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Anotace: 

Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu vztahu mezi závislostí na internetu a 

dimenzemi struktury osobnosti u adolescentů v České republice. Teoretická část se věnuje 

především pojmům syndrom závislosti, osobnost a adolescence. Výzkumná data byla 

shromážděna pomocí dotazníků NEO FFI (NEO Five Factor Inventory) a dotazníku IAT (Test 

míry závislosti na internetu). Pomocí IAT dotazníku byla zjištěna míra závislosti na internetu, 

která byla pomocí statistických metod korelována s osobnostními dimenzemi. Negativní 

korelace s mírou závislosti na internetu byla shledána u osobnostní dimenze Přívětivost. 

Výsledky naznačují odlišnou strukturu osobnosti u adolescentů závislých na internetu a 

celkově velmi vysoké průměrné počty hodin strávených online v poměru k dalším životním 

aktivitám.  

Klíčová slova: závislost, internet, osobnostní dimenze, adolescenti  
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Abstract: 

The focus of the present bachelor’s thesis is the relation between  internet adiction  and 

personality structure in Czech adolescents. The theoretical part tries to delineate the relation 

between addiction, personality structure and adolescence. The research data were collected 

with following methods:  the questionnaires IAT (Internet Addiction Test) and NEO FFI (Neo 

Five Factor Inventory). The results indicate a medium negative correlation between internet 

addiction and Agreeableness. . In conclusion, internet addicts show a different personality 

structure and spend a considerable amount of time online in comparison to the rest of their 

activities of daily living. 

Key words: addiction, internet, personality traits, adolescents 
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Úvod 
 

Ve své bakalářské práci bych se chtěl věnovat závislosti na internetu, což je nový a aktuální 

problém vyspělých společností s vysokým pokrytím internetem. Jedná se o nelátkovou 

závislost, běžnou napříč věkovým spektrem.  

V České republice dle Českého statistického úřadu v roce 2014 je 72 % domácností 

s připojením na internet (Český statistický úřad, 2014). Závislost na internetu stoupá 

v populaci každým rokem. Bez internetu si většina z nás nedokáže představit běžný život. 

Internet využíváme v práci, ve škole i ve volném čase. Pro někoho je to zdroj příjmů a tedy i 

nepostradatelná součást života. Může tak být člověku velice prospěšný, ale zároveň může být 

používán kontraproduktivně. Mám osobní zkušenosti s internetem, ať už s užíváním 

sociálních sítí, či sledování videí a internet je také nedílnou součástí mého studia a práce. 

V dnešní době můžeme využívat internet takřka celý den. Můžeme ho mít kdykoliv po ruce 

v mobilním telefonu. Wi-Fi připojení je dostupné na mnoha veřejných místech a mobilní 

operátoři poskytují levné datové balíčky dostupné většině populace v České republice. Jeho 

dostupnost a rychlost se každý rok zlepšují. Díky tomu všemu je stále více lidí, kteří u 

internetu tráví příliš mnoho času. V USA adolescenti tráví u obrazovek v průměru více než 

jedenáct hodin každý den. Nejčastěji je to televize, což je více než 4 hodiny z daného času a 

nově jsou to notebooky, tablety a telefony, na kterých adolescenti tráví až třetinu času 

(AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2013). Online výzkum, který proběhl na 

Anglické univerzitě, ukazuje, že z vzorku 2257 studentů je 3,2 % závislých na internetu. 

(Kuss, Griffiths, Binder, 2013). Často se stává součástí našeho každodenního života. Trávení 

času na sociálních sítích, využití v práci, sledování videí ve volném čase, hledání jízdních 

řádů, hledání studijních materiálu a nesčetně mnoho dalších činností, při kterých se internet dá 

využít. Při takto velké časové dotaci strávené na internetu je tedy zřejmé, že při špatném 

užívání může snadno vzniknout závislost. Má to poté vliv na jejich psychiku i sociální život.  

O závislosti na internetu se často hovoří ve stejných souvislostech jako o závislostech na 

jiných digitálních mediích, jako je například televize, nebo videohry. Možností využití 

internetu je stále více. V této bakalářské práci budu zjišťovat, jestli existuje nějaká souvislost, 

mezi osobnostními dimenzemi člověka a závislostí na internetu u adolescentů.   

Teoretická část bakalářské práce se bude věnovat především závislosti na internetu a 

osobnosti jako takové.          
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Empirická část bude obsahovat popis samotného výzkumu, který bude proveden pomocí 

dotazníků. 

V diskusi se budu věnovat výsledkům srovnání u závislých a nezávislých adolescentů a 

jejich osobnostním dimenzím.  
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1   Závislost 

 

Orel (2012) popisuje syndrom závislosti (F1x.2) jako něco co je charakteristické silnou až 

palčivou touhou nebo puzením užívat opakovaně danou látku. Syndrom závislosti se 

projevuje problematickou kontrolou a problematickým až nemožným zastavením užívání 

látky. Nárůst tolerance spojený s požadavkem zvyšujících se dávek. Jasným průkazem 

závislosti je odvykací stav, který se objevuje, pokud látka není dodána. Závislý jedinec 

postupně zanedbává dřívější zájmy o vztahy a pokračuje v užívání psychoaktivní látky přes 

jasné a zjevné projevy negativních důsledků.  

 Z psychologického hlediska je syndrom závislosti (dále závislost) vyústěním abúzu, a 

to na základě pozitivní zpětné vazby spočívající v subjektivně ceněné změně prožívání po 

požití psychoaktivní látky. Závislý jedinec poté zamění změnu prožívání reality za změnu 

reality samotné, čímž se celá záležitost upevňuje. Dojde k izolaci od autentického prožívání a 

k masivnímu posílení osobnostních obran. Patologický systém se dále petrifikuje v důsledku 

sekundární traumatizace. Závislost často progreduje a dlouho se vleče, získává svůj vlastní 

dynamismus a zákonitosti (S. Kudrle in Kalina et al., 2015).   

 Hollen (2009) říká, že závislost je komplexní porucha, ze základu se diagnosticky 

charakterizovat jako opakované nutkání užít danou látku nebo oddávat se určitému chování i 

přes jeho negativní důsledky.  

 Závislost je soubor behaviorálních‚ kognitivních a fyziologických stavů‚ který se 

vyvíjí po opakovaném užití látky a který typicky zahrnuje silné přání užít drogu‚ narušenou 

sebekontrolu při jejím užívání‚ přetrvávající užívání této drogy i přes škodlivé následky‚ 

priorita v užívání drogy před ostatními aktivitami a závazky‚ zvýšená tolerance pro drogu a 

někdy somatický odvykací stav (MKN 10, 2009). 

 

1.1 Neorobiologický model závislosti 

 
Cyklus neurobiologické závislosti svazuje klinické jevy nemocí do specifických 

neuronových mechanismů, které poskytují vhled do patologických procesů a identifikují nové 

způsoby léčby závislosti. Diskrétní klinický jev, potěšení zesílena nemocí, jsou integrována 
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do dynamického kruhu závislosti, který začíná býti více zakořeněný a nekontrolovatelný, 

když mozek začíná být závislý. Biologický základ těchto klinických komponent je více 

vymezován skrz expanzi ve výzkumu závislosti, který nejdříve zahrnoval zvířecí model. Až 

poté nastala expanze neurologických studií závislých pacientů. Drogy produkují euforii 

aktivací center rozkoší v mozku a pozoruhodná jsou odlišná činidla (například opiáty, 

stimulanty, alkohol, nikotin, marihuana), všechny zvyšují extracelulární úrovně dopaminu 

(DA) a v plášti nukleus accumbens (NAc). Drogově vyvolaná euforie v lidech má blízké 

spojení DA receptorů. Ukázaných v několika studiích za pomoci pozitronové emisní 

tomografie (PET). Studie na zvířatech demonstrovaly, že přirozené odměny (sex, jídlo, voda) 

také zvyšují DA úrovně v nuklues accumbens, v menší míře a neurologických studiích na 

lidech hlásí, že DA uvolňuje v ,,dorsal striatum“ koreluje s potěšením z jídla. Tyto studie 

směřují prožitek drogové euforie do center přirozených odměn, které se vyvinuly s cílem 

zajistit přežití. Po drogové euforiivyžaduje jedinec opakované užití drogy. Zvláště když 

genetické kořeny umocňují příjemný zážitek. Například je zde značný důkaz o tom, že jedinci 

s genetickou predispozicí k alkoholismu zažívají z této drogy více potěšení, protože produkuje 

zveličený β – endorfin. V průběhu času drogy naruší koloběh odměn a produkují dysforické 

stavy, jako jsou například abstinenční příznaky, bažení a hédonická dysregulace, která 

poskytuje negativní posílení. Střídá se s pozitivním posílením euforie pro pohon cyklu 

závislosti (Dackis, O’Brien, 2005) 

 

1.2 Diagnostická kritéria závislosti 

 

Závislost lze diagnostikovat v případě, že během posledního roku došlo ke třem nebo více 

z následujících jevů: 

 silná touha nebo pocit puzení užívat látku; 

 potíže v sebeovládání při užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo o 

množství látky; 

 tělesný odvykací stav: Látka je užívána s úmyslem zmenšit příznaky vyvolané 

předchozím užíváním látky, případně dochází k odvykacímu stavu, který je 

typický pro tu kterou látku. K mírnění odvykacího stavu se také někdy používá 

příbuzná látka s podobnými účinky; 
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 průkaz tolerance k účinkům látky jako vyžadování vyšších dávek látek, aby se 

dosáhlo účinku původně vyvolaného nižšími dávkami; 

 postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané 

psychoaktivní látky a zvýšené množství času k získání nebo užívání látky, nebo 

zotavení se z jejich účinku; 

 pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků (MKN 10, 

2009). 

