer mediated communication and social indentity. 
    ŠMAHEL, D. Psychologie a internet. 
43 In POSTMES, T. The psychological dimensions of collective action, online. 
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Šmahel44 upozorňuje na fakt, že v prostredí internetu narába každý jednotlivec s virtuálnou 

reprezentáciou vlastnej osoby, resp. vlastného JA. Táto virtuálna reprezentácia je zhlukom 

digitálnych dát – reprezentuje jednotlivca v prostredí internetu, jeho status, históriu, ktorá je 

často odlišná od reprezentácie reálneho JA. Premietajú sa do nej časti myslenia a pocitov, ktoré 

sú z časti vedomé a z časti ide o projekciu fantázií, predstáv, komplexov, prianí, ... . Niekedy 

má virtuálna reprezentácia tendenciu vystupovať autonómne (nezávisle na vedomí a vôli) a to 

i napriek tomu, že si ju jednotlivec vytvára sám a uvedomuje si to. Autor v kontexte uvedeného 

vyčleňuje i samotný pojem virtuálnej identity, ako identity, ktorú jednotlivec pripisuje 

uvedenej virtuálnej reprezentácii. Virtuálna identita obsahuje 2 rozmery, a to osobný (čím osoba 

vo virtuálnom prostredí je) a sociálny (kam jedinec vo virtuálnom prostredí patrí). Užívatelia 

sa môžu so svojou virtuálnou reprezentáciou stotožniť, alebo ich reprezentácia sa môže stať 

i súčasťou reálnej identity (v dôsledku prenosu a projekcie). Identitou vo virtuálnom prostredí 

sa zaoberajú i autori Spears, Lea a Postmes45, ktorí tento koncept vysvetľujú na základe modelu 

SIDE. Identita sa tak mení v dôsledku deindividualizácie, kedy sa skupinové normy a pocit 

príslušnosti k skupine kladú na vyššiu hodnotovú pozíciu, ako vlastné reálne JA. Tak sa 

reprezentácia seba vo virtuálnom priestore mení a prispôsobuje sociálnej virtuálnej skupine. 

Okrem uvedeného, autori46 skúmali vytváranie virtuálnej identity priamo v prostredí sociálnych 

sietí u adolescentov. Adolescenti s obľubou prezentujú niektoré aspekty svojho života na 

sociálnych sieťach. Vkladajú tak svoju identitu do verejného priestoru, čo môže v konečnom 

dôsledku prispieť ku konzistentnej reprezentácii ich osoby na jednej strane, no na strane druhej 

v tomto prostredí nastáva možnosť selekcie prezentovaných informácií. Ostatní užívatelia 

lepšie akceptujú informácie prostredníctvom zverejnenia online, tak sa pre niektorých zdá byť 

takáto forma sebaprezentácie istejšia. Tu sa podľa Hancocka47 často stretávame i s klamstvom 

prostredníctvom zverejnených informácií. 

Okrem všeobecných vplyvov internetu na užívateľov je možné identifikovať typické 

prejavy či dôsledky závislosti na internete ako najnebezpečnejšieho dôsledku rizikového 

používania internetu. Tie môžeme zhrnúť v oblasti dôsledkov závislosti na internete spôsobenej 

nadmerným využívaním internetu a služieb, ktoré poskytuje. 

                                                 

44 In ŠMAHEL, D. Psychologie a internet. Děti dospělými, dospělí dětmi 
45 In SPEARS, R., LEA, M. and T. POSTMES. Computer mediated communication and social indentity. 
46 In SALIMKHAN, G., MANAGO, M. A. and M. P. GREENFIELD. The Construction of the Virtual Self on 
MySpace. 
47 HANCOCK, J. T. Digital deception: why, when and how people lie online. 
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Typické dôsledky spôsobené problematickým používaním internetu môžeme 

kategorizovať v 4 oblastiach: 

- kariéra (štúdium, zamestnanie) – zhoršenie prospechu, vymeškávanie 

vyučovania, znížená pracovná efektivita, 

- duševné zdravie a sociálne vzťahy - neschopnosť empatie, znecitlivenie, 

zhoršovanie vzťahov, sociálna izolácia, 

- telesné zdravie – problémy spánkového rytmu a stravovacieho režimu, zdravotné 

problémy najmä s očami, bolesti hlavy, bolesti ramien, šije, chrbtice spojené s 

chybným držaním tela, čo je dôsledkom sedavého spôsobu života a zamestnania, 

- finančné problémy – napr. s opakovanými inováciami software a hardware, či 

poplatkov za využívanie služieb či plateného obsahu.48 

Malovič49 vymedzené oblasti ďalej konkretizuje a ponúka 5 konkrétnych typov 

dôsledkov, ktoré sa dajú nazvať patofyziologickými následkami: 

a) vytvorenie „podmieneného reflexu“ pri práci na internete (zrýchlenie srdcovej 

frekvencie, búšenie srdca, stúpajúci krvný tlak, zadržiavanie dychu, hysterické 

dýchanie), 

b) iný stav mysle pri aktivitách na internete (stav podobný tranzu alebo meditácii -  

absolútna koncentrácia bez schopnosti vnímať okolie), 

c) obrazové halucinácie a snové predstavy – objavujúce sa pri rýchlom prehliadaní 

mnohých stránok, či posúvaní textu, 

d) extrémna rozrušenosť pokiaľ je užívateľ vyrušený podnetom z vonkajšieho sveta. 

Je nepochybné, že miera týchto vplyvov je u každého jednotlivca individuálna. Niektorí 

jednotlivci počas celého využívania internetu čerpajú iba pozitívne vplyvy, no u niektorých 

tieto, najmä v kombináciami so špecifikami internetu ako virtuálneho sociálneho prostredia 

prechádzajú do nadmerného, až patologického využívania. Práve toto je považované za 

najčastejšiu schému vytvárania závislosti na internete. 

                                                 

48 VONDRÁČKOVÁ, P. a J. VACEK. Závislostné správanie na internete. 
BALOGOVÁ, B. Bezpečný internet v knižnici ako prevencia proti kyberšikanovaniu a závislostiam u detí 
a dospelých. 
49 MALOVIČ, P. Technologické závislosti. 
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Prevalencia a dôsledky problematického používania internetu 

Rizikové správanie v akejkoľvek forme je nepochybne jav, ktorý je možné označiť za 

problémový a ovplyvňuje teóriu a prax mnohých pomáhajúcich disciplín. Dôležité je okrem 

teoretického popisu daného javu identifikovať i  jeho výskyt v populácii. 

V tomto prípade bolo realizovaných niekoľko zahraničných výskumov, ktoré 

kvantifikovali výskyt problematického používania internetu u adolescentov. Autori Kyunghee 

a kol.50 realizovali výskum už v r. 2004. Identifikovali až 39,6% respondentov vykazujúcich 

známky problémového používania. Bolo to na dané obdobie alarmujúce zistenie. Je 

pravdepodobné, že od tohto obdobia (teda posledných 10-12 rokov) sa globálne rozšíril trend 

problémov s internetom a rizikovým správaním, bolo nutné indikovať vhodné preventívne 

a intervenčné programy napríklad na školách pre minimalizáciu rizika vzniku takéhoto druhu 

správania. V našom prostredí však podobné programy stále chýbajú vo forme univerzálnej, 

resp. primárnej prevencie.  

V ďalšom období sa globálne realizovalo niekoľko výskumov. Na ich základe je nutné 

konštatovať klesajúci výskyt problematického používania internetu, ktorá sa v posledných 

niekoľkých rokoch ustálila na hranici 10-15% populácie51. Výskum autorov Shek a kol.52 

realizovaný v roku 2009 telefonicky na vzorke 2513 respondentov preukázal, že 18,3% 

respondentov vykazuje niektoré z kritérií problematického používania, či rizikového správania 

sa na internete. Ďalšiu, v tejto súvislosti zaujímavú štúdiu predstavili autori Tao a kol.,53 ktorí 

sa taktiež zaujímali o výskyt problematického používania internetu. Podľa ich štúdie 

realizovanej v roku 2010, 7,16% adolescentov vykazovalo známky problematického 

používania. Túto skupinu nazvali priamo internetovo závislí. O problematické používanie 

internetu sa zaujímali i americké autorky Jelenchick a kol.,54 ktoré v roku 2011 realizovali 

výskum, ktorého respondentmi boli študenti stredných škôl v USA. Oproti predchádzajúcemu 

prezentovanému výskumu je vidieť v tejto problematike jasný posun. Autorky zistili, že z 215 

                                                 

50 KYUNGHEE, K., EUNJUNG, R., MI-YOUNG, CH., EUN-JA Y., SO-YOUNG CH., JEONG-SEOK S. and B. 
NAMD. Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: A 
questionnaire survey. 
51 SHEK, D. L. T., SUN, R. C. F. and YU, L. Internet Addiction. In: PFAFF D. (ed.) Neuroscience in the 21st 
Century. 
52 SHEK, D. L. T., SUN, R. C. F. and YU, L. Internet Addiction. In: PFAFF D. (ed.) Neuroscience in the 21st 
Century. 
53 TAO, R., XIUQIN, H., JINAN W., HUIMIN Z., YING Z. and L. MENGCHEN. Proposed diagnostic criteria 
for internet addiction. 
54 JELENCHICK, L., BECKER, T. and M. A. MORENO. Assessing the psychometric properties of the Internet 
Addiction Test (IAT) in US college students. 
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respondentov výskumného súboru vykazuje známky problematického používania 12% (n=25) 

oproti 88% (n=190) respondentov. Tieto výsledky korešpondujú s výsledkami zistenými na 

slovenskej výskumnej vzorke, ktoré prezentujeme v nasledujúcej časti napriek tomu, že rozdiel 

medzi zberom dát je niekoľko rokov. 

Identifikácia výskytu problematického používania internetu u študentov stredných škôl 

na Slovensku 

Okrem teoretického vymedzenia rizikového správania považujeme za dôležité empiricky 

poukázať na výskyt tohto javu v reálnych podmienkach. Pre tento účel ponúkame výsledky 

autorského výskumu55 orientovaného okrem iného i na zistenie výskytu problematického 

používania internetu u študentov stredných škôl na Slovensku. Výskyt problematického 

používania internetu bol identifikovaný prostredníctvom niekoľkých indikátorov s použitím 

viacerých výskumných nástrojov, z ktorých každý identifikoval niektorú časť, resp. oblasť 

rizikového správania. 

Všeobecnú mieru problematického používania internetu sme merali na výskumnej vzorke 

589 slovenských stredoškolských študentov v roku 201556. Prostredníctvom metodiky 

sledujúcej najmä čas, ktorí respondenti trávia na internete57 klasifikujeme používanie internetu 

do troch kategórií: 

 ovládanie vlastného správania na internete – bez prítomnosti problematického 

používania, 

 problémy s ovládaním správania na internete – prvotné dôsledky problematického 

používania, 

 signifikantné problémy s ovládaním správania – problematické používanie 

internetu s prvkami závislosti na internete. 

Prehľad výskytu problematického používania internetu ponúkame v nasledujúcej 

tabuľke. 

                                                 

55 LICHNER,V. a D. ŠLOSÁR. Sociálny kapitál adolescentov z pohľadu rizikového správania na internete. 
56 LICHNER,V. a D. ŠLOSÁR. Sociálny kapitál adolescentov z pohľadu rizikového správania na internete. 
57 PAWLIKOWSKI, M., ALTSTÖTTER-GLEICH, CH. and M. BRAND. Validation and psychometric properties 
of a short version of Young’s Internet Addiction Test. 
YOUNG, K. S. and R. C. ROGERS. The Relationship Between Depression and Internet Addiction. 
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Tabuľka 1 - Prehľad výskytu problematického používania internetu 

Kategória problematického používania internetu n % 

Ovládanie vlastného správania na internete 464 78,8 

Problémy s ovládaním správania na internete 74 12,6 

Signifikantné problémy s ovládaním správania na internete 4 0,7 

Zdroj: Lichner, Šlosár (2015, s. 78)   

  

Ako vyplýva z uvedeného prehľadu, 78 stredoškolákov (13,3%) vykazovalo problémy s 

používaním internetu, z toho 4 sa nachádzali v kategórii signifikantných problémov 

s ovládaním svojho správania. Tento výsledok na prvý pohľad síce indikoval relatívne malú 

časť výskumného súboru vykazujúcu dôsledky rizikového správania, no pri hlbšej analýze 

môžeme konštatovať, že mierne pod hranicou dôsledkov rizikového správania sa nachádzalo 

ďalších 80 stredoškolákov58.  

V tejto súvislosti je možné predpokladať, že so zvyšovaním času pripojenia a využívania 

rôznych online služieb môže rásť i miera problémového správania, ktoré však nemusí ešte nutne 

prerásť do konkrétnych dôsledkov. Bez včasnej intervencie je však možné uvažovať o náraste 

problémov s ovládaním správania. Okrem prezentovanej identifikácie problematického 

používania internetu sme sa zaujímali i o prípadné štatisticky významné rozdiely v rizikovom 

správaní podľa viacerých kategórií. Je nutné konštatovať, že prostredníctvom metódy kauzálno-

komparatívneho výskumu sme nezaznamenali štatisticky významné rozdiely v rozdelení podľa 

rodu, typu školy, bydlisku (mesto, alebo vidiek) ako ani i v kategórii absolvovaná, príp. 

neabsolvovaná prevencia. 59 

  

                                                 

58 LICHNER,V. a D. ŠLOSÁR. Sociálny kapitál adolescentov z pohľadu rizikového správania na internete. 
59 LICHNER,V. a D. ŠLOSÁR. Sociálny kapitál adolescentov z pohľadu rizikového správania na internete. 
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Identifikácia dôsledkov problematického používania internetu u študentov stredných škôl 

na Slovensku 

Sledovanie problematického používania internetu v predchádzajúcej časti reflektovalo 

najmä na primárnu premennú, ktorou bol čas strávený vykonávaním konkrétnych aktivít na 

internete. Z dôvodu preskúmania dôsledkov problematického používania internetu sa 

zameriavame na ďalšie okruhy dôsledkov, ktorými sú: 

 sociálne dôsledky – zahŕňajú ťažkosti vytvárať a udržiavať vzťahy mimo 

prostredia internetu, ktoré môžu byť spôsobené používaním internetu, 

 emocionálne dôsledky – označujú súbor maladaptívnych psychologických 

prepojení spojených s používaním internetu (priame emocionálne dôsledky 

a  závislosť na internete), 

 miera rizikového a impulzívneho používania internetu. 

Jednotlivé okruhy sa interpretujú vzhľadom k normovaným hodnotám bežnej populácie podľa 

metodiky autorov Jelenchick a kol.60 

V nasledujúcej tabuľke prezentujeme výskyt rizikového a impulzívneho používania 

internetu, emocionálnych dôsledkov a sociálnych dôsledkov vzhľadom k bežnej populácii. 

 

Tabuľka 2 - Prehľad výskytu dôsledkov problematického používania internetu 

Oblasť dôsledkov n % 

Sociálne dôsledky 40 6,8 

Emocionálne dôsledky 70 11,9 

Rizikové a impulzívne správanie 138 23,4 

Zdroj: Lichner, Šlosár (2015, s. 80)   

 

 

 

                                                 

60 JELENCHICK, L., EICKHOFF, J., CHRISTAKIS, D. A., BROWN, R. I., ZHANG, CH., BENSON, M. and M. 
A. MORENO. The Problematic and Risky Internet Use Screening Scale (PRIUSS) for adolescents and young 
adults: Scale development and refinement 
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Ako vyplýva z prezentovaného, až 23,4% slovenských adolescentov vykazovalo 

známky rizikového a impulzívneho správania na internete. Emocionálne dôsledky vykazovalo 

11,9% a sociálne dôsledky 6,8% respondentov61. Výsledky indikujú typický model správania 

súvisiaci s problematickým používaním internetu a vedúci ku konkrétnym problémom s 

používaním internetu. Samotné problematické používanie internetu môže vážne zasiahnuť do 

prežívania jednotlivca a spôsobuje mu emocionálne, resp. psychické dôsledky. V prípade 

nezastavenia takéhoto používania internetu, resp. nenasadenia vhodnej intervencie môžu tieto 

dôsledky prerásť do najzávažnejšej formy súvisiacej so stratou kontaktu s reálnym svetom a 

priamymi investíciami výlučne do „online“ sociálnych vzťahov – sociálneho kapitálu. V 

takomto prípade sa častokrát stretávame so sociálnou izoláciou a saturovaním sociálnych 

potrieb jedincov iba v prostredí internetu. Tieto prejavy sú reprezentované okruhom  sociálnych 

dôsledkov, ktoré môžeme považovať za veľmi závažnú formu dôsledkov problematického 

používania internetu.62 

O naznačený model problematického používania internetu a dôsledkov sme sa ďalej 

zaujímali i prostredníctvom overenia na slovenskej výskumnej vzorke63  Prostredníctvom toho 

sme sa zamerali na oblasť lineárnych vzťahov medzi jednotlivými dôsledkami. V rámci tejto 

analýzy sme sa zaujímali o overenie modelu dôsledkov rizikového správania. Konkrétne ide 

o identifikované rizikové a impulzívne správanie, emocionálne dôsledky a sociálne dôsledky, 

ktoré sa spájajú s problematickým používaním internetu. Na základe týchto analýz 

konštatujeme, že rizikové a impulzívne správanie na internete a emocionálne dôsledky môžu 

vysvetľovať následné sociálne dôsledky, ktoré nepochybne súvisia s problematickým 

používaním internetu. Rizikové a impulzívne používanie internetu môžeme vnímať ako jeden 

z prvých prejavov problematického používania internetu, ktorý môžeme u adolescentov 

spozorovať64. Pri nezastavení postupu problematického používania internetu vhodnou 

intervenciou môžeme u adolescentov vo výraznej miere pozorovať emocionálne a psychické 

dôsledky, ktoré môžu byť následne predpokladom pre rozvoj sociálnych dôsledkov 

problematického používania internetu. Rovnako sme i tento lineárny vzťah sme verifikovali na 

slovenskej výskumnej vzorke65. Práve sociálne dôsledky môžeme považovať za najzávažnejšiu 

                                                 

61 LICHNER,V. a D. ŠLOSÁR. Sociálny kapitál adolescentov z pohľadu rizikového správania na internete. 
62 SHIELDS, N., and J. KANE. Social and Psychological Correlates of Internet Use among College Students. 
63 LICHNER,V. a D. ŠLOSÁR. Sociálny kapitál adolescentov z pohľadu rizikového správania na internete. 
64 JELENCHICK, L., EICKHOFF, J., CHRISTAKIS, D. A., BROWN, R. I., ZHANG, CH., BENSON, M. and M. 
A. MORENO. The Problematic and Risky Internet Use Screening Scale (PRIUSS) for adolescents and young 
adults: Scale development and refinement. 
65 LICHNER,V. a D. ŠLOSÁR. Sociálny kapitál adolescentov z pohľadu rizikového správania na internete. 
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formu dôsledkov problematického používania internetu. Tu sa stretávame s prítomnosťou 

sociálnej izolácie a vkladov výlučne do online formy sociálneho kapitálu. Podľa uvedeného 

chápania platí vzťah naznačený na obrázku nižšie. Uvedené empiricky nadväzuje a preukazuje 

i na výsledky ďalších autorov.66  

Obrázok 1 – Typická postupnosť dôsledkov rizikového správania 

 

Z hľadiska konkrétnych prejavov v správaní a dôsledkov, ktoré môžu súvisieť 

s problematickým používaním internetu, sme sa zamerali na okruh konkrétnych symptómov, 

ktoré prezentujeme v nasledujúcej časti. Kombináciou metodík môžeme konkrétne dôsledky 

kvantifikovať prostredníctvom niekoľkých kategórií: 

 nárast tolerancie, 

 únik pred inými problémami, 

 zníženie výkonu, 

 strata kontroly, 

 trávenie času na počítači aj keď nie je jedinec pripojený na internet, 

 negatívne účinky internetu (spánok, rodinný život,...), 

 odcudzenie z reálneho sveta, 

 baženie, 

 uzatvorenie sa do seba, 

 osamelosť a depresívne tendencie, 

 znížené ovládanie impulzov, 

 sociálneho pohodlia, 

 rozptýlenie internetom.67 

                                                 

66 KUSS, D. J., VAN ROOIJ, A., SHORTER, G. W., GRIFFITHS, M. D., and D. VAN DE MHEEN. Internet 
addiction in adolescents: Prevalence and risk factors. 
DEMETROVICS, Z., SZEREDI, B. and S. RÓZSA. The three-factor model of Internet addiction: The 
development of the Problematic Internet Use Questionnaire. 
67 LICHNER,V. a D. ŠLOSÁR. Sociálny kapitál adolescentov z pohľadu rizikového správania na internete. 
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V nasledujúcej tabuľke ponúkame prehľad počtu respondentov – slovenských 

stredoškolákov, u ktorých boli jednotlivé symptómy zaznamenané. 

Tabuľka 3 - Miera konkrétnych dôsledkov a symptómov rizikového správania 

Symptóm n % 

nárast tolerancie 256 43,5 

únik pred inými problémami 92 15,6 

zníženie výkonu 102 17,3 

strata kontroly 157 26,7 

trávenie času na počítači aj keď nie je jedinec 

pripojený na internet 
161 27,3 

negatívne účinky internetu 161 27,3 

odcudzenie z reálneho sveta 135 22,9 

baženie 113 19,2 

uzatvorenie sa do seba 73 12,4 

osamelosť a depresívne tendencie 108 18,3 

znížené ovládanie impulzov 87 14,8 

dôsledok na sociálne pohodlie 101 17,1 

rozptýlenie 116 19,7 

Zdroj: Lichner, Šlosár (2015, s. 82) 

Ako vyplýva z prezentovaného, vo výskume realizovanom v roku 2015, v priemere 

takmer pätina respondentov vykazuje niektorý z konkrétnych diagnostických symptómov 

závislosti na internete ako najzávažnejšieho dôsledku problematického používania internetu. 

Tento stav považujeme za alarmujúci, nakoľko pri rozvoji jedného symptómu je predpoklad 

rozvoja celého komplexu symptómov závislosti v relatívne krátkom čase.68 

                                                 

68 GRIFFITHS, M. Does Internet and Computer "Addiction" Exist? Some Case Study Evidence. 
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Sociálne a psychologické špecifiká prostredia internetu 

Virtuálne prostredie, označované ako „kyberpriestor“ (z angl. „cyberspace“), resp. 

virtuálny priestor je prostredím, ktoré je vytvárané prostredníctvom komunikačného kanála 

a pôsobí paralelne k reálnemu prostrediu69. Virtuálne prostredie je nepochybne odlišné od 

reálneho prostredia. Tieto odlišnosti vyplývajú z viacerých faktorov jeho vzniku a princípov 

fungovania. Suler70 definuje virtuálny priestor na základe odlišností od reálneho sociálneho 

priestoru a prostredia. Virtuálne prostredie, najmä internet významne posunul hranice 

a spôsoby medziľudskej interakcie. V rámci toho sa minimalizujú bariéry a utvárajú veľké 

sociálne celky so špecifickými pravidlami a typom správania. Napriek tomu virtuálne 

prostredie je založené na množstve formálnych pravidiel rôznych skupín, ktoré v rámci neho 

vznikajú. Najvýznamnejšiu úlohu v rámci formovania virtuálneho priestoru zohral objav 

a vývoj internetu, preto môžeme považovať virtuálny priestor prenesene ako prostredie 

internetu. Autori Blanchard a Horan71 hovoria o virtuálnych komunitách a pripodobňujú ich 

k reálnym komunitám vznikajúcim v reálnom prostredí. Dôležitým podľa nich je, že virtuálna 

komunita vzniká za účelom napĺňania spoločného cieľa, resp. záujmu a taktiež to, že je 

udržiavaná v spoločnom, aj keď virtuálnom priestore. 

Prostredie internetu je charakteristické mnohými špecifikami. Veľmi významným 

špecifikom je tzv. „digitalizácia“ vzťahov, resp. osôb, ktorou je prostredie internetu 

charakteristické. Práve z tohto javu pramenia mnohé zmeny medzi virtuálnym a reálnym 

svetom, či správaním, ktoré často býva výrazne odlišné od správania v reálnom prostredí. 

Rozdelenie základných sociálnych a psychologických charakteristík vyplýva zo 

samotných charakteristík prostredia a spôsobu interakcie medzi užívateľmi. Zhŕňajúc koncepty 

viacerých autorov a výskumných zistení je možné identifikovať niekoľko charakteristík. 

1. Redukcia vnímania (percepcie). Charakteristická nemožnosťou pozorovať 

neverbálne prejavy, či iné mimojazykové prejavy (intonácia, výška, hlasu,...)72. To podľa 

Hulanovej73 môže značne obmedziť schopnosť empatie. 

                                                 

69 HULANOVÁ, L. Internetová kriminalita páchaná na dětech. Psychologie internetové oběti, pachatele a 
kriminality. 
70 In SULER, J. The psychology of cyberspace. 
71 BLANCHARD, A. and T. HORAN, T. Virtual Communities and Social Capital. 
72 SULER, J. The psychology of cyberspace. 
73 HULANOVÁ, L. Internetová kriminalita páchaná na dětech. Psychologie internetové oběti, pachatele a 
kriminality. 
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2. Obmedzenie vstupov. Pre prostredie internetu je charakteristická redukcia vstupov 

a ich obmedzenie na písanie, resp. čítanie. I napriek nedostatku senzorických podnetov môže 

užívateľ vo virtuálnom priestore prezentovať svoju identitu, či nadväzovať vzťahy74. 

S obmedzením vstupov úzko súvisí i problematika tzv. flexibilnej identity. Internet 

umožňuje užívateľom neprezradiť svoju identitu, alebo ju zmeniť a množstvo obsahov 

vypovedať tajne75. Vytvára sa koncept tzv. virtuálnej identity, ktorá sa môže zhodovať 

s identitou, ktorú má jedinec i v reálnom živote, no častokrát je táto virtuálna osobnosť úplne 

iná76. Šmahel77 v tejto súvislosti upozorňuje na fakt, keďže sa na internete nenachádza jedinec 

ako fyzický subjekt, že v tomto prostredí narába každý jedinec s virtuálnou reprezentáciou 

vlastnej osoby, resp. vlastného JA. To prezentuje jedinca v prostredí internetu, jeho status, 

históriu, ktorá je často odlišná od reprezentácie reálneho JA. 

3. Zmeny vnímania. V zmysle možných zmien vedomia. Niektorí užívatelia udávali, 

že sa pri práci na internete dostávali do stavov, ktoré boli podobné snom, prípadne nevnímali 

svoje okolie ani plynutie času (to podľa autora môže byť i dôvodom narastania závislostí)78. 

4. Rovnosť statusu. Pre internetový priestor je charakteristické vyrovnávanie 

spoločenského postavenia medzi jednotlivými užívateľmi, rovnaká možnosť vyjadrenia bez 

ohľadu na rôzne charakteristiky užívateľov79. Táto rovnosť je však častokrát iba domnelá, 

nakoľko virtuálne komunity sú taktiež založené na určitej stratifikácii. Tá je však mnohokrát 

značne odlišná od spoločenského postavenia jednotlivých užívateľov v reálnom živote. 

5. Prekračovanie priestorových hraníc. Okrem osobnostných bariér rúca internet 

i priestorové bariéry. Celosvetovo spája užívateľov z mnohých krajín v jednej chvíli80. 

6. Časová flexibilita. V závislosti od použitých nástrojov je možné na internete 

komunikovať v rovnakom čase (online sociálne siete), medzi ľuďmi aktuálne prihlásenými. No 

v prípade iných aplikácií je možné komunikovať s ľuďmi i napríklad prostredníctvom e-

                                                 

74 HULANOVÁ, L. Internetová kriminalita páchaná na dětech. Psychologie internetové oběti, pachatele a 
kriminality. 
75 SULER, J. The psychology of cyberspace. 
76 SPEARS, R., LEA, M. and T. POSTMES. Computer mediated communication and social indentity. 
77 ŠMAHEL, D. Psychologie a internet. Děti dospělými, dospělí dětmi. 
78 SULER, J. The psychology of cyberspace. 
79 HULANOVÁ, L. Internetová kriminalita páchaná na dětech. Psychologie internetové oběti, pachatele a 
kriminality.  
80 SULER, J. The psychology of cyberspace. 
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mailov, kedy sa komunikuje so značným oneskorením. Mení sa iba forma a časový rozptyl 

medzi odoslaním a prijatím správy, obsah ostáva nemenný81. 

7. Sociálna rozmanitosť. Znamená vytváranie sociálnych vzťahov s množstvom osôb 

v priebehu veľmi krátkeho času. Zároveň umožňuje účinne filtrovať osoby, s ktorými chce 

jedinec komunikovať a s ktorými nechce82. 

8. Narušenie prenosu. Táto charakteristika vyplýva z povahy zariadení, 

prostredníctvom ktorých je interakcia realizovaná. Po prípadnom prerušení interakcie 

a následnej strate kontaktu môže nasledovať často hnev a frustrácia užívateľa. Tento stav býva 

označovaný ako zážitok čiernej diery83. 

9. Disinhibícia. Ľudia vo virtuálnom priestore strácajú zábrany, absentuje úzkosť 

v sociálnych situáciách, mienka iných je menej dôležitá. Užívatelia sa označujú ako viac 

otvorení, výrečnejší, v tomto prostredí dokážu odhodiť masku, čo je často i dôvodom, prečo 

internet a sociálne siete využívajú. Prekonávanie úzkosti je taktiež dôležitým faktom, kedy 

užívatelia prežívajú menej napätia, miznú komplexy, vytráca sa strach. Prostredie bez zábran 

podporuje i absencia sankcií, či už zo strany sociálneho prostredia, alebo zo strany osoby, 

s ktorou komunikujú. Ďalšími charakteristikami, podporujúcimi teóriu disinhibície sú absencia 

seba samého ako fyzického objektu (vytráca sa vnímanie a prípadné komplexy z vnímania 

vlastnej osoby) a možnosť ukončenia kontaktu84. Disinhibícia sa prejavuje v zmysle pozitívnom 

a negatívnom. Pozitívna disinhibícia, označená ako „benign disinhibition“ prináša pozitíva 

oproti reálnemu životu (väčšia voľnosť, bezpečnosť komunikácie,...). Negatívna disinhibícia je 

označovaná ako „toxic disinhibition“ a je charakterizovaná používaním napr. hrubého jazyka, 

drsnej kritiky, nenávisti,... , v dôsledku charakteristík prostredia internetu85. 

Suler86 vymedzuje hlavné zdroje disinhibície. Radíme tu anonymitu, neviditeľnosť, 

asynchronicitu komunikácie, neutralizáciu sociálneho statusu, solipsistické introjekcie 

(fantázie, že celé dianie na internete prebieha iba v hlave užívateľa – predstavy ako vyzerá 

druhá strana, aký má hlas, ...) a interakčné efekty. 

                                                 

81 SULER, J. The psychology of cyberspace. 
82 SULER, J. The psychology of cyberspace. 
83 HULANOVÁ, L. Internetová kriminalita páchaná na dětech. Psychologie internetové oběti, pachatele a 
kriminality. 
84 ŠMAHEL, D. Psychologie a internet. Děti dospělými, dospělí dětmi.. 
85 SULER, J. The psychology of cyberspace. 
86 1998 In HULANOVÁ, L. Internetová kriminalita páchaná na dětech. Psychologie internetové oběti, pachatele 
a kriminality. 
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10. Deindividualizácia. Tento jav vzniká v prostredí internetu a dá sa popísať na 

základoch klasickej teórie davového správania (v dave sa potláčajú individuálne vlastnosti 

jednotlivých členov, vystupujú nepoznané vlastnosti, správanie je nepredvídateľné). Internet je 

však charakteristický úplnou deindividualizáciou (vrátane fyzickej absencie, ktorá v dave nie 

je možná)87. 

11. Prenos násilného a agresívneho správania do virtuálneho prostredia. Po 

prispôsobení na online prostredie môžeme predpokladať, že užívatelia internetu, obzvlášť 

využívajúci sociálne siete, pocity, fantázie, ale i obavy premietajú do toho s kým trávia na 

internete svoj čas (človek, alebo počítač). Prenos vplýva i na filtráciu informácií, ktoré sú 

prostredníctvom internetu prijímané, pretože človek vnútorne inklinuje k informáciám, resp. 

priateľom, ktorí mu vyhovujú, ku ktorým jeho podvedomie inklinuje, nepohodlné informácie 

sú obdobne potláčané. Problémom virtuálneho prostredia môže byť prenos a projekcia do 

neživých, virtuálnych zariadení, alebo do neznámych, často nebezpečných osôb, ktorých 

konanie môže byť značne patologické88. 

Šmahel89 špecifikuje prejavy agresivity na základe niekoľkých kľúčových vlastností 

virtuálneho prostredia. Pre toto prostredie sú charakteristické, tzv. emocionálne, resp. agresívne 

„vzplanutia“, nazývané i „flaming“, resp. „flame wars“. Rýchla, napríklad negatívna  odozva 

na príspevok, ktorý autor napísal s návalom emócií ho môže vyburcovať a nasledovať môže 

sled rýchlych agresívnych, urážlivých ba až kriminálnych prejavov. Špecifikom prostredia 

internetu je, že tieto prejavy môže vnímať a zapojiť sa do nich ktokoľvek, kto do tohto 

prostredia vstúpi. Ďalším špecifikom je, že jednotlivec mnohokrát vystupuje v prostredí 

internetu ako niekto iný, čím môžu tieto prejavy dostávať úplne inú tvár, ktorá je výrazne 

odlišná od toho, ako jedinec vystupuje v reálnom prostredí. 

Charakteristika online sociálnych skupín a vzťahov z pohľadu sociálneho kapitálu 

Prostredie internetu je charakteristické okrem svojich konkrétnych špecifík 

i vytváraním samostatných sociálnych celkov – sociálnych skupín. Ako sme už uviedli, tieto 

sociálne celky vznikajú na základoch, ktoré sú veľmi podobné tým, ktoré vznikajú v reálnom 

sociálnom priestore. Z tohto hľadiska je možné presne špecifikovať charakteristiku online 

sociálnych skupín vznikajúcich v tomto priestore. Vhodným konceptom pre charakteristiku sa 

                                                 

87 ŠMAHEL, D. Psychologie a internet. Děti dospělými, dospělí dětmi. 
88 ŠMAHEL, D. Psychologie a internet. Děti dospělými, dospělí dětmi. 
89 ŠMAHEL, D. Psychologie a internet. Děti dospělými, dospělí dětmi. 
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nám javí koncept sociálneho kapitálu, pretože okrem klasického pocitu členstva ponúka rad 

ďalších charakteristík, ktoré považujeme pre vymedzenie fungujúcej sociálnej skupiny za 

dôležité. 

Tradičná teória sociálneho kapitálu vzniká od približne 70-tych rokov 20. storočia. Ide o 

pojem, ktorý je vlastný viacerým vedným disciplínam a základ definovaniu poskytuje odlíšenie 

sociálneho kapitálu podľa toho, ako ho definujú jednotlivé vedné odbory. Rozoznávame tak 

teoretické vymedzenie tohto pojmu v oblasti antropológie, sociológie, ekonómie či 

politológie.90 Základným predpokladom pre jeho teoretické rozpracovanie je fakt, že osoby 

nemôžu existovať iba samostatne, izolovane a autonómne od sociálneho prostredia.91 Práve 

s prostredím sú v neustálej interakcii. Sociálny kapitál odráža sociálnu sieť jedinca, normy ako 

aj sankcie za ich nedodržanie, ktoré ovplyvňujú správanie jedinca. Ak je teda sociálny kapitál 

dostatočne silný, je možné ovplyvňovať prostredníctvom neho správanie jedinca a riešiť tak i 

individuálne konflikty človeka s iným človekom, ako aj človeka so spoločnosťou.92 Je to 

vlastne súbor neformálnych hodnôt a noriem, ktoré sú vlastné konkrétnej skupine, sú zdieľané 

medzi členmi skupiny, a ktoré umožňujú vzájomnú interakciu s ďalšími členmi.93 Väčšina 

definícií je založená na niekoľkých spoločných  predpokladoch, medzi ktoré patrí existencia 

vzťahov, noriem, priestoru, hodnôt, spolupráce a ďalších.94 Stručná definícia ďalej hovorí, že 

je to súčet skutočných a potenciálnych zdrojov, ktoré môže jedinec využiť, tvoriace vzťahové 

siete ovplyvňujúce rast jedinca.95 

Sociálny kapitál na všetkých úrovniach je charakteristický svojimi vlastnosťami. Ide 

o súhrn atribútov, ktorými sa jeho existencia a intenzita vymedzuje. Patrí sem: 

- dôvera, 

- zdieľané normy a hodnoty, 

- zdieľané zdroje a poznatky, 

- reciprocita (vzájomnosť), 

- pružnosť vzťahov, 

                                                 

90 Centre for Educational Research and Innovations. The Well – being of Nations. The Role of Human and Social 
Capital. 
91 BAČOVÁ, V. (ed.) Kvalita života a sociálny kapitál.  
92 HALPERN, D. Social Capital. 
93 PÉNARD, T. and N. POUSSING. Internet Use and Social Capital: The Strength of Virtual Ties.  
94 KIM, Y. and A. A. CANELLA, A. A. Toward a Social Capital Theory of Director Selection. 
ELLIOT, J. Looking for Social Capital in Online Virtual Communities. 
95 NAHAPIET, GHOSHAL, 1998.; PENNAR, 1997 In CLARIDGE, T. Definitions of Social Capital. 
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- spolupráca a schopnosť koordinácie skupiny v oblasti napĺňania cieľov.96 

Na problematiku virtuálneho sociálneho kapitálu, jeho výhod a nevýhod sa zameriava 

množstvo, najmä zahraničných autorov. Pokiaľ pripúšťame, že internet je virtuálnym sociálnym 

priestorom, a vieme naň aplikovať základné zákonitosti platiace pre sociálne útvary, musíme 

taktiež pripustiť, že je možné, aby tento iracionálny priestor plnohodnotne vstupoval i do oblasti 

sociálneho kapitálu. Vychádzajúc z definície virtuálneho prostredia predstavenej 

v predchádzajúcich častiach môžeme tvrdiť, že toto prostredie je charakteristické rovnakými 

sociálnymi väzbami, hodnotami, normami,..., ako reálne sociálne prostredie. Ak toto 

vymedzenie aplikujeme na základné terminologické charakteristiky sociálneho kapitálu je 

zrejmé, že skupiny vznikajúce prostredníctvom internetu môžu nadobúdať všetky 

charakteristiky na to, aby mohli byť považované za súčasť sociálneho kapitálu. Je dôležité 

poznamenať, že javy, ktoré popisujeme nemusí nutne spôsobovať iba internet. Obdobné 

charakteristiky môže mať i používanie iných komunikačných prostriedkov (napríklad 

telefónov, či video konferencií).97 Internet však obdobne ako v prípade komunikačných 

závislostí považujeme za typického reprezentanta a v tejto časti tieto javy vymedzujeme práve 

prostredníctvom internetu. Na internete funguje medzi používateľmi najmä v online 

interakciách (prostredníctvom sociálnych sietí) široká podpora, sú spájajúce ešte vo väčšej 

miere ako reálne sociálne skupiny.98 Autori R. J. Dalton a M. C. Kittilson99 charakterizujú 

pojem virtuálnej občianskej spoločnosti, ktorá nadobúda podobné atribúty ako tá reálna. 