Syndrom závislosti může být přítomen pro určitou látku, třídu látek nebo širší řadu různých 

látek. (Nešpor, 2011) 

Diagnóza závislosti podle Diagnostického a statistického manuálu Americké psychiatrické 

asociace (DSM – IV) se stanovuje takto: 

Pro diagnózu závislosti by měl pacient vykazovat alespoň tři ze sedmi dále uvedených 

příznaků ve stejném období 12 měsíců: 

 růst tolerance (zvyšování dávek, aby se dosáhlo stejného účinku, nebo pokles 

účinků návykové látky při stejném dávkování); 

 odvykací příznaky po vysazení látky; 

 přijímání látky ve větším množství nebo delší dobu, než měl člověk v úmyslu; 

 dlouhodobá snaha nebo jeden či více pokusů omezit a ovládat přijímání látky; 

 trávení velkého množství času užíváním a obstaráváním látky nebo zotavování se 

z jejich účinků; 

 zanechání sociálních, pracovních a rekreačních aktivit v důsledku užívání látky 

nebo jejich omezení; 

 pokračování užívání látky navzdory dlouhodobým nebo opakujícím se sociálním, 

psychologickým nebo tělesným problémům, o nichž člověk ví a které jsou 

způsobeny nebo zhoršovány užíváním látky (Nešpor, 2011). 

Pro diagnostiku závislosti na internetu mohou být nápomocné diagnostické kategorie F63. 

Návykové a impulzivní poruchy – patologické hráčství podle Světové zdravotnické 

organizace (MKN-10): 

 během období nejméně jednoho roku se vyskytnou dvě nebo více epizod hráčství; 
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 tyto epizody nejsou pro jedince výnosné, ale opakují se přesto, že vyvolávají tíseň 

a narušují každodenní život; 

 jedinec popisuje silné puzení ke hře, které lze těžko ovládnout, a hovoří se o tom, 

že není schopen silou vůle hře odolat; 

 jedinec je zaujat myšlenkami a představami hraní a okolností, které tuto činnost 

doprovázejí (Nešpor, 2011). 

Patologické hazardní hráčství podle Americké psychiatrické asociace (DSM-IV) je 

diagnostikováno v případě, že je splněno pět a více znaků ze seznamu: 

 zaměstnává se hazardní hrou (např. přemýšlení o předchozích hrách, plány na další 

hru, uvažuje o tom, jak si opatřuje prostředky k další hazardní hře); 

 aby docílil žádoucího vzrušení, musí zvyšovat množství peněz vkládaných do 

hazardní hry; 

 opakovaně a neúspěšně se pokoušel hazardní hru ovládat, redukovat nebo s ní 

přestat; 

 když se pokouší snížit hazardní hru nebo s ní přestává, cítí neklid a podrážděnost;  

 používá hazardní hru jako prostředek jak uniknout problémům nebo mínit 

dysforickou náladu (např. pocity bezmocnosti, viny, úzkosti, deprese); 

 po ztrátě peněz při hazardní hře se následujícího dne k hazardní hře vrací, aby je 

vyhrál zpět; 

 lže příbuzným, terapeutovi nebo jiným lidem, aby tak zakryl rozsah svého zaujetí 

hazardní hrou;  

 dopustil se ilegálních činů jako padělání, podvodů, krádeží nebo zpronevěry kvůli 

hazardní hře;  

 ohrozil nebo ztratil kvůli hazardní hře signifikantní vztahy, zaměstnání, vzdělání 

nebo kariéru;  

 spoléhá na druhé, aby mu poskytovali finanční prostředky a mírnili tak zoufalou 

finanční situaci, do které se dostal kvůli hazardní hře (Nešpor, 2011). 

 

1.3 Druhy závislosti 

 

Podle odborníků jsou rozlišovány dva základní typy závislosti:  
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a) fyzickou závislost - lidé jsou závislí na psychoaktivních látkách kvůli určitým 

fyziologickým procesům, které tyto látky vyvolávají v těle.  

b) psychickou nebo také behaviorální závislost, lidé se projevují prvky závislostního chování 

v souvislosti k určitým aktivitám (Hollen, 2009).  

,,behaviorální závislosti‘‘ se používají také názvy ,,nelátkové závislosti‘‘(Brown, 1993; 

Frescella, Potenza; Brown et al., 2010) ,,nechemické závislosti‘‘(Marks, 1990), ,,nedrogové 

závislosti‘‘ (Dickerson, 1990), ,,závislosti bez substancí‘‘ (Berrett, Drogin, 2000) ,,nebo 

závislosti na procesech‘‘ (Hollen, 2009 Shaffer, 1996).      

     

Chování, které vyvolává uspokojení, je velice často opakováno. Při častém opakování se pak 

z dlouhodobého hlediska stává zvykem či návykem, a to občas i navzdory některým 

negativním následkům. Podléhání okamžitému impulzu a ztráta kontroly jsou typickými 

znaky takového chování, které můžeme označit jako závislostní. Vedle závislosti na 

psychoaktivních látkách se v psychiatrické literatuře začal od osmdesátých let minulého 

století stále častěji objevovat pojem ,,nelátkové“ nebo ,,behaviorální závislosti“ (Lobo, 

Kennedy, 2006). 

           

1.4 Společné znaky látkových a nelátkových závislostí 

 

Studie ukazují, že látkové a nelátkové závislosti spolu sdílejí některé společné znaky, které 

jsou důvodem k jejich společné klasifikaci. Společné znaky lze rozdělit do čtyř základních 

kategorií: genetické, neurobiologické, osobnostní a klinické charakteristiky (Frescella, 

Potenza, Brown, Childress, 2010). 

Z hlediska genetické charakteristiky popisují výsledky rozsáhlé studie, která prokázala (v 

porovnání s faktory prostředí) výrazný podíl dědičnosti na rozvoj závislostí: dvojčata 

patologický hráčů trpí významně častěji některou drogovou závislostí bez ohledu na to, jestli 

vyrůstala společně, či nikoliv (Potenza, Xian, Shah 2005).  

Váchová, Racková, Janů (2009) Neurobiologický výzkum stále více dokazuje, že jak 

návykové látky, tak i naše smyslové percepce a chování stimulují v mozku totožný systém 

odměn, kterému se připisuje primární role ve vývoji a udržování závislosti. J. E. Grant, J. A. 
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Brewer, M. N. Potenza, R. Karim, P. Chaudhri (in Kalina, 2015) popisují, že v rámci tohoto 

systému existuje několik neurotransmiterových systémů. Největší roli na regulaci 

odměňujícího chování má dopaminergní a endogenní opiátový systém. Výzkumy ukazují, že 

jak užívání psychoaktivní látky, tak provedení závislostního chování aktivují, ať už přímo, či 

zprostředkovaně, právě tyto systémy mozku. 

        

1.5 Závislost na internetu 

 

Především muži do 18 let a ženy v domácnosti tráví mnoho hodin denně online. Ztráta 

kontroly spočívá především v tom, že člověk prosedí u počítače podstatně více času, než sám 

plánoval. Ponocuje a nedostatek spánku vede k psychickým problémům. Člověk je ve škole 

nebo v práci unavený, a tím klesá jeho efektivita nebo se do školy, či práce vůbec nedostaví. 

Můžeme také pozorovat sociální izolaci a ztrátu ostatních zájmů. V době, kdy člověk není 

online, může pociťovat abstinenční příznaky v podobě neklidu, nervozity, poruch soustředění, 

podrážděnosti a rozladěnosti (Röhr, 2015) 

Rizika internetové závislosti mají dle Nešpora (2011) řadu různých forem či druhů aktivit:  

 Nadměrné věnování se počítači jako pracovnímu prostředku a nástroji. 

V tomto případě může být problém spjat například s workoholismem.  

 Počítačové hry. Jejich rizikovost, zejména pro děti, je evidentní. Patří sem mimo 

jiné zanedbávání školních povinností, zaostávání v sociálních dovednostech, rizika 

pro zdravý vývoj pohybového aparátu, prvek násilí a riskování v mnoha 

počítačových hrách, virtuální nevolnost apod. 

 Internet může být použit jako prostředek k hazardní hře. Zde je jasný přechod 

k patologickému hráčství a souvisejícím problémům.  

 Závislost na pornografii. Právě pornografické stránky patří na internetu k těm 

nejnavštěvovanějším. K tomu možná přispívá zdánlivá anonymita.  

 Nadměrná časová účast na internetových diskuzních skupinách (,,chat“), 

takže postižený člověk často zanedbává své reálné vztahy pro mělké a povrchní 

kontakty na internetu.   