Z pozitívnych charakteristík sa tak môže zvyšovať participácia najmä mládeže na občianskom 

dianí a sú im poskytované zdroje o ktorých by častokrát v reálnom svete ani nemuseli vedieť. 

Z negatívneho pohľadu, narastá čas, ktorý najmä mladí ľudia trávia na internete, čím sa v oveľa 

nižšom meradle zapájajú do reálnych prvkov občianskej spoločnosti.100 Práve na túto 

nevyváženosť chceme upozorniť tým, že rozoberáme vplyv patologického používania internetu 

na sociálny kapitál. 

Sociálne siete pôsobia ako interný (spájajú ľudí s odlišnými záujmami, hodnotami,...) aj 

ako externý (spája sa viacero virtuálnych spoločenstiev, ale i virtuálnych a reálnych 

                                                 

96 TAYLOR, R. Networking in primary health care: how connections can increase social capital. 
97 In TAYLOR, R. Networking in primary health care: how connections can increase social capital. 
98 BOSANCIANU, C. M., POWELL, S. and E. BRATOVIĆ. Social Capital and Pro-Social Behavior Online and 
Offline. 
99 In DALTON, R. J. and M. C. KITTILSON. Virtual Civil Society in the United States and Australia. 
100 KITTILSON, M. C. and R. J. DALTON. Virtual Civil Society: The New Frontier of Social Capital? 
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spoločenstiev) sociálny kapitál.101 Používanie virtuálneho prostredia ako i sociálnych sietí 

neustále rastie, a to z dôvodu, že práve toto prostredie je kombináciou potrieb, ktoré najmä 

mladí ľudia (adolescenti) v súčasnosti najviac vyhľadávajú a pokúšajú sa uplatniť. Ide najmä 

o ich potreby (po sociálnom kontakte, prijatí,...), záujmy, vzťahy a technologické zručnosti.102 

Vo virtuálnych komunitách tak môže vznikať zvláštny druh sociálneho kapitálu, ktorý je od 

tých ostatných odlišný najmä virtuálnou a iracionálnou povahou základných charakteristík (typ 

sietí, noriem, dôvery).103 Podstatné však je, že najmä adolescenti do tohto typu sociálneho 

kapitálu do značnej miery investujú, trávia v tomto priestore svoj čas a očakávajú návrat týchto 

investícií práve v tejto forme. Pri jednostrannej preferencii takejto virtuálnej formy (čo môže 

spôsobiť práve rizikové správanie na internete) je ľahko možné, že prestanú investovať do 

reálnych foriem sociálneho kapitálu, čo môže mať za následok stratu reálnych sociálnych 

vzťahov v prospech tých virtuálnych. To môžeme dokonca prirovnať ku klasickej koncepcii 

sociálnej exklúzie.104 

Reálny, virtuálny sociálny kapitál a sociálne vzťahy u slovenských adolescentov 

Je nutné konštatovať existenciu dôležitých rozdielov medzi reálnym (offline) 

a virtuálnym (online) sociálnym kapitálom. V praxi je reálne možná významná divergencia 

medzi týmito formami sociálneho kapitálu u jedného jedinca, čo odzrkadľuje najmä vplyv 

prostredia internetu. Odlišnosť medzi reálnym a virtuálnym sociálnym kapitálom spoločne 

s ďalšími významnými premennými objavujúcimi sa pri používaní internetu, najmä v cieľovej 

skupine adolescentov môže viesť k deštruktívnym psychologickým, emocionálnymi 

i sociálnym dôsledkom na jedinca. Také používanie internetu, ktoré k týmto dôsledkom vedie, 

ako i vytváranie si divergentného reálneho a virtuálneho sociálneho kapitálu napĺňa koncept 

rizikového správania sa na internete. 

Z hľadiska reálneho a virtuálneho sociálneho kapitálu je nesporne zaujímavé sledovať 

reálny stav týchto konštruktov v skutočných podmienkach slovenských stredných škôl ako i ich 

súvislosti s problematickým používaním internetu. Zameriavame sa preto na popis súvislostí 

medzi reálnymi a virtuálnymi sociálnymi vzťahmi u študentov slovenských stredných škôl 

                                                 

101 HOFER, M. and V. AUBERT. Perceived bridging and bonding social capital on Twitter: Differentiating 
between followers and followees. 
102 COLÁS, P., GONZÁLES, T. and J. de PABLOS. Young People and Social Networks: Motivations and 
Preferred Uses. 
103 BLANCHARD, A. and T. HORAN, T. Virtual Communities and Social Capital.  
104 COLÁS, P., GONZÁLES, T. and J. de PABLOS. Young People and Social Networks: Motivations and 
Preferred Uses. 
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a problematickým používaním internetu. Pri analýze týchto premenných môžeme konštatovať 

existenciu štatisticky významných súvislostí medzi premennými týkajúcimi sa 

problematického používania internetu a sociálnym kapitálom v reálnej i virtuálnej forme.105 

Tabuľka 4 - Korelácie medzi problematickým používaním internetu a sociálnym kapitálom 

 Výskyt 

problematického 

používania internetu 

Dôsledky 

problematického 

používania internetu 

Konkrétne symptómy 

závislosti súvisiace 

s používaním internetu 

Reálny sociálny 

kapitál 
-0,259*** -0,274*** -0,146*** 

Virtuálny 

sociálny kapitál 
0,318*** 0,285*** 0,348*** 

*** p(α)<0,001 

Zdroj: Lichner, Šlosár (2015) 

Prostredníctvom analýzy štatisticky významných súvislostí môžeme konštatovať, že 

u slovenských adolescentov existujú súvislosti na strednej úrovni intenzity medzi vyššou 

úrovňou reálnych sociálnych vzťahov a klesajúcou úrovňou problematického používania 

internetu podľa použitých indikátorov. Naopak, v prípade virtuálnych sociálnych vzťahov sú 

identifikované súvislosti opačné. Rastúca úroveň vzťahov na internete indikuje zvýšený výskyt 

problematického používania internetu podľa použitých indikátorov. 

V tomto prípade považujeme za dôležité zamerať sa i na identifikáciu naznačených 

lineárnych vzťahov pre zisťovanie možných predpokladov medzi vymedzenými oblasťami. 

Okrem štatisticky významných súvislostí, boli preukázané i predpoklady, že reálne a virtuálne 

sociálne vzťahy môžu predpokladať vznik a rozvoj problematického používania internetu. 

Tieto predpoklady boli potvrdené prostredníctvom regresných analýz.106 Rast virtuálneho 

sociálneho kapitálu, ako aj znižovanie počtu a kvality reálnych sociálnych vzťahov 

predpokladajú zvyšujúcu sa úroveň problematického používania internetu. 

V súvislosti s predchádzajúcimi zisteniami môžeme predpokladať, že rastúca miera virtuálneho 

sociálneho kapitálu môže pôsobiť ako príčina klesajúcej miery reálneho sociálneho kapitálu 

a podobne. Jedinec, ktorý nevie saturovať svoje sociálne potreby v reálnom svete tak nadmerne 

                                                 

105 LICHNER,V. a D. ŠLOSÁR. Sociálny kapitál adolescentov z pohľadu rizikového správania na internete. 
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investuje do virtuálneho sveta, s čím sa spájajú možné negatívne dôsledky. Tieto predpoklady 

boli prostredníctvom analýz potvrdené. Preukázané vzťahy sú nebezpečné obzvlášť z dôvodov 

negatívnych dôsledkov takéhoto správania na internete a mali by byť predmetom záujmu 

pomáhajúcich profesionálov v ich každodennej práci s rizikovými cieľovými skupinami.107 

Vzťahy medzi sociálnym kapitálom a problematickým používaním internetu rizikovým 

môžeme označiť v zmysle empirického zisťovania za závislé.  

Ďalšou oblasťou sociálnych vzťahov, ktorú považujeme za dôležitú je sociálna 

akceptácia v existujúcich kolektívoch adolescentov, ktoré reprezentujú školské triedy. Máme 

za to, že znížená úroveň sociálnej akceptácie v sociálnych skupinách môže u adolescentov za 

určitých okolností indikovať zvyšujúce sa dôsledky v podobe problematického používania 

internetu u adolescentov. Sociálna akceptácia je v kolektívoch adolescentov mimoriadne 

dôležitá, indikuje mieru akceptovania jednotlivca sociálnej skupine a jej rôzna úroveň sa môže 

pohybovať v intenciách neprimeranej snahy o konformitu so skupinou cez bezkonfliktný vzťah 

jednotlivca v skupine až po problémy so začlenením sa do skupiny, dokonca rozpor medzi 

normami primárnej sociálnej skupiny a rovesníckej skupiny a neschopnosť prijať normy 

rovesníckej skupiny108. V tejto oblasti u slovenských stredoškolákov zaznamenávame trend 

nárastu najmä problematického používania internetu, ktorý sa dá vysvetliť aj prostredníctvom 

znižujúcej sa úrovne sociálnej akceptácie. V kontexte teoretických vymedzení sociálnej 

akceptácie tak môžeme konštatovať, že problémy so začlenením do rovesníckej skupiny, ako 

i neprijímanie noriem rovesníckych skupín môže vysvetľovať nadmerné investovanie do 

náhradných vzťahov (napríklad vzťahov na internete), kde vytvárajú i sociálny kapitál. To 

môže súvisieť i s neskorším rozvojom negatívnych následkov v podobe napríklad 

problematického používania internetu.109 

  

                                                 

107 LICHNER,V. a D. ŠLOSÁR. Sociálny kapitál adolescentov z pohľadu rizikového správania na internete. 
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2. Problematické používanie internetu v kontexte teoretických 

východísk sociálnej práce 

Vedecké teórie zohrávajú v pomáhajúcich profesiách dôležitú úlohu pre pochopenie 

kontextu rizikového správania na internete, či internetovej závislosti, ako i pre formuláciu 

intervenčných stratégií. Psychologické či sociologické vedné disciplíny rozoznávajú množstvo 

teoretických konceptov, ktoré je možné na problematiku rizikového správania účinne 

aplikovať. Okrem teórií rozpracovaných v týchto vedných odboroch a prispôsobených pre danú 

problematiku existujú i teórie výslovne adresované pre riešenie problematického správania na 

internete, aj keď to je možné chápať i z hľadiska príbuzných  teoretických disciplín. Pomáhajúci 

profesionáli by mali poznať tieto teoretické koncepty, pochopiť ich silné a slabé stránky 

i predpokladať, že prípad jedinca môže byť vysvetlený prostredníctvom rôznych teoretických 

konceptov. Osobitnou kategóriou v tomto kontexte sú teórie, z ktorých vychádza sociálna 

práca. V rámci nej ide o súhrn interdisciplinárnych, multidisciplinárnych a transdisciplinárnych 

konceptov a vyčleňuje sa ako samostatná sociálna inštitúcia v spoločnosti, ktorá rieši široký 

okruh problémov svojich klientov.110 Dôležitý je tu i fakt, že súhrn teórií spoločne s výučbou 

a praxou tvorí rámec sociálnej práce, ktorý nie je možné rozdeliť na časti. Pre prax je preto 

nutné poznanie a rozpracovanie uceleného konceptu rizikového používania internetu 

založeného na vedeckých teóriách.111 Preto sa v nasledujúcej časti budeme venovať tým 

teóriám, ktoré považujeme pre problematiku problematického používania internetu za 

východiskové. 

Psychodynamicky orientované teórie 

Psychodynamický prístup významne ovplyvňuje teóriu i prax sociálnej práce, najmä pri 

kreovaní jej teoretických základov, a to hlavne z dôvodov širokej aplikovateľnosti. Najmä 

prostredníctvom psychoanalytického prístupu ponúka náhľad pre hľadanie východísk v praxi 

sociálnej práce s rôznymi cieľovými skupinami. Tieto teórie sa zaoberajú najmä podvedomými 

či nevedomými aktivitami psychického života, kladú priamy dôraz na klienta, jeho pocity, 

detstvo.112 Prostredníctvom týchto premenných nazeráme na sociálne okolnosti inak ako iné 

                                                 

110 STRIEŽENEC, Š. Pohľady na vec: Predkladaný návrh zákona je výsledkom viac ako dvojročnej systematickej 
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teórie bádajúce primárne v línii sociálnych problémov.113 Psychodynamické smery vznikali 

v počiatkoch najmä na základe potrieb terapeutickej praxe, no neskôr sa stali širokou 

komplexnou koncepciou ľudskej psychiky. Sú postavené na základoch prác Freuda, Adlera, 

Junga a mnohých ďalších. V súčasnosti, psychodynamicky orientované teórie za primárny 

zdroj patologických javov považujú poruchy v sociálnych interakciách.114 Týmto spôsobom 

môžeme nazerať i na problematiku problematického používania internetu. Tu taktiež 

rozoznávame viacero prúdov podľa orientácie na niektorú z oblastí, ktoré sú v rámci 

psychodynamicky orientovaných teórií rozpracované. 

V prvom rade je možné použiť štrukturálny model osobnosti. Podľa tohto modelu, 

rizikové správanie na internete a internetovú závislosť môžeme vnímať ako výsledok príliš 

silného ID (snažiaceho sa o dosiahnutie potešenia a uspokojenia prostredníctvom internetových 

aktivít), slabého super ega (ktoré má malé ideálne ego odrážajúce sa prostredníctvom svedomia) 

a slabého ega (ktoré nedokáže sprostredkovať požiadavky ID s obmedzeným super egom). 

Z pohľadu základných téz psychosexuálneho vývinu podľa psychoanalytickej perspektívy, 

nadmerné či nedostatočné investície psychickej energie do konkrétnej fázy psychosexuálneho 

vývinu počas detstva môže viesť k fixácii na toto štádium. To môže viesť k rôznym formám 

psychopatologických následkov v dospelosti. Rozvoj rizikového správania a vznik  závislosti 

je považovaný za dôsledok fixácie na análne štádium, ktorá sa prejavuje zmätenosťou, 

vzdorovitosťou a nedostatkom sebaovládania. To vysvetľuje, prečo internetovo závislí 

nedokážu ovládať svoj čas a nie sú schopní kontrolovať vlastné nadmerné používanie internetu, 

ako jeden zo znakov rizikového správania. Rôzni psychoanalytici takéto správanie vnímajú i 

ako dôsledok krízy identity, nedostatku lásky, zmien v rodine,  i ako nedostatok pri formovaní 

vlastnej identity. Jeden zo súčasných psychoanalytických pohľadov považuje závislosť za 

obranu proti vznikaniu úzkosti. Závislí sa tak oddávajú konkrétnej činnosti či látke, aby sa 

ochránili pred zničujúcou úzkosťou (napr. po rôznych traumách) a pocitmi (v dôsledku napr. 

depresií či samoty). Spoločná skratka H-A-L-T („hungry“, „angry“, „lonely“, „tired“) – hlad-

hnev-osamelosť-únava je často používaná pre reprezentáciu štyroch základných emócií 

vedúcich k zraniteľnosti a ďalšiemu návykovému správaniu. Preto je internet používaný 

závislými ako nástroj tlmenia úzkosti a vyhýbania sa akýmkoľvek ohrozujúcim situáciám, ako 

sú rôzne osobné, rodinné a sociálne aktivity. Posledným pohľadom z oblasti psychoanalytickej 

perspektívy predstaveným v kontexte našej práce je predpoklad, že ľudia nikdy nemôžu byť 
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„odpojení“ od komplexu interpersonálnych vzťahov, v ktorých žijú. Frustrujúce, či nepríjemné 

vzťahy v detskom veku môžu spôsobiť zvýšené riziko sociálnej úzkosti. Pre ľudí so zvýšenou 

sociálnou úzkosťou, môže internet vypĺňať ich sociálne potreby. Prostredníctvom internetu im 

saturuje pocit spolupatričnosti, zatiaľ čo počet reálnych sociálnych kontaktov sa môže 

znižovať. Títo ľudia sú tak správajú viac rizikovo a sú samozrejme viac ohrození internetovou 

závislosťou.115 

I keď psychoanalytické teórie poskytujú veľmi prehľadné i ucelené koncepty pre 

vysvetlenie rizikového správania a internetovej závislosti, je možné o ich všeobecnej platnosti 

polemizovať. Pre komplexný obraz o rôznych teoretických konceptoch ich ale považujeme za 

potrebné rozpracovať. 

Behaviorálne teórie 

Behaviorálne teórie sú pre oblasť sociálnej práce významné a široko uplatňované. 

Môžeme predpokladať, že je to z dôvodu ich orientácie na oblasť správania a konkrétneho 

konania na základe vedomia klienta116. Z týchto teórií vychádza i široká oblasť praktickej 

sociálnej práce, a to behaviorálna sociálna práca orientovaná na nápravu správania jedinca, 

ktorá môže byť východiskom pre prakticky navrhovanú intervenciu a resocializáciu.117 

Behaviorálne teórie v sociálnej práci vychádzajú z predpokladu, že prostredie jedinca je 

určujúce pre jeho správanie v procese učenia.118 Z toho vychádza i definovanie nežiaduceho 

správania, ktoré môže byť chápané ako: 

 výsledok absencie vhodných pozitívnych vzorov sociálne 

prijateľného správania, 

 dôsledok upevňovania poruchového správania priamo v 

rodinnom prostredí.119 

Nežiaduce správanie v tejto perspektíve tak  môže byť vysvetlené v súvislosti s tzv. 

normálnym správaním nasledovne: 

 nežiaduce správanie podlieha tým istým pravidlám ako normálne správanie,  

                                                 

115 SHEK, D. L. T., SUN, R. C. F. and L. YU. Internet Addiction. 
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 jeho prejavy sú závislé na reakciách, ktoré vyvolávajú, alebo na operačných činnostiach, 

prostredníctvom ktorých je takéto správanie realizované,  

 obe boli u jedinca utvrdené v procese vytvárania vzruchov, 

 môže byť meniteľné prostredníctvom toho, čo vieme o procese učenia sa.120,121 

Pričom je ale dôležité, že podmienky udržujúce takéto správanie nemusia byť tie isté, 

ako tie, ktoré ho spôsobili. 