 Patologický vztah k počítačům, a tedy i závislost na internetu můžeme řadit také mezi 

návykové a impulzivní poruchy. Je to tedy stejná skupina jako patologické hráčství, 
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kleptomanie nebo patologické nakupování. Upozorňuje také na to, že ve sledované skupině 

osob byl zjištěn vysoký výskyt jiných duševních problémů. Jednalo se zejména o bipolární 

afektivní poruchu, úzkostnou poruchu (např. sociální fobii), bulimii nebo jinou poruchu 

přijmu potravy, patologické nakupování, sklon nezvládání hněvu a zneužívání alkoholu nebo 

jiných návykových látek (Nešpor, 2011).  

Osoby s behaviorálními závislostmi udávají pocity podrážděnosti a úzkosti, pokud 

nemohou pokračovat v závislostním chování, ale v porovnání s látkovými závislostmi se u 

nich nevyskytují klasické abstinenční příznaky fyziologického charakteru. Obdobná je také 

absence náhledu na vlastní závislostní chování a systém obran, která ho udržuje, což je velmi 

důležité z hlediska psychoterapie (Pies, 2009).  

Závislost na internetu bude v budoucnosti stále větší problém. Zejména proto, že virtuální 

světy jsou stále dokonalejší a podobnější reálnému životu, takže poskytují stále silnější 

podněty. Také proto, že ve stále komplikovanější a náročnější společnosti narůstá počet lidí, 

kteří nemohou dostát tomu, co očekávají sami od sebe, nebo co od nich očekávají druzí. Často 

se tedy stává pastí útěk do světa zdání, spojený se ztrátou vztahu k realitě (Röhr, 2015) 

Young (2004) popisuje posun závislých, jsou-li online. Najednou jsou neschopní řídit 

ústřední aspekty svých životů, zejména proto, že stále narůstá zaujetí online světem. Začínají 

meškat důležité termíny v práci. Tráví méně času se svojí rodinnou a pomalu zanedbávají 

vlastní koníčky. Zanedbávají také sociální kontakty, své přátele, spolupracovníky. Nakonec se 

jejich život stává neovladatelný v důsledku nadměrného užívání internetu. Jak závislost roste, 

jejich svět je konzumován online světem. Preferují pouze online hry, chatování s online 

kamarády nebo online hazardní hry. Ignorují rodinu a kamarády výměnou za osamocený čas 

strávený na internetu.  

Závislost na internetu je nejvíce spojována s nadměrným užíváním sociálních sítí a závislostí 

na hraní online her. Chatování, blogování, návštěva diskuzí, používání seznamek a další 

aktivity sdružují především sociální sítě. Sociální sítě lze považovat za jakousi komunikační 

metaaplikaci. Důvodů pro jejich užívání je mnoho. Například zde lidé udržují styky 

s existující sítí lidí (kamarádi, spolužáci, kolegové, rodina). Mohou se zde seznamovat a 

flirtovat s dalšími lidmi. (Subrahmanyam a kol., 2008). Lidé se mohou na sociálních sítích 

také sebeprezentovat (Herring, Kapidzic). Někteří zde hledají informace, někdo se zde veřejně 

nebo politicky participuje (Park akol., 2009). Online sociální sítě jsou specifické formou 

používání. Tato aplikace není vázána na počítač, ale dá se používat také přes tablety a 
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telefony. Okamžitá dostupnost tedy nepředstavuje dlouhodobou, několik hodin trvající 

soustředěnou aktivitu (Subrahmanyam a kol., 2008). Nejedná se tedy o aktivitu, která by 

musela bý ostře oddělena. Používání sociálních sítí je tak více nenápadné a není tak konfliktní 

jako hraní her. Můžeme však pozorovat situace, kdy se dostává do kolize s pracovními 

povinnostmi nebo třeba spánkem. Tyto konflikty jsou nenápadné a jedinec sám, ani jeho okolí 

si nemusí dlouho uvědomovat příčiny odkládání povinností či dalších problémů (Lukas Binka 

a kol., 2015).         

Online hry jsou určité varianty počítačových her. Nejčastěji se používá zkratka MMO (z 

anglického massively multiplayer online). Hrají je tisíce hráčů, kteří mohou interagovat 

(Blinka a kol., 2015). MMO hry mají oproti klasickým offline počítačovým hrám řasu 

specifických charakteristik, které se podílejí na rizikovosti z hlediska intenzity hraní a 

potenciálnímu vzniku závislosti (Király a kol., 2014). Odlišuje je intenzita, s jakou se online 

hry hrají. Průměrně je to kolem 25 hodin týdně, což je několikanásobně více než u klasických 

počítačových her. Časté je i dlouhé hraní bez přestávky. Více než polovina hráčů má 

zkušenost s hraním více než 10 hodin v kuse (Williams a kol, 2008; Yee, 2006). Sociální 

aspekt je největším lákadlem MMO her (Cole a Griffiths, 2007). Pro úspěch je nutná 

kooperace a komunikace s dalšími hráči. Zpravidla se druží do stálých skupin (tzv. klanů, gild 

atd.). Tak tráví většinu herního času (Blinka a kol., 2015). Dalším specifickým znakem MMO 

her je postupný vývoj herní postavy či herního účtu (Király a kol., 2014). Dalším znakem je 

neomezenost online hry. Na rozdíl od běžných počítačových her nemají stanovený striktní 

konec. Jsou neustále rozšiřovány a zdokonalovány. Částečně je dotváří i hráči sami (Blinka, 

Šmahel, 2011).           

Závislost na online hrách lze tedy konceptualizovat jako činnost, která se postupně stává 

zásadní v životě hráče, nad níž postupně ztrácí kontrolu. Hraní je doprovázeno změnami 

nálad, které se ale mění v negativní, pokud hrát nemůže. Intenzita hraní postupem času vede 

k sociálním, psychickým či fyzickým problémům a konfliktům.  Hráč má tendenci se ke hraní 

vracet, i když si je vědom negativních následků a i když už byl schopen na nějaký čas hraní 

zvládat (Blinka, 2015). Počítačové hry mohou mít vliv na konkrétní psychosociální obtíže. 

Snížený výkon v práci a ve škole, interpersonální konflikty, nízké sebehodnocení, pocity 

úzkosti a depresivita – to vše může být následkem nadměrného hraní, ale i jeho příčinou. 

Přímý kauzální vztah má závislost na fyzické zdraví (Kalmus a kol., 2014). První jsou 

poranění muskuloskeletu vlivem dlouhotrvajících nevhodných pozic, bolesti zad, bolesti 

hlavy. Druhým problémem je nedostatek spánku (Koulouglioti a kol., 2008). 
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1.6 Diagnostická kritéria závislosti na internetu 

 

Za osobu závislou na internetu je z diagnostického hlediska považována osoba, která kladně 

odpoví na určité množství diagnostických otázek směřujících v souvislosti s používáním 

internetu. Určitá vodítka nám poskytuje především revidovaná verze Diagnostického 

statistického manuálu DSM-5, která uvádí první behaviorální závislost – hráčskou poruchu či 

patologické hráčství – a předběžně tak udává diagnostická kritéria pro závislost na online 

počítačových hrách. Návrh diagnostických kritérií pro online hraní počítačových her je od 

hráčské poruchy přímo odvozen, zahrnuje obdobně devět kritérií. Pravděpodobně jej lze 

zobecnit i na další poruchy související s používáním internetu. Kritéria zahrnují: 

 salienci, kdy se online aktivity stávají jedincovou hlavní náplní života; 

 abstinenční syndrom, který se projevuje podrážděností, depresivitou či úzkostí; 

 potřebu trávit na internetu stále více času; 

 ztrátu kontroly nad online aktivitami a neúspěšné pokusy o jejich omezení; 

 ztrátu zájmu o původní zájmy; 

 pokračování v nadměrných online aktivitách bez ohledu na jejich zjevné negativní 

důsledky; 

 lhání a skutečném objemu online aktivit; 

 využívání internetu jako prostředku k úniku od problémů a špatných nálad; 

 objektivní negativní důsledky v pracovním či osobním životě. 

 

Postižený online závislostí by měl naplnit alespoň pět  z devíti kritérií (APA, 2013). 

Pomocné diagnostické indikátory závislosti na internetu zahrnují množství projevů, jako 

například přítomnost osobních finančních problémů, selhávání či konflikty v zaměstnání, také 

lhaní o množství času stráveném online, upřednostnění internetu před partnerem nebo jinou 

činností, lepší porozumění s virtuální postavou než se skutečným partnerem, přítomnost 

fyzických projevů abstinenčních příznaků, jako chvění se a nervozita při vypnutí PC, pocit 

nevolnosti při nedostupnosti internetu, ztráta zájmu o skutečný sex (Víchová, Koblovský, 

2013). 
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1.7 Psychoterapie závislosti na internetu 

  

Víchová, Koblovský (2013) říkají, že psychoterapie závislosti na internetu využívá prvky 

práce s motivací, individuální terapii, skupinovou psychoterapii, nácviky relaxačních technik, 

zvláště u dětí a mladistvých je vhodné obohacení o rodinnou terapii a také navázání 

spolupráce se školním psychologem či pedagogicko-psychologickou poradnou.  

Zásadní rozdíl mezi léčbou látkových a nelátkových závislostí je stanovení cíle léčby. 