Teórie učenia postavené na klasickom a operatívnom podmieňovaní sa bežne používajú 

i na vysvetlenie rizikového správania zodpovedného za rozvoj rizikového správania. V prípade 

problematického používania internetu sa predpokladá, že opakované používanie internetu môže 

byť spárované s určitými emocionálnymi zážitkami a / alebo podnetmi prostredia, čím sa 

vytvára vzťah s týmito faktormi. Takto, pokiaľ sú jedinci vystavení podobnému prostrediu 

a skúsenostiam, ktoré sú spojené s používaním internetu, môže to automaticky / nevedome 

viesť k želaniu používať internet. Surfovanie na internete môže vytvárať rad „žiaducich“ 

dôsledkov, ktoré zahŕňajú prijatie, uvoľňujúce pocity, zníženie napätia, zabránenie 

abstinenčným príznakom či vymiznutie negatívnych emócií. Podľa tejto zásady, všetky tieto 

„žiaduce“ dôsledky môžu pozitívne posilňovať používanie internetu a potenciálne viesť 

k internetovej závislosti.122 

Kognitívne a kognitívno – behaviorálne teórie 

Kognitívne teórie sú založené na predpoklade, že ľudia sú logické bytosti, ktoré robia 

zmysluplné rozhodnutia123. Vychádzajú z perspektívy kognitívneho vývinu jedinca, ktorý je 

charakterizovaný ako napätie medzi dvoma základnými procesmi: asimiláciou a akomodáciou. 

Asimilácia sa vzťahuje k tendencii percipovať a chápať svet v súlade s existujúcimi spôsobmi 

myslenia, či poznania. Nové udalosti sú potom včlenené (asimilované) do ich rámcov, resp. 

pochopenia, ktorým už osoba disponuje. Akomodácia sa naopak týka tendencie meniť 

existujúce myšlienky alebo spôsoby myslenia na základe novej skúsenosti. Ďalšia postupnosť 

je vyjadrená schémou. Vychádza z toho, že jednotlivec si organizuje svoje myslenie a 

správanie. Táto organizácia sa vo vývine mení. Schémy sú potom vzory správania alebo 

myslenia, ktoré jedinci používajú, keď zaobchádzajú s predmetmi. Niektoré podnety svojou 

                                                 

120 THOMAS, E. J. (ed.) Behavioral science for social workers. 
121 HALL, C.S. and G. LINDZEY. Psychológia osobnosti. 
122 SHEK, D. L. T., SUN, R. C. F. and L. YU. Internet Addiction. 
123 BLATNÝ, M. a kol. Psychologie osobnosti. 



 

 42 

novosťou a požiadavkami, ktoré kladú na jednotlivca, vytvárajú v jeho poznávacom systéme 

nerovnováhu. Snahou každého jedinca však je obnoviť rovnováhu. Proces, ktorý v tomto smere 

funguje, sa nazýva ekvilibrácia pričom ide o modifikáciu starých alebo vytváranie nových 

schém. Dôsledkom je tiež redukcia napätia (a navodenie určitého vyváženého stavu) medzi 

asimiláciou a akomodáciou a vznik nového poznania.124 

V prípade, že myšlienkové procesy jedinca (vrátane presvedčenia, postojov, vnímania 

a interpretácie) sú chybné a tendenčné, emocionálne a behaviorálne reakcie jedinca na rozličné 

životné udalosti budú problematické, čo môže viesť k rozličným psychologickým problémom 

vrátane internetovej závislosti.125 Napríklad, u internetovo závislého môže dôjsť ako 

k pozitívnym, tak k negatívnym dôsledkom spôsobených používaním internetu, jedinec sa 

rozhodne spomenúť si  na pozitívne skúsenosti skôr ako na tie negatívne. Výskumy potvrdili, 

že internetovo závislí zvyčajne očakávajú, že ich správanie na internete je spôsob, ktorým môžu 

demonštrovať silu a má účinky na získanie sociálneho súhlasu, čo je taktiež označované ako 

súčasť rizikového správania. V tomto modeli sa predpokladá, že opakované prehrávanie 

kognitívnych stresorov spôsobuje nepríjemné myšlienky a že rizikové správanie slúži ako 

stratégia úniku z týchto nepríjemných zážitkov. Ako maladaptívne stratégie chránia 

jednotlivcov pred tým, aby čelili a vyrovnávali sa s ich skutočnými problémami zdravým 

spôsobom a často vytvárajú väčšie množstvo problémov. 126 Na vyrovnávanie sa s rizikovým 

správaním a internetovou závislosťou tak musia pomáhajúci profesionáli korigovať skreslené 

vnímanie a pokúsiť sa zastaviť toto premietanie. 

Medzi viacerými kognitívno-behaviorálnymi teóriami je v problematike rizikového 

správania na internete a jeho dôsledkov dominantnou kognitívno-behaviorálna teória 

patologického používania internetu publikovaná Richardom A. Davisom127. Vychádza z toho, 

že niektoré kognitívne symptómy môžu prísť skôr alebo predchádzať behaviorálnym 

symptómom (poruchy správania). Davis sa domnieva, že existujú dve zreteľné formy 

patologického používania internetu: konkrétne (specific) a všeobecné (generalized), pričom ale 

iba všeobecné patologické používanie internetu je možné považovať za skutočný prípad 

internetovej závislosti. Podľa Davisovho konceptu, konkrétne formy patologického používania 

internetu sú definované ako závislosť na špecifickom obsahu. Jedinci, ktorí vykazujú tento 
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spôsob používania internetu sú v skutočnosti závislí na konkrétnej funkcii internetu, napríklad 

na online nakupovaní, pornografii, či online hraní. V takýchto prípadoch, internet je iba 

nástrojom pre prejavovanie maladaptívneho správania, ktoré by sa však prejavovalo aj bez 

internetu. Na rozdiel od toho, všeobecné patologické používanie internetu je charakteristické 

nadmerným používaním internetu na rôzne účely. Tvorí tak významný prvok v teórii rizikového 

správania. To je považované za pravú a problematickejšiu formu poruchy. Predpokladá sa, že 

vzniká v dôsledku viacerých sociálnych charakteristík internetu. 

Priaznivci kognitívno-behaviorálnych teórií taktiež poukazujú na to, že v oblasti 

formovania identity a rozvoja zmysluplných vzťahov či potreby intimity môže byť internet 

využívaný ako prostriedok úteku a emocionálneho „znecitlivenia“ alebo naplnenia vývinovej 

potreby intimity. 

V súčasnosti je predstavený Davisov model etiológie patologického používania 

internetu považovaný za všeobecnú teóriu internetovej závislosti založenú na kognitívno-

behaviorálnom prístupe. 

Humanistické a existencionálne teórie 

Humanistické psychologické smery majú v sociálnej práci taktiež dlhodobú tradíciu. 

Vychádza z nich niekoľko teórií a poskytujú i základ pre praktickú prácu s klientom.128 Tento 

teoretický koncept je veľmi zaujímavý i z náhľadu rizikového správania a problematického 

používania internetu. Podstata humanistických koncepcií je podľa Rogersa129 v jedinečnosti 

klienta a chápania samotnej osobnosti jednotlivca ako „procesu“, neustále sa meniaceho a 

vyvíjajúceho. Človek má tak právo na vlastnú hodnotu a dôstojnosť, vychádza z prirodzene 

dobrej podstaty jednotlivca s vlastnými schopnosťami uvedomenia si svojej hodnoty, svojich 

schopností, ako i schopnosťou rozvoja pozitívnych vlastností a zároveň osobnej zmeny vedúcej 

k uspokojujúcemu vlastnému životu130. 

Na základe hierarchickej teórie potrieb, môže byť problematické používanie internetu 

vysvetľované ako pokus o uspokojenie individuálnych potrieb, sebaúcty (pozitívnom 

sebahodnotení) a potreby sebaaktualizácie vo virtuálnom svete, kedy jedinci zlyhávajú pri 

napĺňaní týchto vyšších potrieb v reálnom svete. V zmysle humanistickej teórie, rizikové 
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správanie môže byť vysvetľované ako cesta pre zvýšenie nízkej úrovne sebahodnotenia 

a sebaocenenia vyplývajúce z nedostatku bezpodmienečného pozitívneho oceňovania od iných 

ale i od samého seba. Konanie na internete slúži ako alternatíva pre tých jedincov, ktorí majú 

ťažkosti s vyjadrením skutočného JA v reálnom svete, pretože im umožňuje vysporiadať sa 

s problémami v sebavyjadrovaní, čo na druhej strane nemusí byť nevyhnutne zlé.131 

Z pohľadu objasnenia mechanizmu vzniku problematického používania internetu je 

podnetná i teória „flow“, ktorá taktiež patrí do oblasti humanistických perspektív. Flow je 

v tomto prípade definované ako mentálny stav, v ktorom jedinci sú natoľko zapojení /ponorení, 

vtiahnutí/ do vykonávanej aktivity, že na ničom inom nezáleží. Stav, kedy jednotlivec sa na 

hranici svojich možností vedome snaží dosiahnuť niečo, čo preňho stojí za to.132 V rámci tejto 

teórie, rizikovo sa správajúci jedinci a problematickí používatelia internetu sú považovaní za 

„vtiahnutých“ pretože v čase zapojenia do online aktivít im na ničom inom nezáleží. Okolitý 

svet ako keby „prestal existovať“. Stav vtiahnutia je natoľko obohacujúci a príjemný, že sa 

jedinci budú snažiť o opakovanie tejto skúsenosti. Jedinci sú tak ochotní sa obetovať v záujme 

získania pozitívnych skúseností (pocitu šťastia) počas používania internetu. 

S humanistickou perspektívou úzko súvisí i existenciálna perspektíva, ktorá tvrdí, že 

problémy v oblasti ľudského bytia, ako napríklad absencia zmyslu života, „neautentický“ život, 

odcudzenie, či nedostatky v ľudskej povahe prispievajú k závislostnému správaniu. Dôležitými 

oblasťami, ktorými sa táto teória zaoberá je i oblasť zmyslu života, ktorá v prípade 

nedostatočnej miery saturovania vytvára stav existenciálneho vákua. Výrazným problémom 

v tomto smere je strata zmyslu života, alebo jeho neobjavenie. V takomto prípade môžeme 

hovoriť o bezzmyselnosti, ktorá môže viesť k mnohým nebezpečným prejavom (napr. 

samovražda,...)133. V zmysle existencialistických teórií je možné tvrdiť, že existenciálne 

vákuum, resp. strata zmyslu života je konfrontovaná so základnou potrebou po zmysle života 

ako základnej potrebe každého človeka134. Práve táto konfrontácia vytvára u jedincov rôzne 

psychopatológie, ktoré môžeme považovať za „náhradné“ zdroje zmyslu života. Tým môže byť 

i internet a to presne v prípadoch nárastu rizikového správania a rozvoja internetovej závislosti 

v dôsledku nadmerného používania. 
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Systémové teórie v kontexte vzniku a rozvoja virtuálneho priestoru a online 

komunít 

Systémová teória podľa jej teoretických základov reflektuje na diferenciáciu vedeckého 

poznania na špecializované čiastkové vedecké disciplíny. Integruje tieto disciplíny do 

systémového prvku, orientuje sa na vzťahy v systéme a obsahuje výrazný sociologický 

činiteľ.135  

Pôvodná systémová teória vznikala podľa Luhmanna136 v niekoľkých základných 

etapách v závislosti na vývoji vzťahu celku, teda systému, a prostredia. Celok a jeho časť sprvu 

tvorili základné kategórie bez ohľadu na ich okolie, prostredie. Neskôr i prostredie získava 

úlohu ako niečo, z čoho môžu prameniť poruchy. V ďalšom vývoji sa dostávame k teóriám, 

podľa ktorých je udržanie možné iba prostredníctvom výmenných procesov, kedy systém 

samotný je ich kombináciou. Ďalšou etapou vo vývoji sú kybernetické systémové teórie podľa 

ktorých systémy môžu rozdeľovať celky. Nateraz najnovšou teóriou je teória samoreferenčných 

systémov, podľa ktorej je reprodukcia prvkov systému uzavretá v samotnom systéme. 

„Hlavnými témami sú poznanie, opis a vysvetlenie fungovania jedincov v ich 

ekologickom, sociálnom a kultúrnom prostredí, ich potreby, obmedzenia, sociálno-štrukturálne 

bariéry.“137 Ústredným pojmom je pojem systém, ktorý je zložený z množstva častí 

s množstvom vnútorných a vonkajších vzťahov. Tie sú usporiadané v hierarchickej štruktúre 

a umožňujú pochopenie významu jednotlivých častí i systému ako celku. Podľa Ropohla138 je 

systém usporiadaným celkom pri splnení troch podmienok: 

1. reflektuje vzťahy medzi svojimi atribútmi, 

2. obsahuje elementy (subsystémy) prostredníctvom relácií navzájom štruktúrované, 

3. je ohraničený od svojho okolia, alebo sa z iného systému vyčleňuje. 

V rámci okolia a samotného systému existuje sieť vzájomného vplyvu.  

Systémová teória je založená na prepojeniach rôznych častí systému do uceleného 

celku. Vytvára sa tak diferenciácia hlavného systému na subsystémy, ktoré spoločne vytvárajú 

celkový systém prostredníctvom „hypotetických konštrukcií“139 v spoločnosti. Základom v 

                                                 

135 HOLLSTEIN-BRINKMANN, H. Sociálna práca a systémové teórie. 
136 In HOLLSTEIN-BRINKMANN, H. Sociálna práca a systémové teórie. 
137 ŠLOSÁR, D. Teórie sociálnej práce. s. 30. 
138 In HOLLSTEIN-BRINKMANN, H. Sociálna práca a systémové teórie. 
139 ROPOHL In: HOLLSTEIN-BRINKMANN, H. Sociálna práca a systémové teórie. s. 27. 



 

 46 

systémovej teórii sú štyri subsystémy chápané ako časti celku obsahujúce sociálne, 

psychologické, fyzické a kultúrne súvislosti. Tieto časti sú zložkami tzv. živých subsystémov, 

ktoré spoločne kreujú sociálny systém. 

 Behaviorálny subsystém – teda subsystém správania, ktorý koordinuje správanie sa 

jedinca v závislosti na podmienkach okolia (patrí tu aktuálne vnímanie, aktuálna 

výkonnosť, moment zážitku,...). 

 Psychický subsystém – označovaný i ako subsystém osobnosti. Vzťahuje sa na jedinca 

ako prvok systému, ktorý sa rozhoduje, koná a ovplyvňuje tak systém, ako celok. Dôraz 

je kladený na konanie, rozhodovanie, motiváciu, ... . 

 Sociálny subsystém – oproti predchádzajúcim subsystémom, ktoré boli zamerané na 

konanie jedinca je tento zameraný na množstvo konajúcich v zložitej sieti vzájomných 

vzťahov v skupinách patriacich do systému. 

 Kultúrny subsystém, ktorý je posledným z teoreticky vymedzovaných subsystémov. 

Zahŕňa kultúrne, hodnotové vzorce a normy zakotvené v systéme vychádzajúce z jeho 

tradície a vývoja.140 

Všetky živé systémy majú tendenciu k samoorganizovaniu. 

Pri uvažovaní o virtuálnom prostredí (ako predpokladu pre vznik a rozvoj 

problematického používania internetu) ako súčasti systémovej teórie vychádzame 

z predpokladu, že toto prostredie môže byť považované za prvok systému, pretože samo tvorí 

systém. Prostredie internetu napriek tomu, že je relatívne novým fenoménom zaznamenalo 

prudký rozvoj a v súčasnosti môže byť charakteristické tým, že mu prisudzujeme vlastnosti 

plnohodnotných skupín. V priestore internetu (online) sa teda vytvárajú unikátne skupiny, ktoré 

sú výnimočné prekonávaním všetkých hraníc a v reálnom živote by nemuseli vzniknúť. Tak 

môžu vznikať skupiny prospešné pre svojich účastníkov (svojpomocné skupiny,…), skupiny, 

slúžiace výhradne na komunikačné účely, ale i skupiny založené na patologických základoch 

(napr. skupiny rôznych deviantov).141 Predpokladáme teda, že obsahujú všetky prvky na to, aby 

sme o nich mohli predpokladať, že sú plnohodnotnými časťami systému a preto sa začleňujú 

do terminologického a pojmologického aparátu teórie systémov (potvrdzuje to definičné 

vymedzenie virtuálneho priestoru – unikátny životný /virtuálny/ priestor, špecifickí užívatelia, 
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formálne i neformálne vzťahy medzi nimi, kodifikované pravidlá a možnosti ich vynútenia 

výlučne prostredníctvom virtuálneho prostredia). 

Uvedená stručná charakteristika nám právom umožňuje rozšíriť teóriu systémov 

i o virtuálne prostredie, ktoré je prediktorom (ako sociálny priestor) pre rozvoj rizikového 

správania a závislosti na internete. Je tak možné uvažovať o ďalšej širšej aplikácii tejto teórie 

ako i teórií vychádzajúcich z teórie systémov na rozpracovávanú problematiku. 

Ekologické perspektívy 

Ekologické perspektívy sú teoretickým smerom vychádzajúcim z teórie systémov. 

V sociálnej práci sa ekologické perspektívy rozvinuli v 70tych rokoch v USA, odtiaľ sa dostali 

do teórie i praxe sociálnej práce na celom svete. Vyčleňuje sa zo systémovej teórie, pretože tá 

nenaplnila pôvodné predstavy jej teoretikov. Podľa pôvodného konceptu systémovej teórie 

mala spájať množstvo teoretických smerov do jedného integrovaného rámca. To sa jej však 

nepodarilo, pretože nereflektovala príčiny nerovností v štruktúre spoločnosti. Namiesto tejto 

potreby sa obmedzila na riešenie jedinca a jeho strát vyplývajúcich z nerovností. Ekologický 

prístup však zohľadňuje i tieto štrukturálne nerovnosti, ktoré objasňuje a svoju pozornosť 

zameriava na možnosti a budovanie siete širšej sociálnej opory jedinca. Systémová teória tak 

poukazuje na teoretické rozpracovanie všetkých prvkov široko využiteľné v teórii sociálnej 

práce, zatiaľ čo ekologická perspektíva prispieva viac k praxi sociálnej práce, nakoľko svoju 

pozornosť orientuje na človeka v prostredí a v sieti vzťahov.142 

Za jeden zo základných prístupov k ekologickej perspektíve budeme považovať prístup, 

ktorý objasňuje C.B. Germain a kolektív ďalších autorov,143 podľa ktorých ekologická 

perspektíva zdôrazňuje komplexnosť vzťahov medzi živými organizmami, ktorými sú v našom 

prípade ľudia v ich prostredí. Ako zdôrazňujú, ekologické perspektívy nie sú vlastné iba 

sociálnej práci, široko sa využívajú i v ďalších pomáhajúcich profesiách. „Ekologická 

perspektíva vníma človeka a jeho prostredie ako jednotný systém existujúci v konkrétnom 

kultúrnom a historickom kontexte. ... človeku a prostrediu je možné dostatočne porozumieť len 

v kontexte ich vzájomného vzťahu.“144 Autor tento vzťah nazýva ekosystémom, ktorý je 

charakterizovaný ako systém obsahujúci relatívne samostatné prvky. V rámci ekosystému sú 
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prostredníctvom neustálych interakcií medzi členmi vytvárané vnútorné väzby, no i väzby 

navonok voči prostrediu. Tu definujeme vzájomné vzťahy medzi týmito prvkami ako neustálu 

závislosť. Základ pre definovanie ekologickej perspektívy predstavuje vymedzenie pojmov 

habitat a nika. Pojem habitat označuje jednak osídlené miesto, no taktiež štruktúru vzťahov 

v tomto sídle. Pojem nika sa zase používa pre označenie statusu, ktorý konkrétny jedinec 

v štruktúre ekosystému zastáva.145 

Rozvoj potenciálu členov komunity závisí na zdrojoch, ktorými komunita vo vlastnom 

prostredí disponuje. Pokiaľ nie je v silách komunity saturovať potreby, dochádza k narušeniu 

sociálneho fungovania členov komunity a skupín, ktoré sú v komunite. Interakcie medzi členmi 

komunity a ich habitatom sa realizujú v kontexte osobného, semifixného (semifixed) a fixného 

(fixed) priestoru. 