Používání internetu je běžné a pro práci a studium často nezbytné. Proto není zcela možné si 

za léčebný cíl zvolit abstinenci. V této situaci tedy pracujeme s kontrolovaným užíváním. To 

může být pro některé klienty přijatelnější, a rozhodnutí pro terapii tak bude snazší. 

V některých případech to může být kontraproduktivní, protože pro některé osoby je snazší 

úplná abstence a je pro ně těžší kontrolované užívání. Dá se také použít tzv. poloviční 

abstinence. To znamená abstinence pouze od určitých forem závislostního chování. Tedy 

v případě závislosti na internetu to znamená abstinenci pouze od některých konkrétních 

stránek nebo aplikací (Vacek, Vondráčková, 2014).  

Americká akademie pediatrie (American Academy of Pediatrics, 2013) doporučuje jako 

prevenci závislosti časově limitovat čas trávený u obrazovek na dobu do dvou hodin/den. 

Dětem do dvou let nedoporučuje vůbec žádný čas strávený u obrazovek nebo monitorů. 

Ohrožení adolescenti by neměli mít notebooky a obrazovky ve vlastním pokoji. Dále je 

možné přesnésledování času tráveného u obrazovek rodiči nebo blízkou osobou. 

Vhodnou terapeutickou metodou pro léčbu závislosti na internetu může být kognitivně 

behaviorální terapie (Twohig, Crosby, 2010). 

Young (2011) udává tři hlavní body v KBT terapii pro závislost na internetu.  

 Modifikace chování spočívá především ve vytyčení cíle. Cílem terapie by měla být 

redukce hodin strávených online. Používá se denní záznam aktivit na internetu. 

Zapisujeme zde datum a čas aktivity, online aktivitu konkrétně, dobu trvání aktivity, 

přítomné emoce a co z toho vzešlo. Terapeut by měl mít plný přístup do klientova 

uživatelského prostředí. To znamená, že by měl mít přehled o všech online aktivitách 

uživatele. Online závislost je determinovaná konkrétními aktivitami online, situací 
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klienta a jeho emocemi. Klient by měl zaznamenávat úplně vše do speciálního archu, 

kde jsou položky, datum, doba trvání a jaké emoce má během činnosti. Klient by po 

rozlišení problémových aktivit na internetu měl vymazat ze svého přístroje například 

záložky a aplikace v mobilu, které jsou považovány jako problémové. Používá se také 

nastavení budíku pro upozornění na vypršení limitu pro online aktivity. Existuje také 

filtrovací software pro filtraci nevhodných stránek. Doporučuje se jeho využití.  

 

 Kognitivní restrukturalizace je další fází terapie. Je zaměřena na maladaptivní 

myšlení, které slouží jako spouštěč závislosti na internetu. Zobecňování, selektivní 

abstrakce, zveličování nebo personalizace jsou spojené s návykovým užíváním 

internetu. Někteří závislí trpí zkreslenými představamivlastního já. Konstantní 

uvažování a strachování se například o to, že offline jsem bezcenný, ale online jsem 

někdo. Nebo například:nikdo mě nemiluje offline, online svět je jediné místo, kde mě 

někdo respektuje. Závislí si také mohou vytvořit předsudky o tom, že v online světě je 

s nimi zacházené lépe než v offline světě. Avatar, kterého si závislý vytvoří v online 

světě, může dosáhnout různých úspěchů ve hře, což může vést k psychologické 

závislosti. Kognitivní restrukturalizace se snaží prolomit tyto vzory. KBT může 

pomoci pochopit klientům porozumět, že používají internet k zapuzení myšlenek a 

pocitů. Naše nálady jsou dány převážně tím, co si říkáme, a to je většinou založené na 

tom, jak si interpretujeme své prostředí. Pomocí kognitivní restrukturalizace 

pomáháme klientům přehodnotit, jak racionální a validní jejich interpretace jsou. KBT 

se snaží pomoci rozpoznat hlavní problémy způsobené závislosti a zároveň se snaží o 

to, aby si klienti povšimli věci, které získávají odříznutím se od internetu nebo 

omezením jeho užívání. Závislí často zpochybňují důsledky závislosti a snaží se je 

bagatelizovat. Negativní důsledky lze rozdělit do několika základních oblastí: studium 

a práce, duševní zdraví a sociální vztahy, tělesné zdraví a finanční ztráty. Zde je také 

důležitá úloha KBT. Snaží se poukázat, že majitel problému je závislý, a že se bude 

jednat o každodenní závazek, který bude muset řešit.  

 

 Minimalizace rizik je zde především zapotřebí identifikovat všechny faktory 

asociované s vývojem závislosti. Tyto faktory mohou zahrnovat osobní, situační, 

sociální, psychiatrické nebo vztahové problémy. Často si závislí chybně myslí, že 

ukončením závislostního chování je konec problému. Je zde však mnohem více, na 

čem se ještě musí pracovat. Je nutné identifikova,t co vedlo člověka k závislosti a 
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vyřešit i tyto problémy. Jinak zde hrozí velké riziko brzkého relapsu. Závislost na 

internetu často pochází z jiných emočních nebo situačních problémů, jako je například 

stres, deprese, úzkost, problémové vztahy a kariérní problémy. Internet nabízí 

pohodlné rozptýlení od těchto problému stejně, a dokonce jim i trochu pomáhá 

vypořádat se s problémy, ale to je vede k závislosti. Stejně tak mohou používat 

alkohol, drogy a hazardní hru. Harm Reduction je přístup minimalizace rizik, který 

věří, že závislost je spojení psychologických, sociálních a biologických vlivů a tedy 

naučené závislostní chování. Klienti jsou poté směřování k vytyčení si vlastních cílů a 

nastavením vlastní léčby. Například v případě partnerských neshod se doporučuje 

párová psychoterapie před útěkem k online pornografii. Využívají se zde například 

také relaxační techniky, pro umění vlastního uvolnění před vyhledáváním uvolnění na 

internetu.  
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2 Osobnost 
 

Vesměs každá teorie osobnosti se snaží vymezit základní charakteristiky a podstatu osobnosti. 

Ve většině definic se vyzdvihuje, že osobnost představuje souhrn, souvislost či propojení 

charakteru, temperamentu, schopností a také konstitučních vlastností člověka (Cakirpaloglu, 

2012). 

Osobnost je nejčastěji definována jako celek duševního života jedince, má svůj původ v lat. 

slově „persona“. Původně maska pro boha podsvětí. Později stálý typ, charakter, role člověka. 

K běžně uváděným skutečnostem patří seznam 50 rozdílných definic osobnosti G. W. 

Allporta z r. 1937. Osobnost považuje za dynamickou organizaci psychofyzických systémů 

v jedinci, které určují jeho charakteristické způsoby chování a prožívání. H. J. Eysenck 

považuje osobnost za poměrně stálou jednotu charakteru, temperamentu, intelektu a těla, což 

umožňuje její jedinečnou adaptaci na prostředí. H. Piéron vidí osobnost v jednotě její 

inteligence, charakteru, temperamentu a konstituce. Dle J. B. Watsona je osobnost konečný 

výsledek našich zvyků (Hartl, 1993).Psychologové se ve svých pokusech o definici osobnosti 

shodují, že se jedná o poměrně stabilní, komplementární a konzistentní systém jedinečných 

vlastností, obsahů a projevů člověka. (Cakirpaloglu, 2012). 
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3 Adolescence a závislost na internetu 
 

Adolescence je období mezi pubertou a ranou dospělostí. Projevuje se nástupem sekundárních 

pohlavních znaků, dosažením pohlavní zralosti, dozráváním rozumových schopností a 

dotvářením integrity osobnosti (Hartl, 1993). Vymezit období adolescence lze také jako 15–

20 let. Teprve v této době je postupně dosahovaná plná reprodukční zralost a dokončován 

tělesný růst. Rychle se mění postavení jedince ve společnosti – došlo k přechodu ze základní 

školy do učebního oboru nebo na střední školu (Krejčířová, Langmajer, 2006). 

Spolehlivost závazků mladé dospělosti do určité míry závisí na výsledku adolescentního 

zápasu o identitu. Řečeno epigeneticky, nikdo samozřejmě nemůže zcela ,,vědět“, kým ,,je“, 

dokud se v práci a lásce nesetkal se slibnými partnery a nevyzkoušel je. Přesto základní 

vzorce identity musí vyplývat 1) ze selektivního potvrzování a zavrhování jedincových 

dětských identifikací; 2) ze způsobů, jimiž sociální procesy té doby identifikují mladé jedince 

– přičemž je v nejlepším případě uznávají jako osoby, jež se měly stát tím, čím jsou, a jako 

takovým jim lze důvěřovat. Antitezí identity je zmatení identity, což je zřejmě nutná formující 

zkušenost, jež však může formovat jádro poruchy, která posiluje patologickou regresi a je jí 

posilována (Erikson, 2015).  

Adolescence je období rapidního fyziologického růstu a mělo by to být nejzdravější 

období. Nicméně míra morbidity a mortality vzrůstá až o 200–300 % mezi dětstvím a pozdní 

adolescencí, primárně iniciací velmi riskantního chování zahrnujícím alkohol, drogy a 

sexuální aktivity. (Andrerson, 2015).  

Současní adolescenti patří do takzvané internetové generace. Pohyb v kyberprostoru se pro ně 

stává běžnou součástí každodenního života (Subrahmanyam, Šmahel, 2011). 