 Osobný priestor tvorí hranica, ktorú si každý člen komunity vymedzuje a chráni tak 

svoju intimitu. Táto hranica je badateľná ako v reálnom svete, tak vo virtuálnom 

prostredí. V týchto prostrediach však nie sú totožné. V reálnom svete môže byť 

nastavená hranica osobného priestoru oveľa užšie, jedinec častokrát dáva navonok 

omnoho menej informácií ako vo virtuálnom svete. 

 Semifixný priestor sa vzťahuje na pohyblivé objekty a ich umiestnenie, ako napr. 

dostupnosť internetu, a pod. Sú tak vytvárané hranice pre interakciu s inými a chránené 

naše teritórium. V jednotlivých typoch prostredia však podobne ako pri osobnom 

priestore môžu byť vytvárané značné rozdielnosti. 

 Fixný priestor má významný vplyv na kvalitu nášho života a môže mať vplyv na pocity 

spokojnosti či nespokojnosti a odcudzenia. V praxi je tento predstavený všetkými typmi 

prostredia, do ktorých jedinec patrí. Vyjadruje ho teda celá šírka reálneho i virtuálneho 

prostredia jedinca. Pre každého jedinca je však prirodzené reálne prostredie a pri 

rozhodnutí vstúpiť do virtuálneho prostredia, prijíma i záväzky (normy, sociálny status 

skupiny,...), ktoré z tohto prostredia plynú. 

Ekologické perspektívy s ich pojmovým aparátom považujeme za vhodné pre použitie 

i v oblasti virtuálneho prostredia. To môže byť nespochybniteľne označené za súčasť 

ekosystému, pretože jeho zložkou je okrem jedinca i široké sociálne prostredie. Sme 

presvedčení o tom, že nie je dôležité či ide o reálne, alebo virtuálne sociálne prostredie, nakoľko 
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sú svojimi charakteristikami podobné. Tieto typy prostredia sa líšia iba formou komunikačných 

kanálov, ktoré ich členovia využívajú. I vo virtuálnom priestore fungujú rovnaké skupinovo 

dynamické procesy tak, ako v priestore reálnom. V kontexte systémových teórií a z nich 

vychádzajúcej ekologickej perspektívy je tak potrebné náhľad rozšíriť na celé sociálne 

prostredie a všetky sociálne vzťahy, ktoré jedinec tvorí bez ohľadu na to, či ide o sociálne 

vzťahy v reálnom, alebo vo virtuálnom priestore. Virtuálne prostredie, konkrétne sociálne siete 

by sme v tomto kontexte mohli považovať za špecifický druh habitatu založený na nehmotných 

základoch internetového prostredia – existuje však na komunikačnom kanáli (na internete) a 

jeho používatelia ho častokrát považujú za reálny priestor pre stretávanie sa či komunikáciu s 

inými. Nika je potom status, ktorý je užívateľovi takýchto virtuálnych služieb vo virtuálnej sieti 

pripisovaný. V súvislosti s vymedzením troch typov priestorov sa v kontexte investícií do 

virtuálnych vzťahov stretávame s významným posunom osobného priestoru a semifixného 

priestoru jedincov. Semifixný priestor sa tak môže stať súčasťou osobného priestoru a niekedy 

nie je možné určiť medzi nimi hranice. 

Ekologické perspektívy je taktiež možné použiť i pre vysvetlenie príčin konkrétneho 

rizikového správania a problematického používania internetu ako najvýznamnejšieho dôsledku. 

Niektorí autori poukazujú na fakt, že rizikové faktory v odlišných systémoch, ktoré zahŕňajú: 

individuálnu úroveň (napr. hľadanie príjemných pocitov, bezzmyselnosť), rodinnú úroveň 

(nárast v neintaktných rodinách), školskú úroveň (napr. slabé školské ocenenie, zlé rovesnícke 

vzťahy), komunitnú úroveň (napr. nárast v deprivovaných komunitách), zvyšujú mieru 

rizikového správania a tým i problematického používania internetu. Na druhej strane, okrem 

rizikových faktorov rozoznávame v odlišných systémoch i protektívne faktory, ktoré zahŕňajú 

osobnostné faktory (napr. „zdravý“ posudzovací štýl, sebaúčinnosť, nádej, viera a optimizmus), 

interpersonálne faktory (napr. podporné rodinné prostredie a rodičovská kontrola) a komunitné 

faktory (napr. dobré školy, komunitné vklady /aktíva/ ako i ďalšie externé podporné systémy), 

môžu znižovať pravdepodobnosť problematického používania internetu u mladých ľudí. 

Pre vysvetlenie rizikového správania a s ním spojených sociálnych dôsledkov v teóriách 

vlastných sociálnej práci považujeme vymedzené teórie za kľúčové. Širokou aplikáciou 

ekologických perspektív a zameraním sa na širšie sociálne prostredie rizikovo sa správajúcich 

klientov je možné účinne ovplyvňovať vznik a priebeh tohto závažného druhu sociálnej 

patológie. Sociálni pracovníci sa tak môžu v rámci problematiky vyčleniť ako tí profesionáli, 

ktorých predmetom záujmu bude skúmanie, posilňovanie, či náprava širšieho sociálneho okolia 
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ako i virtuálneho prostredia, čím významne prispejú k odstraňovaniu a prevencii samotného 

problematického používania internetu v rámci jednotlivých rizikových skupín. 
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3. Psychosociálne faktory problematického používania internetu 

v cieľovej skupine adolescentov 

Pre uvažovanie o komplexnej intervencii či prevencii zo strany sociálnych pracovníkov 

poskytovanej klientom problematicky sa na internete správajúcich, je potrebné presne 

špecifikovať, pre koho majú byť tieto aktivity určené. Vychádzame pri tom z predpokladu, že 

v jednotlivých cieľových skupinách klientov sa jednotlivé realizované aktivity významne líšia. 

Za najvýznamnejšiu rizikovú skupinu z pohľadu vzniku a rozvoja rizikového správania ako 

i problematického používania internetu považujeme adolescentov. Je tomu tak z niekoľkých 

dôvodov. Primárnym dôvodom je, že súčasných adolescentov považujeme za doposiaľ prvú 

generáciu, ktorú komunikačné technológie sprevádzajú počas celého obdobia ich života. Stali 

sa tzv. prvou „virtuálnou generáciou“. Od tohto obdobia je možné všetky generácie vyrastajúce 

v takejto informačnej spoločnosti označiť týmto pojmom, no okrem neho sa pomerne často 

používa i označenie generácia on-line, alebo digitálna generácia. V počiatočných rokoch 

prudkého rozvoja používania informačno-komunikačných technológií neboli podľa nás 

dostatočne špecifikované preventívne či intervenčné stratégie, čo spôsobilo i rýchly vznik 

nebezpečných prejavov, pod ktoré radíme i problematické používania internetu. Zároveň 

z vývinového hľadiska je adolescencia obdobím dotvárania osobnosti, utvárania vlastnej 

identity. Objavujú sa úvahy o zmysle života a o budúcnosti.146  V tomto období môžu byť 

dospievajúci veľmi citliví na akékoľvek pokusy o ovplyvnenie ich osobnosti. Tým, že súčasní 

adolescenti trávia množstvo času v priestore virtuálnej reality, narastá i nebezpečenstvo 

odlišného vnímania skutočnosti a rozvoja rôznych javov patriacich do oblasti sociálnej 

patológie. 

Súčasní adolescenti sú navyše v každodennom a v mnohokrát takmer nepretržitom 

kontakte so svojimi rovesníkmi prostredníctvom rôznych typov informačno – komunikačných 

technológií. Sú zároveň mnohokrát nútení využívať internet i na študijné účely, vypĺňajú si 

prostredníctvom neho svoj voľný čas a sú tzv. „digitálnou generáciou“. Zároveň podľa 

klasického vymedzenia vývinového obdobia dospievania je toto obdobie charakteristické istým 

vnútorným nepokojom, silným vzdorom, rozpormi v prežívaní, extrémnym správaním 

či preceňovaním vlastných schopností147. Zároveň dochádza k dotváraniu si komplexného 
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zmyslu života a sociálnej siete148. Práve pre tieto dôvody sú adolescenti náchylní na pokusy 

ovplyvniť ich identitu, či osobnosť. Práve z týchto dôvodov v spojení s charakterom 

virtuálneho prostredia sa môže v tejto cieľovej skupine vo zvýšenej miere rozvíjať rizikové 

správanie i so svojimi negatívnymi následkami. 

Pre efektívne preventívne i intervenčné stratégie je potrebné zvažovať a brať do úvahy 

množstvo prvkov. V tejto súvislosti je tak potrebné objasniť najvýznamnejšie psychosociálne 

koreláty závislosti na internete so zameraním práve na vymedzenú rizikovú skupinu. Tieto 

premenné sú dôležité pre pochopenie mechanizmu vzniku ako i odlišností problematického 

používania internetu medzi rôznymi skupinami adolescentov. 

V  oblasti zisťovania signifikantných faktorov rizikového správania bolo realizovaných 

viacero empirických štúdií, ktoré označovali čoraz viac premenných za potenciálne súvisiace 

s rizikovým používaním internetu. Výskum realizovaný v roku 2010 autormi Bernardi a 

Pallanti149 sa zaoberal komplexom možných korelácií, ktoré súvisia s konkrétnymi dôsledkami 

rizikového správania v podobe problematického používania internetu. Autori identifikovali 

významné súvislosti s rizikovým správaním na internete v podobe premenných vek, denný čas 

pripojenia na internet a komplex aktivít vykonávaných na internete. Ďalšou významnou 

oblasťou pre rizikové správanie na internete boli identifikované konkrétne problémy spojené 

s používaním internetu. V roku 1997 realizoval Brenner150 výskum, ktorým identifikoval 

niekoľko typov konkrétnych problémov zahŕňajúcich sociálnu izoláciu, zlyhávanie v oblasti 

reálnych sociálnych väzieb a iné. V tom istom roku realizoval výskum i Scherer,151 ktorý 

podobne ako v predchádzajúcej štúdii identifikoval problémy v sociálnom živote, práci, či 

škole. Autor konštatuje, že až 13% respondentov vykazuje problémy vo vymedzených 

oblastiach. Youngová152 vymedzila podobné súvislosti už v roku 1998, kedy okrem iného 

identifikovala i čas rizikového pripojenia. Ďalšia štúdia bola realizovaná v roku 2000 autormi 

Chou a Hsiao,153 ktorí identifikovali súvislosti s online a offline sociálnymi vzťahmi. Okrem 

toho identifikovali i ďalšie premenné týkajúce sa sociálnych vzťahov najmä s rodičmi, ale 

                                                 

148 YALOM, I. D. Existenciální psychoterapie. 
149 BERNARDI, S. and S. PALLANTI. Internet addiction: a descriptive clinical study focusing on comorbidities 
and dissociative symptoms. 
150 BRENNER, V. Psychology of Computer Use: XLVII. Parameters of Internet Use, abuse and addiction: The 
first 90 days of the Internet usage survey. 
151 SCHERER, K. College life online: Healthy and unhealthy Internet use. 
152 YOUNG, K. S. Internet Addiction: The emergence of a new clinical disorder. 
153 CHOU, C. and M. C. HSIAO. Internet addiction, usage, gratifications, and pleasure experience – The Taiwan 
college students´ case. 
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i s inými významnými dospelými, časom stráveným na internete, ale i charakteristikami 

internetu, ktoré sú pre užívateľov rozhodujúce pre rozhodnutie tráviť na internete svoj čas 

a komunikovať prostredníctvom neho.154 Ďalšou premennou, ktorú rôzni autori overovali bol 

rod. V tejto súvislosti sa i výsledky rôznych empirických zisťovaní rôznia. V niektorých 

štúdiách155 najmä v prvých empirických zisťovaniach boli zistené signifikantné rozdiely 

v zmysle vyššieho počtu mužov ako žien, no iné štúdie tento predpoklad nepotvrdili. Ďalšími 

premennými, ktoré boli identifikované ako súvisiace s rizikovým správaním sú hľadanie 

nových skúseností, osamelosť, depresívne tendencie a iné.156 Poslednou skupinou globálne 

identifikovaných premenných boli tzv. skúsenostné faktory. Tie tvoria komplex charakteristík 

vychádzajúcich z konkrétnych skúseností s internetom a spôsobov používania internetu. V tejto 

kategórii identifikovali autori Morahan a Schumacker157 premenné ako únik pred reálnym 

svetom, vytváranie vzťahov online, zdieľanie privátnych informácií online, hľadanie 

potenciálnych partnerov online a iné. Rovnako autori Tsai a Lin158 realizovali výskum 

orientovaný na tému súvislostí rizikového správania z hľadiska skúsenostných faktorov. Tu boli 

identifikované faktory ako emocionálne naplnenie, vnímanie užitočnosti, ale i typ online 

správania. 

Okrem teoretického vymedzenia a prehľadu realizovaných zahraničných analýz sa však 

v tejto časti zameriavame na vlastné empirické overovanie jednotlivých faktorov 

prostredníctvom autorského výskumu realizovaného na výskumnom súbore slovenských 

stredoškolských študentov159. Orientovali sme sa na zisťovanie najmä významných súvislostí, 

ktoré napovedajú o sile jednotlivých faktorov, ako i vo vzťahu ich pôsobenia na oblasť 

problematického používania internetu (pričom rozlišujeme ako negatívne, tak protektívne 

pôsobenie faktorov). 

Interpersonálne a rodinné faktory 

Za najvýznamnejší interpersonálny faktor v uvedenej skupine jednoznačne považujeme 

vrstovnícke vzťahy. S vedomím odcudzenia v období adolescencie sa významne prejavuje 

                                                 

154 CHOU, C. and M. C. HSIAO. Internet addiction, usage, gratifications, and pleasure experience – The Taiwan 
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157 MORAHAN, M., and P. SCHUMACKER. Incidence and correlates of pathological Internet use. 
158 TSAI, C. C. and S. S. J. LIN. Analysis of attitudes toward computer networks and Internet addiction of 
Taiwanese adolescents. 
159 LICHNER,V. a D. ŠLOSÁR. Sociálny kapitál adolescentov z pohľadu rizikového správania na internete. 
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interpersonálna citlivosť a konflikty medzi rovesníkmi sú brané veľmi vážne. Predpokladá sa, 

že rovesnícke vzťahy majú obzvlášť významný vplyv na rozvoj adolescentov. Prostredníctvom 

vplyvu rovesníkov sú stanovené normy a očakávania „akceptovaného“ spôsobu používania 

internetu. Rovesnícke vplyvy prostredníctvom sociálneho súhlasu ponúkajú stimuly pre 

internetom sprostredkované správanie (čo je definované ako spôsob správania na internete, 

ktorý podlieha sociálnemu súhlasu rovesníckej skupiny).160 Zjednodušene povedané, vplyv 

rovesníkov v období adolescencie môže byť natoľko silný, že môže prostredníctvom potreby 

konformity v sociálnej skupine spôsobiť nadmerné využívanie internetu, častokrát vedúce 

k problematickému používaniu internetu. 

V tomto období sa ako významné javia i rodinné faktory, najviac vzťahy rodičov s ich 

deťmi. Vzťah rodič-dieťa je primárnou skúsenosťou dieťaťa, ktorá je formatívna vo vzťahu 

k jeho sebaobrazu a má významný vplyv na neskoršie sociálne vzťahy dieťaťa. To potvrdzujú 

i rôzne zahraničné výskumy, ktoré konštatujú, že zlé vzťahy rodičov s deťmi silne korelujú 

s rozvojom problémového správania v neskoršom období. To môže byť spôsobené 

kompenzáciou si zlých rodičovských vzťahov práve prostredníctvom internetu. Veľmi dôležité 

je tu i obvyklé správanie v oblasti vzťahov ako napríklad prílišná rodičovská kontrola či prílišná 

voľnosť pri výchove môže viesť k problémom vo vývine adolescentov, čo môže taktiež 

spôsobiť problémové správanie. Rodinná história taktiež významne koreluje s problematickým 

používaním internetu u adolescentov. V rodinách, kde sa objavovali počas vývinu dieťaťa 

sociálno-patologické javy ako napríklad iné formy závislosti či agresivita, je oveľa vyššia 

pravdepodobnosť vzniku problémového správania u adolescentov.161 

Rozoznávame i ďalšie oblasti interpersonálnych rizikových faktorov. Medzi 

najdôležitejšie radíme interakciu s neznámymi ľuďmi prostredníctvom internetu, zdieľanie 

osobných informácií, komunikovanie o chúlostivých problémoch, sledovanie agresívnych 

prejavov a zapájanie sa do nich, komunikácia s ľuďmi s kriminálnou minulosťou, hľadanie 

náhrady za zlyhávajúcich rodičov no patrí sem i týranie a zneužívanie v reálnom sociálnom 

prostredí.162 

Prostredníctvom výskumu sme sa u slovenských adolescentov taktiež zamerali na 

identifikáciu reálneho vplyvu niektorých zo spomenutých interpersonálnych a rodinných 
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faktorov. V rámci toho sme sledovali premenné ako začlenenie do kolektívu triedy, pocit 

sociálnej akceptácie, rodičovský štýl, rodinná história a sociálno-ekonomická situácia rodiny. 

Na základe zistení sme identifikovali prostredníctvom korelačnej analýzy prípadné významné 

súvislosti medzi týmito premennými a problematickým používaním internetu. 

Zhŕňajúc výsledky štatistickej analýzy, sa zameriame na popis tých súvislostí, u ktorých sa 

v rámci analýzy preukázali štatistickú významnosť, preto ich môžeme považovať 

v problematike problematického používania internetu za významné. 