Internet se tak stal prostředím k uspokojení potřeb a zároveň prostředím, kde se snadněji 

projeví případné patologie. Internet se v tomto období může stát spolehlivým a vždy 

přístupným prostředkem ke zvládání emoční přecitlivělosti a lability. Online aktivity, které 

jsou nejčastěji spojovány se závislostí jsou, sledování videí, časté návštěvy chatových 

místností, užívání sociálních sítí a hraní online her (Durkee a kol., 2012; Kuss a kol., 2013). 
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3.1 Sociální interakce a trávení volného času u adolescentů 

 

Říčan (2006) říká, že adolescenti mají málo času. Většinu ho musí prozahálet, většinou 

doslova ,,prokecat‘‘. Ve dvou nebo v malé skupince, na plovárně, často na telefonu. 

Adolescent potřebuje také hodně samoty, rozhovory jsou však nutné. Tématem může být 

například smysl života, ale mohou sloužit i jako nácvik partnerské interakce. Adolescenti rádi 

čtou, i když v dnešní době dávají přednost videím, televizi, filmu, poslechu hudby. Tato 

média nevyžadují takovou aktivitu konzumenta. Jsou pohodlnější. Odnaučují samostatnému 

vyjadřování.  

V této části života jsou velice významné volnočasové aktivity, zejména sport. Jeho 

význam však pro vývoj osobnosti klesá a řada lidí dává přednost kulturně kreativnějším 

aktivitám. Sport však zůstává jedinečnou rekreací, ventilem soupeřivosti a agresivity.  

Tradiční trávení volné času u adolescentů je na ústupu a více času tráví adolescenti 

online. Výzkumy ukazují, že adolescenti mají problém s vytvářením sociálních dovedností, 

které umožňují navázání blízkých sociálních vztahů. Je to v důsledku nadměrného užívání 

internetu. Cítí se také častěji osaměle (Ang a kol., 2012; Esen a Sieyez, 2011). 

 

3.2 Sexualita u adolescentů a internet 

 

Langmajer, Krejčířová (2013) říkají, že sexuální aktivita nezačíná teprve v období dospívání, 

ale už dávno předtím. V adolescenci však rychle narůstá frekvence aktivit a jejich 

diferenciace. Sexuální pud je nepochybně závislý na fyziologických procesech. To znamená 

tedy prudké změny hormonální činnosti. Projevy a vývoj sexuálního chování jsou však 

výrazně modifikovány výchovnými a sociálními podmínkami. Děti s předčasnou pubertou 

začínají intenzivně masturbovat převážně brzy po objevení sekundárních pohlavních znaků, 

ale partner druhého pohlaví pro ně nic neznamená.  

Část sexuálního vyžití u adolescentů se může přesunout do online světa. Termín kybersex 

zahrnuje jakoukoliv sexuální aktivitu odehrávající se v prostředí internetu. Mezi online 

sexuální aktivity se řadí i vyhledávání partnerů pro bezplatný sex v offline prostředí. Mohou 

je vyhledávat v online seznamkách, erotických chatovacích místnostech, či na nejrůznějších 

online fórech, kde se mohou sdružovat jedinci nejrůznějších sexuálních minorit či s preferencí 
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nejrůznějších sexuálních praktik. Řadí se zde i online nákup erotických pomůcek, vyhledávání 

placených erotických služeb nebo sledování pornografie (Döring, 2009). 

 

3.3 Genderové rozdíly u adolescentů závislých na internetu 

 

Studie z Jižní Koreje disponují daty od 56 086 studentů. 28 712 chlapců, a 27 374 

dívek z celkového počtu 800 škol. Bylo zjištěno, že skoro 95 % studentů jsou průměrní 

uživatelé. 2,4% uživatelů bylo označeno jako ohrožených závislostí a 2,8 % studentů je 

závislých na internetu. Vyšší míra závislosti byla shledána u chlapců. Závislých bylo shledáno 

3,6 % chlapců, dívek pouze 1,9 %. Byla zde hodnocena tři kritéria. Zdravotní sebehodnocení, 

subjektivní neštěstí a depresivní symptomy. Nejčastější činností chlapců bylo online hraní her 

56,3 % všech chlapců. Kdežto dívky nejčastěji používaly internet k chatování 21,5 % a 

blogování 20,5 % všech dívek. Spojitost mezi indikátory psychického zdraví a vážností 

závislosti na internetu je ve výzkumu zřetelná. Špatné zdravotní sebehodnocení, subjektivní 

štěstí a depresivní symptomy velice korelovaly se závislostí na internetu u obou pohlaví. Je 

pozoruhodné, že mezi závislými uživateli internetu převažuje špatné zdravotní 

sebehodnocení, subjektivní neštěstí a symptomy deprese, které převažují u dívek (Ha, Hwang, 

2014). 
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4 Vybrané výzkumy z oblasti závislosti na internetu a osobnostních 

dimenzí 
 

V České republice se výzkumu závislosti na internetu věnovali například Činčera a Šimková. 

Tématem byla závislost na internetu a chatování. Studie analyzovala spojení mezi online 

chatem a závislostí na internetu. Byly zde dvě kontrolní skupiny. První byli Čeští uživatelé 

internetu a druhá skupina byli Čeští univerzitní studenti. Základem výzkumu byla série otázek 

od Kimberly Youngové. Ukázalo se, že internetová závislost je v povědomí univerzitních 

studentů, že někteří z nich tráví velké množství času online a mnoho z nich pociťuje, že je to 

problém (Simkova, Cincera 2004). 

Další výzkum se zaměřuje na posouzení rolí struktury rodiny, osobnostních charakteristik 

a demografických faktorů v kontextu predikce závislosti na internetu. Lidé s vyšší mírou 

neuroticismu  více ztrácejí kontrolu nad svým chováním při online komunikaci. Ke 

komunikaci tak internet využívají více. Vypadá to, že lidé s vyšší mírou neuroticismu se tak 

mohou na internetu více exponovat. Toto může vést k trávení většího množství času na 

internetu (Haddadain, Abedin, Monirpoor, 2010). 

Nizozemská studie poukazuje na rizikové faktory a závislost na internetu u adolescentů. 

Ukazuje se, že závislost na internetu může mít mnoho důsledků vyžadujících profesionální 

intervenci. Ze skupiny 3105 adolescentů bylo zjištěno, že 3,7 % mají závislost na internetu. 

Především online hraní a používání sociálních sítí zvyšuje riziko závislosti, přívětivost a 

vynalézavost se ukázaly jako ochranný faktor pro online hráče (Kuss, Rooij, Shorter, 

Griffiths, Mheen, 2013) 

Studie z Jižní Koreje,. která vznikla na základě enormního vzorku 74 980 respondentů ze 

středních škol, testuje faktory ovlivňování závislosti na internetu a  vztah k mentálním 

zdravím. Potencionálně ohrožených závislostí na internetu bylo 14,8 % a závislých bylo 3 %. 

U dívek i chlapců byla závislost vyšší a více se vyskytovala u středoškoláku se suicidálními 

tendencemi, depresivními náladami a s středním nebo vyšším subjektivním stresem, nebo 

závislostí na návykových látkách (Yoo, Cho, Cha, 2014). 

Mezinárodní výzkum, který vyhodnotil, že 4,4 % 11 956 adolescentů z jedenácti zemí 

(Rakousko, Estonsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Izrael, Itálie, Rumunsko, 

Slovinsko a Španělsko) je závislých na internetu. Nejvíce času online tráví adolescenti 

sledováním videí, chatováním a na sociálních sítích. Studenti žijící v metropolitních oblastech 
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vykazují větší míru rizikového užívání internetu. Adolescenti nežijící s biologickými rodiči, s 

nízkým zájmem rodičů a u nezaměstnaných rodičů vykazují vyšší míru problematického 

užívání a také závislosti na internetu (Durkee, Kaess, Carli, Parzer, Wasserman, Floderus, 

Mandelli, 2012). 

Poměrně hodně výzkumů také poukázalo na souvislost mezi závislostí na online hrách a 

zvýšenou depresivitou, úzkostí, sociální úzkostí, pocitem osamění a neuroticismem 

(Menhroof, Grifiths, 2010). 

Zdá se také, že výzkum spíše potvrzuje vžitý stereotyp popisující nadměrného hráče jakožto 

mladšího muže s introvertní až schizoidní osobností, který je sociálně vyhýbavý (Kuss, 

Grifiths, 2012). 
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5 Cíle práce, výzkumný problém, hypotézy 
 

Práce si klade za cíl pomocí získání kvantitativních metod posoudit vztah mezi vybranými 

proměnnými. Cílem práce je ověření hypotéz (viz níže). Hlavní zkoumané proměnné jsou 

osobnostní dimenze u adolescentů a závislost na internetu. Pomocí dotazníku NEO FFI jsme 

získali data o osobnostních dimenzí u adolescentů a pomocí IAT data o případné míře 

závislosti na internetu. Výsledky výzkumu by měly ukázat také rozdíly související se 

závislostí na internetu u dívek a chlapců. Výzkum si klade za cíl zmapování situace na 

některých českých školách. Výsledky mohou pomoci k dalšímu pochopení problematiky 

závislosti na internetu a zhodnocení míry rizika pro jeho užívání v závislosti na struktuře 

osobnosti. 