 Sociálne vzťahy (kvantifikované prostredníctvom sociálneho kapitálu) – 

prostredníctvom korelačnej analýzy boli identifikované súvislosti na úrovni 

slabého štatistického vzťahu medzi reálnym sociálnym kapitálom 

a problematickým používaním internetu, ale i konkrétnymi  dôsledkami 

a symptómami rizikového správania. Znižujúci sa reálny sociálny kapitál tak 

môže indikovať rastúcu úroveň problematického používania internetu. Ďalej boli 

preukázané taktiež štatisticky významné súvislosti medzi rastúcim virtuálnym 

sociálnym kapitálom a problematickým používaním internetu. Tento jav indikuje 

rast rizikového správania v súvislosti s rastom vkladov do virtuálneho sociálneho 

kapitálu. Oblasť sociálnych vzťahov vyjadrených prostredníctvom dvoch foriem 

sociálneho kapitálu tak môžeme považovať za rizikový faktor v kontexte  rozvoja 

problematického používania internetu a jeho dôsledkov. 

 Potreba sociálneho začlenenia – v tejto oblasti boli identifikované štatisticky 

významné súvislosti na všetkých úrovniach medzi potrebou sociálneho začlenenia 

a problematickým používaním internetu. Zaujímavé je, že jednotlivé prvky 

problematického používania internetu korelovali so skóre potreby sociálneho 

začlenenia v pozitívnom (r=0,275–0,816) i negatívnom smere. Vysoké skóre 

potreby sociálneho začlenenia pritom znamená silné úsilie o medziľudské vzťahy 

a porozumenie, či zvýšenú snahu zapôsobiť na svoje sociálne okolie. Nízke skóre 

tejto premennej naopak znamená vyhýbanie sa kontaktu s inými ľuďmi, 

vyčkávanie pri nadväzovaní kontaktov, alebo prispôsobivosť tým činnostiam, 

ktoré nevyžadujú kontakt s ľuďmi. Tu je nutné konštatovať, že obidve krajné 

hodnoty sociálneho začlenenia vyjadrujú určité patologické tendencie v správaní 

sa jedinca a obidve môžu byť označené za faktor problematického používania 

internetu prípadne jeho dôsledkov. 
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 Rodičovský štýl – identifikovaný na základe niekoľkých kategórií rodičovského 

štýlu, osobitne rodičovský štýl otca i matky v kategóriách ľahostajnosť, 

zneužívanie a nadmerná kontrola. Tu je nutné konštatovať, že rodičovský štýl 

matky bol vo väčšine sledovaných prípadov identifikovaný ako faktor 

problematického používania internetu. Rodičovský štýl otca však podľa 

výsledkov analýzy môžeme považovať za faktor v menšej miere. To môže byť 

spôsobené jednak charakteristikami výskumného súboru a jednak vývinovo 

podmienenými charakteristikami pripútania k jednotlivým rodičom. Okrem 

rodičovského štýlu v negatívnom smere sme sa zaujímali i o pozitívne vzťahy 

s rodičmi. Tu boli v každej kategórii pozorované štatisticky významné súvislosti 

v negatívnom smere – znižujúce sa pozitívne vzťahy súvisia s nárastom 

problematického používania internetu. Všeobecne možno konštatovať, že 

rodičovský štýl je významným faktorom pre oblasť rizikového správania a jeho 

dôsledkov. 

 Sociálno – ekonomický status rodiny a rodinná história – tento komplex 

charakteristík sme identifikovali prostredníctvom otázok zameraných na 

zamestnanie rodičov, rodinný stav, psychické ochorenia, závislosti a problémy so 

zákonom. Ako významný faktor podľa realizovanej analýzy boli identifikované 

premenné súdne trestaný rodič/rodičia a psychické ochorenie rodiča/rodičov. 

Z ďalších premenných patriacich do tejto kategórie boli testované premenné počet 

osôb žijúcich v domácnosti a počet súrodencov. Tento faktor bol preukázaný 

prostredníctvom analýzy v jednom prípade (v oblasti sociálne dôsledky a pri 

strate kontroly).163 

Intrapersonálne faktory 

Intrapersonálne faktory sú taktiež dôležitým prvkom pri uvažovaní o vzniku rizikového 

správania u adolescentov. Tieto faktory by sme tiež mohli nazvať osobnostnými premennými. 

Holdoš164 v tejto súvislosti konštatuje, že najvýznamnejšie sa problematickému používaniu 

internetu viažu nízke sebahodnotenie, sociálna úzkosť či sociálna inhibícia. Za ďalšie 

významné premenné tu radíme plachosť (súvisiacu so strachom z negatívneho sociálneho 

                                                 

163 LICHNER,V. a D. ŠLOSÁR. Sociálny kapitál adolescentov z pohľadu rizikového správania na internete.  
164 In HOLDOŠ, J. Závislosť vysokoškolákov od internetu.  
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hodnotenia), nízku úroveň sebaúcty, nedostatok sociálnych a emocionálnych zručností ako 

nedostatočná úroveň sebakontroly, ale i nedostatky v časovom manažmente, či copingových 

stratégiách.165  Dôležité je spomenúť i to, že mnohí adolescenti využívajú internet pre hľadanie 

pozitívnych vzorcov, ktoré nedokážu nájsť v reálnom živote, čo taktiež významne koreluje so 

problematickým správaním na internete.166 Medzi ďalšie faktory radíme i pohlavie, etnikum, 

osobnostnú výbavu, schopnosť utvárania vzťahov, sexuálnu orientáciu, emocionálnu zrelosť či 

schopnosť prijímať rozhodnutia.167 

Dôležitou oblasťou patriacou do kategórie intrapersonálnych faktorov sú iné 

psychopatologické premenné. Tu významne ovplyvňujú rozvoj problematického používania 

internetu faktory ako depresia, osamelosť, hyperaktivita, osobnostná citlivosť, anxieta, či iné 

závislostné poruchy.168 

Demografické faktory 

Za jeden z najdôležitejších demografických faktorov je považovaný vek. Práve z tohto 

hľadiska sa zameriavame na skupinu adolescentov, pretože boli rôznymi výskumnými 

zisteniami identifikovaní ako najrizikovejšia skupina.169  

Okrem veku boli identifikované i významné rodové odlišnosti. Bolo preukázané, že 

problematické používanie internetu je identifikované u signifikantne väčšieho počtu mužov než 

u žien, aj keď počet žien u ktorých sa objavuje nadmerné používanie internetu neustále rastie. 

Pri pohľade na konkrétne aktivity spôsobujúce závislosť (či využitie jednotlivých aplikácií) boli 

taktiež namerané rodové odlišnosti. Napríklad pri závislosti na službách online nakupovania 

bolo identifikovaných signifikantne viac prípadov závislých žien než mužov, zatiaľ čo 

v prípade napríklad online hier to bolo naopak.170 

V rámci demografických faktorov sme empiricky overovali premenné vek, rod, ročník 

štúdia a bydlisko respondentov. Všetky uvedené premenné môžu byť identifikované ako faktor 

                                                 

165 SHEK, D. L. T., SUN, R. C. F. and L. YU. Internet Addiction. 
166 CHOU, CH., CONDRON, L. and J. C. BELLAND. A Review of the Research on Internet Addiction. 
167 CALL, E. M. and J. J. BURROW-SANCHEZ. Identifying Risk Factors and Enhancing Protective Factors to 
Prevent Adolescent Victimization on the Internet. 
168 YOUNG, K. S. and R. C. ROGERS. The Relationship Between Depression and Internet Addiction SHEK, D. 
L. T., SUN, R. C. F. and L. YU. Internet Addiction. 
KOÇ, M. Internet Addiction and Psychopatology. 
169 SHEK, D. L. T., SUN, R. C. F. and L. YU. Internet Addiction. 
170 CHOU, CH., CONDRON, L. and J. C. BELLAND. A Review of the Research on Internet Addiction..  
SHEK, D. L. T., SUN, R. C. F. and L. YU. Internet Addiction. 
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korelujúci s problematickým používaním internetu. Je možné konštatovať, že v premenných 

vek a rod boli namerané negatívne korelácie na slabej úrovni intenzity (nižší vek a ročník 

u respondentov štatisticky významne súvisí so zvyšujúcou sa úrovňou rizikového správania). 

V premennej rod boli identifikované korelácie medzi ženami a zvyšujúcou sa úrovňou 

rizikového správania. V premennej bydlisko bola v jednom prípade identifikovaná štatisticky 

významná súvislosť medzi problematickým používaním internetu a bydliskom na vidieku. 

K týmto faktorom sme vo výskume zaradili i premenné týkajúce sa domácnosti (počet osôb 

v domácnosti, počet súrodencov, ekonomický status rodiny), no v týchto prípadoch neboli 

štatisticky významné súvislosti prostredníctvom analýzy zaznamenané.171 

Skúsenostné faktory 

Za skúsenostné faktory v tomto prípade považujeme všetky faktory, ktoré súvisia 

s rozsahom, skúsenosťami ako i so spôsobom používania internetu. V literatúre sú označované 

i ako faktory spojené s používaním internetu. 

V tejto súvislosti sa výskumy zaoberali najmä dvomi aspektami – denným časom 

stráveným pripojením k internetu a využívanými službami. Čo sa týka času pripojenia, už 

v roku 1998 bolo identifikované, že čas strávený na internete je významným prediktorom pre 

rozvoj závislosti na internete. V tomto prípade sa však konkrétne výsledky rôznia a čas strávený 

pripojením a aktivitami na internete bol identifikovaný z hľadiska rizikovosti mnohými autormi 

podľa rôznych kritérií. Youngová172 už v roku 1998 identifikovala skupinu rizikovo sa 

správajúcich adolescentov a za rizikový čas pripojenia identifikovala priemerný čas pripojenia 

39 hodín. Naproti tomu však už v roku 1999 realizovali autori Chen a Chou173 výskum, ktorý 

identifikoval významné rizikové správanie u adolescentov, ktorí trávili na internete priemerne 

20 hodín týždenne. Ďalšiu štúdiu predstavili v roku 2000 Chou a Hsiao,174 podľa ktorých 

rizikový čas je v rozmedzí 20 – 25 hodín týždenne. Ďalší výskum v tejto problematike 

prezentovali autori Fu a kol.,175 ktorí za obzvlášť rizikové pripojenie identifikovali denné 

pripojenie v dĺžke viac ako 6 hodín. V roku 2011 bolo na vzorke vysokoškolských študentov 

                                                 

171 LICHNER,V. a D. ŠLOSÁR. Sociálny kapitál adolescentov z pohľadu rizikového správania na internete.  
172 CHOU, CH., CONDRON, L. and J. C. BELLAND. A Review of the Research on Internet Addiction. 
173 In CHOU, CH., CONDRON, L. and J. C. BELLAND. A Review of the Research on Internet Addiction. 
174 CHOU, C. and M. C. HSIAO. Internet addiction, usage, gratifications, and pleasure experience – The Taiwan 
college students´ case. 
175 FU, K., CHAN, W. S. C., WONG, P. W. C. and P. S. F. YIP. Internet addiction: prevalence, discriminant 
validity and correlates among adolescents in Hong Kong. 
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v Turecku identifikovaných viac kategórií rizikového pripojenia. Autori identifikovali rizikové 

užívanie už vo vzorke respondentov tráviacich na internete 1-6 hodín denne, no ako významne 

rizikové pripojenie identifikovali pripojenie 6 a viac hodín denne (32,2% výskumnej vzorky), 

s ktorým sa spájali signifikantné psychické dôsledky176. 

Čo sa týka využívaných služieb, za najrizikovejšie sa v tomto pohľade javia služby 

sociálnych sietí, či rôznych „chatov“, ktoré sprostredkúvajú synchrónnu komunikáciu 

v reálnom čase a umožňujú zdieľať svoje emócie, skúsenosti, či ďalšie, pre adolescentov 

významné informácie s ďalšími ľuďmi. 

V oblasti skúsenostných faktorov sme sa taktiež empiricky zamerali na tie premenné, 

ktoré vychádzajú z času a spôsobov využívania internetu a sociálnych sietí vo výskumnom 

súbore slovenských stredoškolákov. Jednou z testovaných premenných bol čas strávený na 

internete a sociálnych sieťach prostredníctvom počítača ako i prostredníctvom mobilného 

telefónu. Tento sme identifikovali prostredníctvom niekoľkých otázok. Vychádzajúc 

z aktuálnych technologických možností súčasných stredoškolských študentov, ktorých sme 

identifikovali ako rizikovú skupinu, kvantifikovali sme samostatne pripojenie prostredníctvom 

počítača, mobilného telefónu, ako i rôzne účely pripojenia. Celkový čas pripojenia sme 

kvantifikovali ako súčet aktivít vykonávaných prostredníctvom všetkých zariadení. Ďalej nás 

zaujímali súvislosti medzi uverejňovanými informáciami, frekvenciou využívania konkrétnych 

služieb na internete ale i mimo internetu ako i jeho problematickým používaním.177  

Prvou premennou, ktorou sme sa v tejto súvislosti zaoberali bol čas strávený aktivitami 

na internete. V tejto súvislosti ako i v kontexte súčasnej modernej doby a využívania viacerých 

foriem pripojenia na internet sme v dotazníku zvolili mapovanie nielen času stráveného na 

počítači, ale i času stráveného na mobilnom telefóne. Zaujímali sme sa teda o čas strávený 

pripojením celkom, čas strávený komunikovaním prostredníctvom internetu z týchto zariadení, 

ale i časom pripojenia v prostredí školy a mimo školy. Z hľadiska možných neskorších 

následkov môžeme považovať pripojenie od 8,5 hodiny – 21 hodín týždenne za rizikové (najmä 

v prvých štúdiách realizovaných na túto tému bol identifikovaný rizikový čas v podstatne 

širších rozmedziach. V našom výskume sme však zvolili hranicu 21 hodín týždenne, čo 

v priemere reprezentujú 3 hodiny denne. Priemerné výsledky denného pripojenia výskumného 

                                                 

176 KOÇ, M. Internet Addiction and Psychopatology. 
177 LICHNER,V. a D. ŠLOSÁR. Sociálny kapitál adolescentov z pohľadu rizikového správania na internete.  
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súboru na internet ako i  výsledky podľa vymedzeného kritéria (3 hodiny denne) reprezentujú 

nasledujúce tabuľky. 

Tabuľka 5 - Prehľad času denného pripojenia podľa zariadení 

  X (min) 

Počítač 

celkový čas 

pripojenia 
148,19 

komunikácia 94,89 

doma 155,79 

škola 36,29 

Mobilný 

telefón 

celkový čas 

pripojenia 
237,62 

komunikácia 174,04 

doma 183,4 

škola 128,63 

Zdroj: Lichner, Šlosár (2015, s. 84) 

Podľa priemerného času pripojenia by sme mohli konštatovať, že priemerná hranica 3 

hodiny denne (180 minút) bola prekročená iba v kategórii pripojenia cez mobilný telefón. 

Priemerný čas však považujeme za pomerne zavádzajúci údaj, preto v nasledujúcej tabuľke 

ponúkame prehľad počtu respondentov, ktorí tento čas prekročili. 
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Tabuľka 6 - Čas pripojenia na internet podľa kategórií rizikovosti, formy a typu pripojenia 

  čas pripojenia f % 

Počítač 

celkový čas 

pripojenia 

do 3 hodín 455 77,2 

nad 3 hodiny 134 22,8 

komunikácia 
do 3 hodín 527 89,5 

nad 3 hodiny 62 10,5 

doma 
do 3 hodín 447 75,9 

nad 3 hodiny 142 24,1 

škola 
do 3 hodín 574 97,5 

nad 3 hodiny 15 2,5 

Mobilný 

telefón 

celkový čas 

pripojenia 

do 3 hodín 390 66,2 

nad 3 hodiny 199 33,8 

komunikácia 
do 3 hodín 438 74,4 

nad 3 hodiny 151 25,6 

doma 
do 3 hodín 438 74,4 

nad 3 hodiny 151 25,6 

škola 
do 3 hodín 482 81,9 

nad 3 hodiny 107 18,2 

Zdroj: Lichner, Šlosár (2015 s. 85) 

Prezentované rozdelenie je možné okrem značnej miery rizikovosti chápať 

i v hraniciach toho, či je použitie internetu považované za bežné, či pracovné. Skupinu nad 3 

hodiny môžeme považovať okrem pracovného za voľnočasové, v prípade významného nárastu 

až za patologické. Ako vyplýva z prezentovanej tabuľky, viac ako pätina výskumného súboru 

sa nachádza v kategórii nadužívania, čo môže viesť k rizikovému správaniu. Najviac je to 

v prípade času pripojenia na mobilnom telefóne. To môže byť spôsobené práve širokou 

dostupnosťou tejto technológie a jej využitia na bežnú komunikáciu i na prehliadanie internetu 

bez priestorových bariér. Okrem tohto vymedzenia sme sa zaujímali i o prípadné rozdielnosti 
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medzi časom pripojenia a rôznymi kritériami. Tu sa v jedinom prípade potvrdili rozdiely podľa 

absolvovania, príp. neabsolvovania prevencie vo všetkých kategóriách pripojenia 

prostredníctvom mobilného telefónu. Prezentované vymedzenie času je možné chápať 

i z ďalšieho, širšieho hľadiska. Celkový čas, ktorý respondenti strávia na internete je zložený 

z času na počítači a z času stráveného na mobilnom telefóne. Zaujímali sme sa teda i o celkový 

čas, ktorý respondenti na internete trávia bez ohľadu na zariadenie, z ktorého sa pripájajú. 

Analýza tejto premennej priniesla zaujímavé výsledky. Priemerný celkový čas pripojenia bez 

ohľadu na zariadenia je až 381 minút denne, čo činí 6,35 hodiny denného pripojenia. V kontexte 

vymedzení rizikového správania z hľadiska času, až 84,9% respondentov sa nachádza 

v kategórii rizikového používania, nakoľko ich denný čas pripojenia na internet je viac ako 3 

hodiny denne.178 

Okrem času sme sledovali i ďalšie, v kontexte témy monografie dôležité premenné. Za 

významné považujeme i to, aké informácie o sebe a svojom okolí užívatelia internetu 

a internetových spoločenstiev uverejňujú. Túto premennú sme sledovali prostredníctvom 15 

okruhov informácií, ktoré mohli respondenti o sebe uverejňovať, pričom respondenti 

vyznačovali všetky nimi uverejňované informácie. Výsledky frekvenčnej analýzy tejto 

premennej zobrazuje nasledujúc prehľad. 

Tabuľka 7 - Prehľad uverejňovaných informácií na internete 

Typ informácie f % 

Prezývka 287 48,7 

Krstné meno 528 89,6 

Priezvisko 513 87,1 

Mesto 441 74,9 

Adresa 62 10,5 

Telefón 126 21,4 

e-mail 340 57,7 

Vlastná fotografia 498 84,6 
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Odkazy/prepojenie na web stránku, 

blog, fotogalériu,... 
108 18,4 

Iné fotografie 483 82 

Videá 226 38,4 

Fotografie priateľov/príbuzných,... 364 61,8 

Informácie o osobnom a 

partnerskom živote 
178 30,2 

Informácie o tom, čo práve 

respondent robí 
129 21,9 

Informácie o tom, kde sa respondent 

práve nachádza/kam ide 
139 23,6 

Zdroj: Lichner, Šlosár (2015, s. 86-87) 

Ak vychádzame z uvedeného, môžeme konštatovať, že komplex uverejňovaných 

informácií je veľmi široký. Nachádzajú sa medzi nimi častokrát citlivé osobné informácie, ktoré 

sa tak dostávajú do virtuálneho prostredia, ktoré je svojimi charakteristikami (zvýšená miera 

anonymity, sociálna disinhibícia) považované v tomto smere za deregulované.179 Za 

najrizikovejšie sú v tomto smere považované posledné tri uvedené oblasti, teda detailné 

informovanie o osobnom a partnerskom živote, o tom, čo jedinec v danej chvíli robí, či kde sa 

aktuálne nachádza. 

V oblasti prehľadu skúsenostných faktorov sa zaoberáme ešte jednou oblasťou, ktorá 

môže byť do značnej miery riziková, a to komunikáciou s neznámymi osobami na internete. 

Internet je charakteristický komplexom špecifík oproti reálnemu sociálnemu prostrediu, no i tak 

ho vieme vyčleniť ako samostatnú súčasť systému. Oproti bežným živým systémom je však 

v rámci virtuálneho priestoru pozmenené fungovanie spoločenských noriem, charakteristická 

je tu disinhibícia ako i stieranie sociálnych statusov medzi užívateľmi. Veľmi nebezpečné 

z hľadiska možných neskorších následkov je nadväzovanie kontaktov a vytváranie si osobnej 

sociálnej siete prostredníctvom kontaktov na internete. Zaujímali sme sa i o to, s akými 
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užívateľmi respondenti najčastejšie komunikujú. Nasledujúca tabuľka vyjadruje odpovede 

respondentov na túto oblasť. 

Tabuľka 8 - Prehľad najčastejšie vyhľadávaných sociálnych kontaktov na internete 

 n % 

Komunikácia iba s kontaktmi, 

ktoré respondent osobne pozná 
289 49,1 

Komunikácia s kontaktmi, ktoré 

respondent osobne nepozná 
90 15,3 

Členstvo vo viacerých sociálnych 

skupinách na internete 
183 30 

Subjektívny pocit obľúbenosti na 

internete 
140 23,8 

Vodcovstvo skupiny na internete 97 16,5 

Zdroj: Lichner, Šlosár (2015, s. 88) 

Za problematické používanie môže byť v tomto kontexte považovaných viacero 

faktorov. Komunikácia s užívateľmi, ktorých respondenti nepoznajú sa častokrát spája 

s investíciami do virtuálnej formy sociálneho kapitálu, čo môže byť z hľadiska neskorších 

dôsledkov veľmi rizikové. Rizikovým správaním môžeme označiť i to, keď sa jedinec cíti vo 

virtuálnej realite obľúbený, nakoľko sú potreby emocionálnej začlenenosti užívateľmi na 

internete často saturované. Práve toto je začiatok problematického používania so zmenami 

v osobnom, fixnom, a semifixnom priestore, ktoré môže v konečnom dôsledku znamenať 

rozvoj negatívnych dôsledkov tohto správania v podobe vážnejších foriem problematického 

používania. 

Všetky premenné, ktoré sme v predchádzajúcej časti prehľadovo a frekvenčne 

prezentovali sme testovali v rámci korelačnej analýzy i v súvislostiach k problematickému 

používaniu internetu. Zhŕňajúc výskumné zistenia, je nutné konštatovať, že problematické 

používanie internetu štatisticky významne koreluje so všetkými vymedzenými faktormi 

patriacimi do kategórie skúsenostné faktory. Tie reprezentujú také premenné, ktoré môžeme 

z hľadiska rizikovosti považovať za významné. Na základe týchto empirických zistení je možné 

konštatovať, že z hľadiska skúsenostných faktorov s problematickým používaním internetu 

významne súvisia premenné: 
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 uverejňované informácie – bolo preukázané, že s rastúcim okruhom verejne 

prezentovaných informácií môže rásť i úroveň problematického používania, 

v tomto smere boli namerané korelácie nízkej intenzity na veľmi vysokej hladine 

významnosti, 

 využívané služby na internete – pri všetkých sledovaných službách 

(prehľadávanie a vyhľadávanie informácií, e-mail, komunikácia cez počítač i cez 

mobilné zariadenie, sociálne siete, i v kategórii iné /najčastejšie hranie hier, 

testovanie aplikácií, či prezeranie obsahov pre dospelých/) boli namerané 

štatisticky významné súvislosti s premennými signalizujúcimi problematické 

používanie, 

 čas pripojenia na internet – čas pripojenia vo všetkých dopytovaných oblastiach 

(denný čas na PC, na mobilnom zariadení, i čas strávený jednotlivými službami) 

koreloval veľmi vysoko signifikantne s problematickým používaním na nízkej až 

strednej intenzite. Je tak zrejmé, že čas zvyšujúci sa čas pripojenia úzko súvisí 

s rizikovým správaním na internete, 

 sociálne výmeny a praktický sociálny kapitál – v tejto kategórii sme sa zamerali 

na faktory vychádzajúce najmä z anonymity a disinhibície sociálneho prostredia 

internetu. Členstvo v sociálnych skupinách na internete, ich vodcovstvo, 

subjektívny pocit obľúbenosti, komunikácia s neznámymi ľuďmi na internete boli 

prostredníctvom analýzy identifikované ako významné faktory prostredníctvom 

štatisticky veľmi významných korelácií na nízkej a strednej úrovni intenzity.180 

Protektívne faktory 

Môžeme tvrdiť, že všetky vymedzené rizikové faktory, je možné za určitých okolností 

považovať i za protektívne. Je to za predpokladu dostatočného saturovania všetkých potrieb 

a pozitívneho posilňovania „zdravých“ vzorcov správania. Práve tu sa môžu v širokom meradle 

uplatniť pracovníci všetkých pomáhajúcich profesií a tu vidíme široké uplatnenie i pre 

sociálnych pracovníkov. 

Protektívne faktory sú tvorené komplexom najmä aktivít, ktoré môžu pomáhajúci 

profesionáli vykonávať a tým posilňovať možnosti zvládania a vyrovnávania sa s rizikami, 

ktoré užívateľom hrozia. Patria sem široké možnosti edukácie a posilňovania pozitívnych 
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spôsobov zvládania týchto nástrah, rozširovanie rovesníckych aktivít podporujúcich pozitívne 

zmeny, skvalitňovanie rodinného zázemia, včasné riešenie potrieb najmä dospievajúcich, aby 

si ich neboli nútení saturovať prostredníctvom neznámych osôb na internete.181 Za základ 

pritom považujeme primárnu orientáciu na sociálne prostredie a sociálne vzťahy jedinca na 

všetkých úrovniach. 

Pri identifikácii konkrétnych protektívnych faktorov na výskumnej vzorke slovenských 

adolescentov postupujeme v zmysle predstavenej definície, ktorá hovorí o tom, že za 

protektívny faktor môžeme považovať ten jav, ktorý pôsobí na mieru rizikového správania 

priaznivo, resp. v prípade analýzy boli medzi rizikovým správaním a daným javom 

zaznamenané negatívne súvislosti. Pri analýze môžeme konštatovať ich väčšinovú orientáciu 

na súvislosti so znižovaním úrovne problematického používania internetu. Môžeme teda 

predpokladať, že posilňovaním týchto faktorov je možné znižovať úroveň problematického 

používania. Práve z týchto dôvodov je možné  tieto faktory nazvať ako protektívne. Na základe 

realizovaných zisťovaní môžeme za protektívne faktory vo výskumnom súbore adolescentov  

považovať: 

- osobné stretávanie sa s kamarátmi, 

- písanie textových (SMS) správ s kamarátmi, 

- telefonovanie s kamarátmi, 

- subjektívny pocit obľúbenosti v sociálnej skupine, 

- členstvo vo viacerých reálnych skupinách, 

- vodcovstvo v rovesníckej skupine, 

- absolvovanie prevencie.182  
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4. Možnosti sociálnej práce v problematike rizikového správania na 

internete 

Ekologicky orientovaná sociálna práca 

Sociálna práca ako teoretická vedná disciplína i ako praktická činnosť nachádza svoje 

uplatnenie v mnohých oblastiach života jedincov, ktoré by sme mohli nazvať pojmom 

problémové. Inak tomu nie je ani pri uvažovaní o mieste sociálnej práce v oblasti 

problematického používania internetu. To hlboko zasahuje nielen do osobnosti jedinca, ale 

zasahuje jeho najbližšie i vzdialenejšie sociálne okolie. Obzvlášť je tomu tak, ak uvažujeme 

o vytváraní novej formy sociálnej opory, alebo sociálneho kapitálu prostredníctvom 

komunikačného kanála, ktorý je založený na nehmotných základoch. Deje sa tak v prostredí, 

ktoré je málo regulované, čím sa stáva najmä pre rizikových jedincov nebezpečné. Toto 

prostredie je možné považovať za plnohodnotné sociálne prostredie, ktoré je možné označiť za 

súčasť systému. Sociálny pracovník sa týmto stáva platným členom multidisciplinárneho tímu 

pri riešení problémov spojených s rizikovým správaním na všetkých úrovniach. Pri 

vymedzovaní možného uplatnenia sociálnej práce v tejto problematike uvažujeme o jedincovi 

ako o súčasti prostredia, ktoré je v tomto kontexte dvojaké – reálne i virtuálne. Za základ pre 

toto uvažovanie považujeme ekologický princíp, ktorý má na sociálnu prácu hlavný vplyv 

pretože jeho predmetom záujmu je vzájomná previazanosť človeka so svojim sociálnym okolím 

zastúpeným jeho prostredím183. 

Vychádzame z ekologického modelu a pokúsime sa definovať to, aké miesto by mala 

zastávať sociálna práca v tejto problematike. Základom v ekologickej perspektíve je pojem 

sociálne prostredie a sociálna sieť. Pri uvažovaní o praktických spôsoboch sociálnej práce sa 

zameriavame na možnosti sociálnych pracovníkov ovplyvňovať sociálne prostredie jedincov 

a vplývať na rozvoj ich sociálnej siete. Nevyhnutným predpokladom je správna identifikácia 

problémov v sociálnom okolí klientov a navrhnutie vhodných foriem ich nápravy. Pri 

uvažovaní o sociálnej práci v tejto problematike v zmysle ekologickej perspektívy narážame na 

vymedzenie dvoch svetov klienta, ktoré musíme zobrať do úvahy. Tu je potrebné uvedomiť si, 

že riešenie problémov klienta bez práce s jeho prostredím by bolo veľmi neefektívne. Rovnako 

je to opačne, s prácou s prostredím bez práce s klientom. Jeden svet klienta tvorí bezprostredne 
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ho obklopujúca realita. Druhý je svet jeho vnútra a obsahuje intrapsychické procesy v ňom 

prebiehajúce.184 Práve virtuálne prostredie vybočuje z tohto vymedzenia, nakoľko virtuálna 

realita priamo jedinca neobklopuje, patrí do nej na základe vlastného rozhodnutia 

vychádzajúceho z jeho intrapsychických procesov. Môže sa však stať nekontrolovateľnou 

súčasťou jeho identity, čo môže hrubo narušiť intrapsychický svet a spôsobiť mnohé problémy. 

Pri aplikácii vychádzame z princípu „človek v prostredí“. Základom pre takto 

orientovanú prácu je adaptácia. „Adaptácia sa v ekologicky orientovanej sociálnej práci chápe 

ako aktivita namierená k zmene prostredia a to vrátane jeho zámeny (odchod do nového 

prostredia), alebo k zmene samotného klienta, či klienta a jeho prostredia súčasne.“185 Prakticky 

je adaptácia uplatniteľná i pri práci sociálneho pracovníka s klientom, ktorý má problémy 

s virtuálnym prostredím. Ak je príčina problémového správania v tomto prostredí, je potrebné 

prostredníctvom adaptácie pracovať s klientom na zmene vnímania tohto prostredia. Virtuálne 

prostredie sa kvôli jeho charakteristickým vlastnostiam zmeniť nedá. Tu sa adaptácia dá využiť 

spôsobom zmeny sociálnej skupiny v tomto prostredí, čo je technicky veľmi jednoduché. 

Základom práce je správna motivácia klienta a nájdenie správneho alternatívneho prostredia. 

I Germain186 zdôrazňuje princíp adaptácie, pričom pozornosť zameriava na vzájomné 

transakcie medzi človekom a prostredím. Profesionálnou úlohou sociálnych pracovníkov je 

v každom prípade zamerať sa na transakcie a využiť ich v prospech klienta. Tomuto musia 

sociálni pracovníci podriaďovať svoju profesionálnu činnosť. Sociálna práca tak podľa autora: 

- uvoľňuje, rozvíja a posilňuje vrodené kapacity svojich klientov umožňujúce im rast 

a rozvoj vlastných schopností, 

- minimalizuje a odstraňuje prekážky v prostredí, ktoré zamedzujú rastu a schopnostiam 

prispôsobenia sa podmienkam prostredia, 

- vplýva na pozitívny rast podporujúcich vlastností prostredia. 

Skrátene možno povedať, že sociálna práca sa zameriava na tri základné komponenty, 

a to ľudský potenciál, prispôsobivosť a podmienky prostredia. Tieto tri komponenty sú 

základné stavebné prvky tzv. Life Modelu, ktorý predstavili Germain a Gitterman.187 Podľa 
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neho sú poruchy transakcií charakteristické najmä nedostatočnou schopnosťou jedincov 

prispôsobiť sa. Tieto príčiny sa delia na tri skupiny: 

- vývinovo podmienené – všetky dôležité zmeny, ktoré vychádzajú z ľudského vývinu 

(dospievanie, manželstvo, rodičovstvo, adaptácia na seniorský vek), 

- tlak vychádzajúci z prostredia a neexistujúce stratégie zvládnutia (živelné pohromy, zlé 

bytové podmienky,...), 

- problémy spôsobené komunikáciou a vzťahové problémy. 

Life modelom sa zaoberá i Carol Swenson,188 ktorý ho prakticky aplikuje do možností, 

ktoré majú v praxi sociálni pracovníci. Zdôrazňuje tu dôležitosť a úlohu sociálnych sietí, do 

ktorých jednotlivci (klienti) patria. Treba brať do úvahy nielen potenciál klientov samotných, 

ale i potenciál týchto sietí. Sociálna práca je široko využiteľná i tam, kde takéto siete absentujú, 

prípadne existuje nesúlad medzi potrebami klienta a možnosťami siete, v najhoršom prípade 

kde sieť spôsobuje problémy klienta. Tu má sociálna práca za úlohu umožniť prístup 

k bezpečnej sociálnej sieti, iniciovať vznik siete, alebo napomôcť aktivizovať a rozvinúť 

potenciál existujúcich sietí. 

Z pohľadu praktickej sociálnej práce je významný i koncept ekologickej kompetencie. 

Ten predpokladá, že všetky organizmy sú vrodene motivované k ovplyvňovaniu svojho 

prostredia (efektácia). Dôvodom je ich prežitie. Prostredie disponuje takými charakteristikami, 

aby po celú dobu života zaručovalo príležitosť pre rozvoj a udržanie pocitu efektivity. 

Opakovaná skúsenosť vedie k pocitu kompetencie. Aj keď sociálna práca v súčasnosti 

nedisponuje potrebnými vedomosťami a zručnosťami pre pomoc všetkým jednotlivcom vo 

všetkých situáciách s cieľom mobilizovať ich kompetenčnú motiváciu, vo veľkom počte 

situácií je možné, aby sociálny pracovník spolu s klientom pracovali na pláne ako účelne a 

efektívne zlepšiť elementy prostredia alebo výmeny, ktorá prebieha medzi klientom a jeho 

prostredím. U klienta sa prostredníctvom sociálnej práce budujú hlavne sebaúcta 

a sebaovládanie. 
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V zmysle ekologickej paradigmy tak sociálni pracovníci vykonávajú sociálnu prácu 

zameranú okrem iného na: 

 empowerment – v zmysle zmocňovania klientov pre riešenie svojho problému189, 

 rezilienciu – v zmysle odolnosti voči riziku, či rizikovému správaniu190, 

 negociáciu.191 

Uvedené je okrem reálneho sociálneho prostredia vhodne aplikovať i v rámci 

virtuálneho prostredia, pretože virtuálne prostredie internetu je v tomto zmysle 

charakterizované ako náhrada reálneho sociálneho prostredia a tvorí systémový prvok i v rámci 

teoretického základu sociálnej práce. Sociálni pracovníci orientujúci sa na prevenciu sa tak 

zameriavajú i na oblasti súvisiace s tým rizikovým správaním, ktoré je ťažko odhaliteľné a deje 

sa iba vo virtuálnom prostredí.192 

Vo vzťahu k prirodzenému prostrediu užívateľov internetu, je potrebné zamerať sa i na 

faktory, ktoré súvisia s trávením voľného času, členstvom v sociálnych skupinách jednotlivých 

užívateľov. Vo veľkej miere súvisí problematické používanie internetu i so sociálnym 

začlenením a členstvom v reálnych sociálnych skupinách. To je potrebné posilňovať najmä 

prostredníctvom práce s mládežou na skupinovej a komunitnej úrovni. Vhodné sa tu javia 

komunitné centrá, športovo-umelecké programy pre mládež a dospievajúcich. 

Sociálna práca v prevencii rizikového správania 

Pri vymedzovaní priamych možností sociálnej práce sa okrem iného opierame i o to, 

kde všade v živote adolescenta by mohol byť prítomný sociálny pracovník ako pomáhajúci 

a sprevádzajúci profesionál. V rámci ekologickej paradigmy je platný určitý vzorec správania, 

podľa ktorého je každé správanie funkciou osobnosti a prostredia193.  Podľa tejto premisy, na 

odstránenie prípadného nežiaduceho, či rizikového správania je nutné vplývať na osobnostné 

i na ekologické faktory súčasne194. Práve tu vidíme široké možnosti uplatnenia sociálneho 

pracovníka ako pomáhajúceho profesionála zasahujúceho do sociálnej oblasti. Za 

najdôležitejšiu v prípade tejto problematiky považujeme prevenciu. Široko uplatniteľná 
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a včasne indikovaná prevencia podľa nášho názoru dokáže eliminovať následky rizikového 

správania v zmysle zníženia miery samotného výskytu. 

Z hľadiska konkrétne realizovanej prevencie sme v minulosti zaznamenali rôzne pokusy 

o realizáciu preventívnych aktivít zameraných na rôzne oblasti rizikového správania, okrem 

iného i na rizikové správanie prostredníctvom novodobých foriem informačno-komunikačných 

technológií. Tieto programy v súvislosti s výskumnými zisteniami však považujeme za 

neprispôsobené. Boli to pokusy implementovať v našej realite opatrenia, ktoré nemali dlhodobú 

tradíciu, neboli sme na ne pripravení ani po stránke materiálnej ani personálnej. Ide najmä o 

pokusy mnohých škôl realizovať preventívne programy, ktoré pozostávali z prednáškovej, 

nezážitkovej formy s výlučným zdôrazňovaním rizík. Realizátorom takýchto aktivít boli 

častokrát koordinátori prevencie na školách, ktorými sú vyučujúci, najmä výchovní poradcovia. 