Výzkumný problém: Závislost na internetu a osobnostní dimenze u adolescentů. 

Výzkumník si na základě rešerše při vypracování zadání pro výzkum vytyčil 3 hypotézy a 

jednu výzkumnou otázku. 

Hypotéza 1: Osobnostní dimenze neuroticismu bude vykazovat statisticky významnou 

korelaci s mírou závislosti na internetu.  

Hypotéza 2: Osobnostní dimenze extraverze bude vykazovat statisticky významnou korelaci 

s mírou závislosti na internetu. 

Hypotéza 3: Osobnostní dimenze přívětivosti bude vykazovat statisticky významnou 

negativní korelaci s mírou závislosti na internetu. 

Výzkumná otázka 1: Existuje statisticky významná korelace mezi osobnostní dimenzí a 

závislostí na internetu? 
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6 Popis zvoleného metodologického rámce a metod 

 

Na základě stanoveného cíle a výzkumného problému bakalářské práce jsme stanovili 

metodologický rámec výzkumu. Následující kapitola popisuje sběr dat, získávání a 

zpracování dat, metody použité ve výzkumu a etické problémy a jejich řešení ve výzkumu.  

 

6.1  Zvolený typ výzkumu, organizace a průběh šetření 

 

Pro náš výzkum, tedy pro zjištění míry závislosti na internetu a osobnostních dimenzí u 

adolescentů, byl zvolen kvantitativní typ výzkumu. Dotazníkové šetření.  

Výzkumného šetření se zúčastnili žáci středních škol a gymnázia. Byli vybráni nenáhodně. 

Byla užita technika Skupinového výběru, kdy ze všech středních škol v ČR byly náhodně 

vybrány tři školy (Ferjenčík, 2000). Data byla sbírána v období prosince 2015 až ledna 2016. 

Na sebrání dat byl použitý demografický dotazník, NEO Five Factor Invenroty a Internet 

Addiction Test ve verzi tužka a papír, a za spolupráce s třídními učiteli, kteří byli osobně 

instruováni, jak dotazník zadat a vyplnit. Výzkumník nezadával dotazníky osobně, protože 

vedení škol rozhodlo, že bude praktičtější, když si vyučující rozhodne sám o tom, kdy 

dotazník zadat, aby to nenarušovalo chod výuky. Sběr dat pomocí dotazníku je značnou 

úsporou času. Hrozí však riziko nevěrohodnosti dat, které může vzniknout nepochopením 

zadání nebo nevyplněním pravdivé odpovědi. Dotazníky byly anonymní.  

 

6.2 Aplikovaná metoda 

 

Pro získání potřebných dat jsme použili NEO FFI (NEO – pětifaktorový osobnostní inventář) 

a dotazník IAT (Internet Addiction Test) od Kimberly Youngové. Dotazníky byly 

administrovány v podobě tužka papír.  
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6.3 Dotazník NEO FFI 

 

Diagnostická metoda NEO, pětifaktorový osobnostní inventář (NEO Five – Factor Inventory, 

NEO FFI), sestavený Paulem Costou a Robertem McCraeem (1989, 1992), byla vytvořena 

pro měření pěti různých dimenzí osobnosti (tzv. Velké pětky, Big Five) – neuroticismu, 

extraverze, otevřenosti vůči zkušenosti, přívětivost a svědomitosti. Inventář obsahuje celkem 

60 položek, 12 pro každou škálu (Hřebíčková, Urbánek, 2001). 

Zde je stručný popis interpretace faktorů podle NEO FFI:     

 Rozdíly v emocionální labilitě – neuroticismu a stabilitě zjišťuje škála, která je 

označena jako neuroticismus (N). V NEO FFI jednotlivé škály zahrnují charakteristiky lidské 

osobnosti. Neuoroticismuss vyhodnocuje, jak jedinec prožívá negativní emoce. Například 

strach, sklíčenost a rozpaky. Jedinci dosahující vysoké míry neuroticismu jsou 

charakterizování jako psychicky nestabilní. Snadno tak lze narušit jejich psychickou 

vyrovnanost. Liší se od emociálně stabilnějších lidí tím, že častěji uvádějí negativní prožitky a 

obtíže spojené s jejich překonáváním. Přivést je do rozpaků je snadné, cítí se nervózní, 

úzkostní, zahanbení, mají obavy, smutek a strach. Jejich představy jsou mimo realitu, proto 

při zvládání stresových situací mají omezenou možnost kontroly oproti emocionálně stabilním 

jedincům, kteří jsou klidní, bezstarostní, vyrovnaní a nevyvedou je z míry stresové situace. 

 Jako další škálu je třeba zmínit extraverzi (E). Jedinci dosahující vysokého skóru na 

této škále jsou velice společenští, avšak introverti nemusejí mít sociální fobii. Přejí si zůstat 

raději o samotě. Nejsou tak živí a čilí jako typický extravert. Nemůžeme je popisovat jako 

nešťastné nebo pesimisty. 

Bohatá představivost, estetické cítění vnímaní vlastních pocitů, náklonost k rozmanitosti, 

nezávislý úsudek a zvídavost jsou typickými vlastnostmi pro škálu s názvem otevřenost vůči 

zkušenosti (O). Oblastí zkoumání jsou zájmy a míra zaujetí pro nové zkušenosti, prožívání 

emocí a nové dojmy. Jedinci s bohatší fantazií a více vnímavější k emocím budou dosahovat 

vyššího skóru v této škále. Uvažují o nových myšlenkách a jsou více nekonvenční. Zájem o 

umění jim není cizí. Jsou vědychtiví, obdařeni fantazií, působí intelektuálně a rádi 

experimentují. Nebojí se měnit platné normy, vybudovat nové etické, sociální a politické 

hodnoty. Jedinci s nižším skórem jsou často konzervativnější a upřednostňují známé a 

osvědčené. Charakterizují je také více utlumené emoce.        
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 Mezilidské chování popisuje také přívětivost (P). Altruismus je nejvýstižnější pro 

jedince s vysokým skórem v této škále. Projevují se pochopením a porozuměním vůči druhým 

lidem, jsou laskaví a vlídní. Věří, že ostatní lidé jim budou pomáhat a oni sami jsou také 

ochotni pomoci. Jsou důvěřiví a preferují spolupráci. Jedinci dosahující nízkého skóru jsou 

charakterizováni jako nepřátelští, sebestřední a znevažující záměry jiných jedinců. Jsou také 

soutěživí. Přívětivost je oblíbená a žádoucí v kolektivu. Schopnost prosadit si své je také 

někdy velice potřebná. Kritické uvažování vůči názorům druhých může být prospěšné. 

 Během vývoje se člověk učí organizovanosti, realizaci úkolů a také kontroly různých 

podnětů, což v průběhu života hraje důležitou roli. Tuto škálu nazýváme svědomitost (S). 

Jedinci s vysokým skórem jsou pilní, vytrvalí, systematičtí, mají pevnou vůli a jdou za svým 

cílem. Mají také disciplínu, jsou energičtí, aktivní a pozitivní. Tyto vlastnosti jsou sociálně 

žádoucí ve vztahu ke studijním a pracovním požadavkům. Jsou zde i negativa. Při překročení 

hranice se tyto vlastnosti projevují jako přehnaná pořádkumilnost, puntičkářství nebo 

workoholismus. Jedinci s nízkým skórem jsou spíše nestálí, svět je jim lhostejný, jsou více 

nedbalí a nejdou za svým cílem s takovou razancí (Hřebíčková, Urbánek, 2001). 

 

6.4 Dotazník IAT dle Dr. Kimberly Young 

 

Test závislosti na internetu (IAT) má dvacet položek a měří přítomnost a závažnost závislosti 

na internetu. Dotazník byl vytvořen adaptováním DSM-IV kritérií pro patologické 

gamblerství a je modifikací předchozí osmipoložkové škály (Young’s Internet Addiction 

Diagnostic Questionnaire; IADQ). IAT prezentuje závislost na internetu jako poruchu 

inhibice činnosti, která vede k impulsivnímu chování. Termín internet je použit pro všechny 

typy online aktivit. IAT je nejčastěji používaný dotazník a byl přeložen do Čínštiny, 

Francouzštiny, Italštiny, Turečtiny, Korejštiny a Češtiny.  

Dvacetipoložkový dotazník měří charakteristiky a chování asociované s kompulzivním 

užíváním internetu, které zahrnuje kompulzivitu, únik před skutečností a závislost. Otázky 

také hodnotí problémy spojené se závislostním užíváním v osobní, pracovní a sociální rovině. 

Otázky jsou náhodně seřazené a každá z nich je ohodnocena na Likertově škále (The Likert 

Scale). Respondenti tak mají za úkol pomocí této stupnice vyjádřit míru svého souhlasu či 

nesouhlasu s danou otázkou. Stupnice je od 0 – nejméně extrémní chování do 5 – nejvíce 

extrémní chování.  
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6.5 Metody zpracování a analýzy dat 

 

Vyhodnocení dat bylo uskutečněno pomocí standardních manuálů a zásad skórování a 

interpretace dat. Získaná data z vyplněného NEO FFI byla vyhodnocena pomocí 

vyhodnocovací šablony. U dotazníku IAT se pouze sčítají body. Pro zpracování dat a zjištění 

základních charakteristik byla použita popisná statistika (průměr a směrodatná odchylka). Pro 

zjištění normálového rozložení souboru jsme použili Shapirův – Wilkův test normality. Pro 

zjištění korelace mezi Internet Addiction Test a osobnostními dimenzemi podle NEO Five 

Factor Inventory jsme použily Spearmanův korelační koeficient.  Pro zjištění, jestli má soubor 

předem dané rozdělení pravděpodobnosti, jsme použili Pearsonův Chí-kvadrát test. 

 

6.6 Etické otázky 

 

V psychologickém šetření spočívá problematika etiky ve výrazném zásahu do osobního života 

jedince, může se dotýkat nejosobnějších oblastí jeho života a osobnosti. Například fakt, že při 

informovaném sběru dat může dojít k velkému ovlivnění hodnocených jevů, může být velký 

problém v psychologickém výzkumu (Miovský, 2006). Účastníci výzkumu mají právo na 

informace. Mají právo vědět, čeho se účastní, jaké jsou cíle a smysl výzkumu. Účastníci 

výzkumu mají také právo na soukromí a důvěrnost informací. Všechny informace o 

účastnících tedy musejí zůstat důvěrné. Účastnící mají také právo kdykoliv odstoupit od 

výzkumu i v jeho samotném průběhu. Výzkum musí být založen na dobrovolnosti (Ferjenčík, 

2000). Účastníci výzkumu byli tedy předem informováni o účelu a průběhu prováděného 

výzkumu. Výzkum plnoletých i nezletilých žáků probíhal s jejich souhlasem. Školy, ve 

kterých výzkum probíhal, měly ošetřený obecný souhlas o provádění výzkumu na žácích, 

kteří jsou nezletilí. Nebylo tedy nutné získat jednotlivé souhlasy od rodičů u žáků mladších 18 

let. Před začátkem výzkumu bylo řečeno, že se jedná o dobrovolný výzkum. Účastníci byli 

informováni, že se jedná o anonymní dotazníky. Byli informováni, že u dotazníku NEO FFI 

nemusejí vyplňovat kolonku jméno a příjmení. Při výzkumu nebyly požadovány žádné osobní 

údaje, které by mohly  ohrozit anonymitu probandů. Dotazníky byly odevzdávány hromadně 

do tašky na stůl, pro zaručení anonymity.  
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7 Soubor 
 

Zkoumaný soubor byl vybrán z populace žáků ČR. Kritériem pro výběr byl věk 15-20 let. 

Adolescenti byli vybráni na středních školách a gymnáziu. Probandi byli z Ústeckého a 

Královehradeckého kraje ze čtyř různých škol.  

 

Tabulka č. 1: Počet mužů a žen (%) v celém souboru (n = 75) a jejich průměrný věk. 

Legenda: SD = směrodatná odchylka; Průměr = průměrný věk; Rozsah = minimální věk – maximální věk 

respondentů; 

 

Tabulka č. 2: Počet mužů (%) v celém souboru (n = 24) a jejich průměrný věk. 

Legenda: Průměr = průměrný věk; Rozsah = minimální věk – maximální věk respondetnů; 

 

Tabulka č. 3: Počet žen (%) v celém souboru (n = 51) a jejich průměrný věk. 

 Průměr Rozsah 

Věk (let) 18,23 17-19 

Pohlaví (%, žen) 68,0  

Legenda: Průměr = průměrný věk; Rozsah = minimální věk – maximální věk; 

 

Tabulka č. 4: Absolutní a relativní četnosti (%) velikosti měst, kdy žijí respondenti podle 

počtu obyvatel v rámci celého souboru (n=75). 

 do 5 000  do 15 000 do 30 000 do 100 000 nad 100 000 

 13 (17,3%) 6 (8,0%) 5 (6,6%) 50 (66,6%) 1 (1,3%) 
Legenda: do 5 000 = velikost města, kde respondent žije od 1 do 5000 obyvatel; do 15 000 = velikost města, kde 

respondent žije od 5001 do 15 000 obyvatel; do 30 000 = velikost města, kde respondent žije od 15 001  do 

30 000 obyvatel; do 100 000 = velikost města, kde respondent žije od 30 001 do 100 000 obyvatel; nad 100 000 

= velikost města, kde respondent žije je větší než 100 000 obyvatel; 

 

 

 Průměr SD Rozsah 

Věk (let) 18,23 0,88 17-20 

 Průměr Rozsah 

Věk (let) 18,21 17-20 

Pohlaví (%, mužů) 32,0  
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Tabulka č. 5: Frekvence a relativní četnosti (%) typů škol u respondentů v celém souboru 

(n=75). 

 Frekvence % 

SŠ odborná 51 68,0 

Gymnízium 24 32,0 

Legenda: SŠ odborné = Střední škola s odborným zaměřením (Ekonomická, Obchodní, Informatika); 

Gymnázium = Všeobecné gymnázium; 

 

Tabulka č. 6: Frekvence a relativní četnosti (%) počtu užívaných sociálních sítí u respondentů 

(n=75). 

 Frekvence % 

0 0 0,0 

1 2 2,7 

2 11 14,7 

3 30 40,0 

4 16 21,3 

5 a více 16 21,3 
Legenda: 0,1,2,3,4,5 a více = počet užívaných sociálních sítí respondentem; frekvence = počet respondentů ze 

souboru; % = relativní četnost počtu užívaných vyjádřená v procentech; 

 

Tabulka č. 7: Absolutní a relativní četnosti (%) času stráveného online u respondentů n=75 

 Frekvence % 

Méně než hodinu 0 0,0 

1 – 2 hodiny 7 9,3  

2 – 4 hodiny 22 29,3  

4 – 6 hodin 18 24,0 

6 – 8 hodin 12 16.0 

8 a více hodin 16 21,3  

Legenda: Méně než hodinu = respondent je online méně než hodinu každý den; 1 -2 hodiny = respondent je 

online 1-2 hodiny každý den; 2-4 hodiny = respondent je online 2-4 hodiny každý den; 4-6 hodin = respondent je 

online 4-6 hodin každý den; 6-8 hodin = respondent je online 6-8 hodin každý den; 8 a více hodin = respondent 

je online každý den více jak osm hodin; Frekvence = absolutní četnost časového intervalu stráveného online; % 

= relativní četnost časového intervalu stráveného online vyjádřená v procentech;  
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8 Výsledky 

 

V této kapitole jsou stručně a přehledně shrnuty výsledky empirické části bakalářské práce. 

V úvodu jsou zobrazeny výsledky testu míry závislosti na internetu (IAT).   

Tabulka č. 8: Frekvence a relativní četnosti (%) výskytu míry závislosti na internetu u 

adolescentů v celém souboru (n =75). 

 
Frekvence % 

0 - 30 normální užívání internetu 51 68,0 

31- 49 mírná úroveň závislost na internetu 21 28,0 

50 - 79 střední úroveň závislosti na internetu 3 4,0 

80 - 100 těžká úroveň závislosti na internetu 0 0,0 
Legenda: Frekvence = počet respondentů, kteří podle vyhodnocení testu míry závislosti spadají do dané 

kategorie míry závislosti; % = podíl míry závislosti u adolescentů v procentech. 

Další zobrazené výsledky jsou celkové skóry jednotlivých škál dotazníku NEO FFI. Je 

zde zobrazen, rozsah, minimum, maximu, průměr a směrodatná odchylka pro Neorticismus, 

Extraverzi, Otevřenost, Přívětivost a Svědomitost. 

Tabulka č. 9: Popisná statistika celkových skórů IAT a NEO FFI u celého souboru (n=75). 

 Rozsah Minimum Maximum Průměr SD 

IAT  55,0 6,0 61,0 27,3 11,9 

Neuroticismus 37,0 5,0 42,0 23,4 8,4 

Extraverze 41,0 6,0 47,0 32,5 7,4 

Otevřenost 35,0 8,0 43,0 25,7 7,0 

Přívětivost 32,0 9,0 41,0 28,3 6,5 

Svědomitost 34,0 10,0 44,0 31,1 7,3 
Legenda: IAT = test míry závislosti na internetu (Internet addiction test) minimílní počet možných získaných 

bodů je 0, maximální počet získaných bodů je 100; Neuroticismus = osobnostní dimenze podle NEO FFI; 

Extraverze = osobnostní dimenze podle NEO FFI; Otevřenost = osobnostní dimenze podle NEO FFI; Přívětivost 

= osobnostní dimenze podle NEO FFI; Svědomisto = osobnostní dimenze podle NEO FFI; SD = směrodatná 

odchylka; 

Pro ověřenízjištění normálního rozložení jsme použili Shapirův-Wilkův test normality. 

Shapirova-Wilkova statistika (W= 0,964) P-hodnota = 0,033je menší než α<0,05. Výsledek 

naznačuje, že distribuce dat nemá normální rozložení. Výsledky je možné vizuálně ověřit v Q-

Q grafu, kde je rovněž patrné, že rozložení nesplňuje nároky na normální rozložení. 
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Graf č. 1: Q-Q graf normality rozložení IAT 

 

Legenda: Pozorovaná hodnota = kvantily pozorovaného souboru; Očekávaná hodnota =  kvantily hypotetického 

normálního rozdělení; 
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Pomocí Spearmanova korelačního koeficientu byla zjištěna statisticky významná 

negativní korelace míry závislosti na internetu (IAT) a osobnostní dimenzí Přívětivost. 