Tí z povahy svojej funkcie na škole sú zaťažovaní ďalšími povinnosťami, preto tieto aktivity 

vykonávajú viac-menej administratívne a mnohokrát bez adekvátnej odbornej prípravy. To 

čiastočne odzrkadlili i výsledky nášho výskumu. Napriek tomu, že študenti v približne polovici 

prípadov absolvovali preventívnu aktivitu zameranú i na nelátkové závislosti, nenamerali sme 

žiadne rozdielnosti vo výskyte rizikového správania po zohľadnení kritéria prevencie. To 

vyvoláva diskusiu o efektívnosti doposiaľ realizovaných preventívnych programov. Po 

zohľadnení spôsobu realizovanej prevencie musíme konštatovať, že väčšina respondentov, 

ktorí absolvovali prevenciu ju absolvovalo spôsobom prednášky, či diskusie. 

Za základ pre realizáciu opatrení sociálnej práce i napriek uvedenému považujeme 

prevenciu. Rovnako je to i v oblasti rizikového správania adolescentov na internete. Pri 

kategorizovaní prevencie budeme postupovať podľa rozdelenia prevencie na univerzálnu, 

selektívnu a indikovanú. V rámci univerzálnej prevencie je dôležité zameranie na celú 

populáciu bez identifikácie miery individuálneho rizika. Selektívna prevencia sa zaoberá tou 

populáciou, u ktorej riziko vzniku patologického javu je vyššie ako priemer. Takéto preventívne 

programy sa majú zameriavať na elimináciu biologických, psychologických a sociálnych 

rizikových faktorov, ktoré sú v rizikovej skupine významné. Indikovaná prevencia je dôležitá 

pre vysoko rizikových jednotlivcov, ktorí vykazujú známky patologického správania v takej 

miere, že je potrebné sa zamerať na okamžité využívanie takých zdrojov a protektívnych 

faktorov, ktoré slúžia na elimináciu rizika bez časového odkladu. V prípade problematického 

používania internetu môžeme konštatovať, že v rámci univerzálnej prevencie sa zameriavame 

na také preventívne stratégie, ktoré sú určené celej šírke rizikovej skupiny, teda stratégie 
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vykonávané prostredníctvom vhodných preventívnych programov na základných a stredných 

školách.  

V rámci univerzálnej prevencie sa už i v našom prostredí rozšírili prevenčné programy 

vhodne kombinujúce elektronické i reálne prostriedky. Ide najmä o projekty podporené z 

finančných zdrojov občianskeho združenia eSlovensko. Sú to najmä web-stránky 

www.zodpovedne.sk (projekt zameraný všeobecne na bezpečné a zodpovedné používanie 

internetu), www.ovce.sk (preventívny program prostredníctvom edukatívno-umeleckej formy 

zameraný na materské a základné školy). Uvedené programy je potrebné rozširovať a po 

vhodných úpravách široko uplatňovať v prostredí všetkých typov škôl. 

Selektívna prevencia v tomto smere môže zahŕňať podporu takých stratégií, ktoré 

eliminujú rizikové faktory. Okrem stratégií zameraných na prevenciu na školách je potrebné 

zamerať pozornosť i na voľnočasové aktivity, bezpečné online-skupiny, ktorých 

administrátorom by mohol byť sociálny pracovník, ale i ďalšie aktivity kombinujúce internet a 

napríklad skupinovú formu práce s klientom. Z konkrétnych programov je tu potrebné zamerať 

sa i na nahlasovanie prípadov rizikového a nebezpečného správania na internete, napríklad 

www.kybersikanovanie.sk. Tu môže byť v širokej miere indikované i sociálne poradenstvo 

dištančnou formou, prostredníctvom telefónu, e-mailu, alebo chatu.  Zo zahraničných 

programov sú v tomto smere zaujímavé preventívne stratégie indikované u rizikových 

užívateľov zamerané na rozpoznanie rizikového správania, rezilienciu a vlastnú sebareguláciu. 

Vychádzame tu z toho, že zameranie a zmocňovanie priamo ohrozených užívateľov vedie k ich 

zodpovednejšiemu prístupu v tejto oblasti. 

Indikovaná prevencia v tejto súvislosti má byť zameraná okrem dištančnej intervencie 

na bezprostredné odstránenie rizika, v našom prostredí napríklad prostredníctvom web-stránky 

www.pomoc.sk. Tu je potrebné rozšíriť i vyhľadávaciu činnosť indikovaných prípadov, 

nakoľko v praxi takíto užívatelia mnohokrát unikajú, vyučujúci ani rodičia nedokážu rozpoznať 

symptómy rizikového správania a intervencia mnohokrát prichádza neskoro, keď sa naplno 

rozvinú dôsledky rizikového správania napríklad v podobe sociálnej izolácie, či iných 

sociálnych dôsledkov. 

V praxi je teda potrebné zameriavať sa na také preventívne aktivity, ktoré vhodne 

kombinujú prvky všetkých foriem prevencie. Inšpiráciou pre pomáhajúcich profesionálov v 

tejto oblasti môžu byť zahraničné preventívne programy, ktoré majú preukázateľné výsledky 

na minimalizáciu rizikového správania. Tie sú zacielené na rizikovú mládež, rodičov ale i na 

opatrenia z hľadiska autorít. Ide napríklad o komplexný program, ktorý sa realizuje formou 2-
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hodinových skupinových stretnutí zameraných na adekvátne používanie internetu. Jeho 

cieľovou skupinou sú 14-15 roční žiaci.  V prípade zacielenia na dospievajúcich musíme 

vychádzať z toho, že internet sa stáva každodennou rutinou a obmedzovať čas jeho používania 

by neprinieslo želaný efekt. Zameranie by tu však malo byť na podporu bezpečných vzťahov a 

bezpečných skupín na internete, širokej siete podpory zo strany pomáhajúcich profesionálov, 

rozvinutého sociálneho poradenstva v tejto oblasti. 

Školská sociálna práca v problematike rizikového správania 

Z hľadiska predchádzania vzniku, včasného odhaľovania i intervencie sa účelnou javí i 

školská sociálna práca. Táto profesia u nás nie je stále etablovaná. Školskí sociálni pracovníci 

však v zahraničí zohrávajú nezastupiteľné úlohy v prevencii, no i pri riešení rôznych problémov 

vo vzťahu k školským kolektívom ale i vo vzťahu k žiakom a ich rodičom. Rovnako i samotná 

školská sociálna práca má v zahraničí, najmä v USA už dlhoročnú tradíciu. Je spätá s vývojom 

sociálnej práce od jej počiatkov najmä na americkom kontinente. Jej rozvoj vrcholí najmä 

začiatkom 90-tych rokov, kedy bola v roku 1994 založená prvá samostatnánprofesijná 

organizácia (The School Social Workers Association of America – SSWAA).195 Samotná 

školská sociálna práca teoreticky taktiež vychádza z ekologických prístupov a školský sociálny 

pracovník je profesionálom, ktorý vykonáva v školskom prostredí množstvo úloh, ktoré 

nespadajú pod kompetencie pedagógov ani iných zamestnancov školy. Jeho práca tak nie je 

pedagogického charakteru, no je pomáhajúcim profesionálom zameriavajúcim sa najmä na 

oblasť sociálnych vzťahov v školskom prostredí.196 

V kontexte témy monografie, teda práce s problematicky sa správajúcimi adolescentmi 

sa môžeme inšpirovať zahraničnými fungujúcimi stratégiami, kde školskí sociálni pracovníci 

pracujú na školách najmä v oblastiach: 

• individuálneho, skupinového a rodičovského poradenstva, 

• vyhodnocovania špeciálnych potrieb žiakov, 

• prípadového manažmentu, 

• krízovej intervencie, 

                                                 

195 KELLY, M.S., RAINES, J.C., STONE, S. & A. FREY. School Social Work. An Evidence-Informed 
Framework for Practice.  
196 DUPPER, D. School Social Work: Skills and Interventions for Effective Practice.  
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• konzultácií pre rodičov a učiteľov, 

• rodinnej, školskej a voľnočasovej spolupráce, 

• realizáciou workshopov pre žiakov, rodičov a učiteľov, 

• indikáciou vhodných prípadov pre ďalšiu intervenciu, 

• koordináciou preventívnych stratégií.197  

Podľa uvedeného zohrávajú školskí sociálni pracovníci významné úlohy, ktoré sú v 

súčasnosti u nás rozdelené najmä medzi pedagógov, ktorí pri edukačných úlohách častokrát 

nedokážu pokryť tieto oblasti. Práve preto považujeme prácu školského sociálneho pracovníka 

z tohto hľadiska za kľúčovú. Príkladom dobrej praxe v tejto oblasti môže byť napríklad projekt 

školskej sociálnej práce realizovanej Linkou detskej dôvery v roku 2016198. Za nevyhnutné 

však považujeme aplikovať školskú sociálnu prácu na podmienky škôl v našom priestore, čo 

však vyžaduje podmienky i z hľadiska vhodnej kvalifikácie a klasifikácie tejto profesie i z 

hľadiska platnej legislatívy. 

  

                                                 

197 OPENSHAW, L. Social Work in Schools: Principles and Practice.  
198 www.linkadeti.sk [online] 
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Záver 

Problematika novodobých foriem rizikového správania je v tomto období často 

diskutovanou témou. Súvisí to najmä s masívnym rozvojom informačno-komunikačných 

technológií, ktorého sme svedkami v posledných dekádach. Svet sa pod vplyvom rôznych 

faktorov globalizuje, internalizuje či digitalizuje a sme svedkami neustáleho tlaku na 

používanie nových foriem komunikácie. Ak sa však niečo používa v takej miere, je nutné okrem 

pozitívnych vplyvov uvažovať i o možných negatívach. Z tohto hľadiska je možné veľmi jasne 

vymedziť niekoľko problematických okruhov prítomných v správaní detí a mládeže práve 

súvisiace s rozvojom moderných technológií. V teoretických konceptoch mnohých autorov sa 

v posledných obdobiach vyčleňuje nová, interdisciplinárna, až transdisciplinárna oblasť 

rizikového správania, vyznačujúca sa najmä problematickým používaním internetu. Práve 

charakteristika a popis problematického používania internetu vo vzťahu k sociálnej práci 

jednak ako vednému odboru, ale i ako praktickej činnosti, sa stal hlavným zámerom pre 

napísanie tejto monografie. 

Z hľadiska rozvoja vedeckého poznania sociálnej práce je nevyhnutné hľadať 

východiská akejkoľvek práce s cieľovou skupinou, či problémovej situácie klienta 

v existujúcich, či vznikajúcich teóriách vlastných práve sociálnej práci. Iba týmto spôsobom je 

možné obohatiť existujúcu teóriu sociálnej práce o aktuálne problémové oblasti, s ktorými sa 

sociálni pracovníci pri svojej praxi stretávajú. Konkrétne, v prípade príčin a charakteristík 

problematického používania internetu u adolescentov môžeme vychádzať zo širokej škály 

psychoanalytických, behaviorálnych, koginitívnych, kognitívno-behaviorálnych, 

humanistických a existencionálnych teórií. Vlastné vysvetlenie sociálneho prostredia ako 

i sociálnej praxe v tejto problematike ponúka objasnenie a prispôsobovanie systémových 

a ekologických perspektív v sociálnej práci s touto cieľovou skupinou. 

Z hľadiska praxeologickej roviny sociálnej práce založenej hlavne na ekologickej 

perspektíve, najmä v práci s adolescentmi, ktorých považujeme za jednu z najrizikovejších 

skupín, považujeme za nesmierne dôležité poznať súbor faktorov, ktoré významne ovplyvňujú 

vznik a rozvoj problematického používania internetu. Tieto faktory musia byť zohľadňované 

pri všetkých typoch práce sociálnych pracovníkov s cieľovou skupinou adolescentov. 

Jednotlivé faktory popisujeme na základe dostupných prác najmä zahraničných odborníkov, no 
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i prostredníctvom autorského overovania.199 Týmto spôsobom bolo identifikovaných 12 

oblastí, ktoré súvisia s problematickým používaním internetu. Po zohľadnení dostupných 

teoretických faktov, no i prevzatých a vlastných výskumných poznatkov ich môžeme označiť 

za rizikové a protektívne faktory problematického používania internetu. Graficky ich 

vyjadrujeme prostredníctvom Obrázku 2. 

 

Tento model je výsledkom sumarizácie jednotlivých premenných, ktoré boli výskumne 

i teoreticky identifikované ako významné pre oblasť problematického používania internetu 

u adolescentov. Máme za to, že úspešná sociálna práca v tejto problematike s cieľovou 

skupinou adolescentov musí reflektovať na všetky identifikované faktory. Pozornosť si zaslúžia 

ako rizikové, tak i protektívne faktory v rovnakej miere.  

Z hľadiska rizikovosti, teda negatívneho vplyvu na problematické používanie internetu 

u adolescentov bolo možné identifikovať 10 významných faktorov: 

                                                 

199 LICHNER,V. a D. ŠLOSÁR. Sociálny kapitál adolescentov z pohľadu rizikového správania na internete 

Obrázok 2 - Model významných faktorov problematického používania internetu u adolescentov 

Problematické 

používanie internetu 
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- reálne sociálne vzťahy – konkrétne ich nedostatočná úroveň. Bolo preukázané, že 

znižujúci sa kontakt a vytváranie vzťahov v reálnom sociálnom prostredí pôsobí na 

nárast problematického používania internetu. Tu je príležitosťou pre sociálnych 

pracovníkov zameriavať sa na reálne sociálne vzťahy detí a dospievajúcich, 

posilňovaním bezpečných rovesníckych vzťahov v reálnom sociálnom prostredí; 

- virtuálne sociálne vzťahy – výskumne i teoreticky sme preukázali, že zvyšujúci sa počet 

virtuálnych sociálnych vzťahov predpokladá zvýšené riziko vzniku problémov 

s používaním internetu; 

- potreba sociálneho začlenenia – sociálne začlenenie ako sociálny konštrukt predpokladá 

určitú úroveň zapojenia sa do sociálnej skupiny ako i spokojnosť s úrovňou tohto 

zapojenia u detí a dospievajúcich. Odklon od ideálneho pomeru začlenenia a jeho 

potreby môže spôsobiť množstvo negatívnych javov, jedným z nich je práve 

problematické používanie internetu, za predpokladu, že reálne sociálne začlenenie je 

výrazne poddimenzované oproti želanému. Pre sociálnu prácu, najmä v ekologickom 

prístupe to predpokladá výraznú príležitosť zamerania sa na úroveň začlenenia 

jednotlivcov najmä v rovesníckych školských či iných skupinách; 

- rodičovský štýl – v tomto kontexte bolo dokázané, že najmä rodičovský štýl matky 

môže byť významným faktorom pri rozvoji problematického používania internetu. Ide 

najmä o ľahostajnosť vo výchove, no taktiež nadmernú kontrolu zo strany matky, či 

zneužívanie moci rodiča. To taktiež otvára priestor najmä pre sociálnych pracovníkov 

pracujúcich v rodinách v ich orientácii i na túto oblasť; 

- rodinná história – ako významné faktory rodinnej histórie bolo identifikované najmä 

protispoločenské správanie rodiča, alebo rodičov (s dôsledkami v podobe súdneho 

potrestania), a taktiež psychické ochorenie aspoň jedného z rodičov, ktoré môžu 

vplývať na zvýšené riziko vzniku problematického používania internetu; 

- demografické faktory – z hľadiska demografických charakteristík, ktoré boli 

u adolescentov identifikované považujeme za významné najmä ročník štúdia na strednej 

škole, ale i rod. Problematické používanie bolo z tohto hľadiska identifikované viac 

u ženskej populácie než u mužskej a objavuje sa častejšie v nižších ročníkoch stredných 

škôl. Efektívne preventívne aktivity patriace do primárnej prevencie by tak mali byť 

realizované v čo najskoršom možnom období, ideálne ešte na základných školách. Na 

stredných školách by sa tak otvoril priestor najmä pre sekundárnu, príp. terciárnu 

prevenciu; 
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- uverejňované informácie – v tejto oblasti boli identifikované jednoznačné korelácie 

medzi množstvom skutočných informácií, ktoré o sebe jednotlivci uverejňujú na 

internete a nárastom problematického používania. Máme za to, že množstvo 

uverejňovaných detailných informácií o osobe je z pohľadu negatívnych dôsledkov 

veľmi významné; 

- čas pripojenia na internet – z hľadiska dostupných teoretických i empirických štúdií je 

zrejmé, že denné pripojenie k internetu významne koreluje s problematickým 

používaním. To bolo potvrdené i prostredníctvom realizovaných zisťovaní. Zvyšujúci 

sa čas strávený na internete môže byť považovaný za veľmi významný faktor pre 

problematické používanie. To otvára opäť priestor pre sociálnu prácu v reálnych 

sociálnych skupinách, posilňovaní reálnych sociálnych väzieb, ako i v možnostiach 

efektívneho trávenia voľného času i napríklad prostredníctvom komunitných aktivít, či 

aktivít terénnej sociálnej práce; 

- sociálne výmeny na internete – v tejto oblasti boli identifikované faktory, ktoré súvisia 

najmä s konkrétnymi aktivitami, ktoré adolescenti na internete, najmä na sociálnych 

sieťach realizujú. Za rizikové sú z tohto pohľadu považované najmä členstvá 

v množstve sociálnych skupín na internete, vodcovstvo skupiny na internete, či 

subjektívny pocit obľúbenosti v prostredí internetu. Tu vnímame taktiež príležitosť pre 

sociálnu prácu jednak v školskom, jednak v inom rovesníckom prostredí, kedy je 

možnosť zamerať sa na trávenie voľného času mimo virtuálneho priestoru. 

Okrem negatívnych, boli teoreticky i empiricky identifikované i pozitívne súvislosti 

medzi problematickým používaním internetu a niektorými faktormi. Pri týchto faktoroch 

môžeme hovoriť o protektívnosti, a teda vplyve na znižujúcu sa tendenciu negatívnych 

dôsledkov používania internetu: 

- rodičovský štýl – v kontexte protektívnych faktorov ide v tejto oblasti najmä o pozitívne 

vzťahy s rodičmi, otvorenosť a transparentnosť vo výchove; 

- sociálne výmeny v reálnych sociálnych skupinách – protektívne v tejto oblasti môžu 

pôsobiť všetky aktivity, ktoré vychádzajú z členstva v reálnych sociálnych skupinách, 

stretávania sa a trávenia času s rovesníkmi, no i doplnková telefonická a textová 

komunikácia s rovesníkmi, ktorých adolescenti osobne poznajú. Rovnako i pocit 

obľúbenosti v reálnej sociálnej skupine, či vodcovstvo rovesníckej skupiny môže 

pôsobiť protektívne. 
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Úlohou pomáhajúcich profesionálov je v uvedenom kontexte prostredníctvom sociálnej 

práce založenej na ovplyvňovaní jedinca v jeho prostredí, v zameraniach ekologickej 

perspektívy, či už prostredníctvom školskej, komunitnej, terénnej, alebo iných foriem sociálnej 

práce, zameriavať sa na posilňovanie tých oblastí života adolescentov, ktoré môžu eliminovať 

riziko vzniku negatívnych následkov používania internetu. Práve z tohto dôvodu považujeme 

problematiku nebezpečného používania internetu ako i identifikáciu významných faktorov pre 

teóriu i prax sociálnej práce s cieľovou skupinou adolescentov za relevantnú a aktuálnu. 
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