Tabulka č. 10: Spearmanův korelační koeficient pro IAT a NEO FFI n=75. 

 Rho P-hodnota  

IAT 1,00 - 

Neuroticismus 0,13 0,28 

Extraverze 0,09 0,47 

Otevřenost 0,16 0,19 

Přívětivost -0,31* 0,02  

Svědomitost -0,14 0,25 

Legenda: IAT = test míry závislosti na internetu (Internet Addiction Test); rho = Spearmanův korelační 

koeficient; * p < 0,05; 

Chí-kvardát testem jsme se snažili ověřit, zda existuje rozdíl mezi muži a ženami, pokud 

hrubé skóry IAT rozdělíme na vysoký a nízký dosažený skór (škála IAT je 0 – 100 bodů). 

Tabulka č. 11: χ
2
 test pro popis rozdílů mezi muži a ženami v IAT (vysoký vs. nízký skór). 

Muži n = 24 Ženy n = 51. 

 Hodnota DF p-hodnota 

 χ
2
 0,49 3 0,92 

Legenda: IAT = test míry závislosti na internetu (Internet Addiction Test), χ
2
 = chí kvadrát test; p-hodnota = 

α<0,05; 

Průměrný skór u mužů ve výsledcích míry závislosti na internetu je 27,5. Průměrný 

skór u žen ve výsledcích IAT testu je 27,1. Medián výsledků IAT testu u mužů je 26. Medián 

výsledků IAT testu u žen je 24. 

Byl proveden také Mannův-Whitneyho U test pro neparametrické rozložení u dvou 

nezávislých výběrů pro testování rozdílu mediánů a mezi muži a ženami (Mann-Whitneyho U 

= 539; z = -0,83; p = 0,40). Výsledek je statisticky nesignifikantní a mezi muži a ženami 

pravděpodobně neexistují významné rozdíly v cekovém skóru IAT.  
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Pomocí Sparmanova korelačního koeficientu jsme i přes nevýznamné rozdíly mezi muži a 

ženami provedli korelační analýzu IAT zvlášť u mužů a  u žen. U 51 žen z našeho souboru 

statisticky významně negativně koreluje míra závislosti na internetu a osobnostní dimenze 

Přívětivost. U 24 mužů z našeho souboru statisticky významně negativně koreluje míra 

závislosti na internetu s osobnostní dimenzí Svědomitost. 

Tabulka č. 12: Rozdíl korelace pomocí Spearmanova korelačního koeficientu u NEO FFI a 

IAT u žen a mužů. Ženy n=51. Muži n=24. 

 Rho ženy IAT Rho muži IAT 

Neuroticismus 0,00 0,04 

Extraverze 0,03 0,14 

Otevřenost 0,03 -0,03 

Přívětivost -0,34† -0,10 

Svědomitost 0,41* -0,38† 

Legenda: rho = Spearmanův korelační koeficient; IAT = test míry závislosti na internetu (Internet addiction test); 

Neuroticismus = osobnostní dimenze podle NEO FFI; Extraverze = osobnostní dimenze podle NEO FFI; 

Otevřenost = osobnostní dimenze podle NEO FFI; Přívětivost = osobnostní dimenze podle NEO FFI; 

Svědomitost = osobnostní dimenze podle NEO FFI; * p < 0,05, † p < 0,10; 

 

8.1   Platnost hypotéz 

 

Platnost hypotéz jsme ověřili pomocí korelační analýzy, z které nelze vysuzovat kauzální 

vztahy ohledně vztahů mezi zkoumanými proměnnými. Lze z nich však rozpoznat trendy 

v míře závislosti mezi proměnnými.  

Hypotéza 1: Osobnostní dimenze neuroticismu bude vykazovat statisticky významnou 

korelaci s mírou závislosti na internetu.  

Na základě výsledků v tabulce č. 10 se nám nepodařilo vyvrátit hypotézu nulovou. 

Přijímáme nulovou hypotézu. 

Hypotéza 2: Osobnostní dimenze extraverze bude vykazovat statisticky významnou korelaci 

s mírou závislosti na internetu. 
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Na základě výsledků v tabulce č. 10 se nám nepodařilo vyvrátit hypotézu nulovou. 

Přijímáme nulovou hypotézu. 

Hypotéza 3: Osobnostní dimenze přívětivosti bude vykazovat statisticky významnou 

negativní korelaci s mírou závislosti na internetu. 

Na základě výsledků v tabulce č. 10 korelační analýza naznačuje jistou evidenci pro 

zamítnutí hypotézy nulové. Vzhledem k reprezentativitě výsledků a míře korelační 

závislosti však tuto evidenci nepovažujeme za dostatečnou, a proto přijímáme nulovou 

hypotézu. 

 

Výzkumná otázka 1: Existuje statisticky významná korelace mezi osobnostní dimenzí a 

závislostí na internetu? 

Na základě výsledků tabulky č. 9 odpovídáme: 

U adolescentů statisticky významně negativně koreluje osobnostní dimenze přívětivost 

s mírou závislosti na internetu.  
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9   Diskuze 
 

Autor zvolil téma bakalářské práce pro osobní důvody, po zamyšlení nad tím, kolik času 

sám tráví online a kolik sociálních sítí využívá. Uvědomil si, že tráví čas na internetu na úkor 

svého volného času a nezajímá se například o četbu beletrie jako dříve. Toto chování 

pozoroval i u dalších lidí ve svém okolí. Začal se o toto téma tedy zajímat a po důkladné 

rešerši na téma závislost na internetu vyhodnotil, že toto téma nebylo v České republice 

dostatečně zmapováno a že existuje pouze malé množství výzkumů na toto téma na české 

populaci. Ve světě však bylo provedeno již mnoho výzkumů. První z nich byl proveden již 

počátkem osmdesátých let dvacátého století (Soper, Miller, 1983). 

Autor se tedy rozhodl zjistit, jestli je tento problém aktuální i u českých adolescentů. 

Pomocí dotazníku IAT bylo zjištěno, že 68 % respondentů užívá internet na průměrné úrovni. 

Další výsledky však ukazují, že 28 % respondentů má mírnou závislost na internetu a 4 

% adolescentů ve výzkumu má dokonce střední úroveň závislosti na internetu. 

Z výsledků je tedy zřejmé, že celkem 32 % adolescentů ze souboru může mít problém se 

závislostí na internetu. Autor se domnívá, že na základě těchto výsledků můžeme říct, že 

problém závislosti na internetu je v ČR aktuální. Na základě rešerše výzkumů bylo zjištěno, 

že výsledky míry závislosti na internetu u adolescentů jsou téměř shodné s výsledky 

mezinárodního výzkumu, který vyhodnotil, že závislých na internetu je 4,4 % ze souboru 

11 956 adolescentů z jedenácti zemí (Durkee et al. 2012). Výsledky výzkumu jsou také téměř 

shodné s výsledky nizozemské studie, která uvádí, že ze souboru 3105 adolescentů je na 

internetu závislých 3,7 %. Můžeme tedy konstatovat, že míra závislosti na internetu je 

v okolních evropských zemí přibližně obdobná jako v našem výzkumu.  

Výsledky naší studie rovněž naznačují že, online hraní a používání sociálních sítí zvyšuje 

riziko závislosti, naopak přívětivost a vynalézavost se ukázaly jako ochranný faktor pro 

online hráče (Kuss et al., 2013). To posiluje evidenci pro platnost hypotézy č. 3, která říká, že 

osobnostní dimenze přívětivosti negativně koreluje s mírou závislosti na internetu. Na základě 

těchto výsledků se autor domnívá, že téma závislosti na internetu je v České republice stejně 

aktuální jako v ostatních západních zemích.  

 Přívětivost se vztahuje především k mezilidskému chování. Pro osoby s vysokým 

skórem v této škále je typické altruistické chování. Projevuje se především pochopením a 

porozuměním vůči druhým lidem. Lidé s vysokým skórem bývají zpravidla vlídní a laskaví. 
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Věří, že ostatní lidé jim budou pomáhat a oni jsou také ochotni pomoci druhým. Preferují 

spolupráci. Tyto charakteristiky tedy platí pro respondenty s nižší mírou závislosti na 

internetu. Protože je zde statisticky významná negativní korelace. Pro respondenty s vyšší 

mírou závislosti na internetu platí charakteristika Přívětivosti pro nižší dosažený skór (vztah 

nepřímé úměry). Tito jedinci jsou charakterizováni jako nepřátelští, sebestřední a znevažují 

záměry druhých jedinců. Jsou také více soutěživí. Při rozdělení souboru na muže a ženy 

můžeme u mužů z výsledků dále pozorovat trend negativní korelace míry závislosti na 

internetu a osobnostní dimenze Svědomitost u obou pohlaví. Negativní korelace osobnostní 

dimenze Přívětivost a míry závislosti na internetu v rozděleném souboru je pouze u žen, ale 

ne u mužů. To můžeme chápat tak, že muži i ženy s vyšší mírou závislosti na internetu mají 

nižší míru Svědomitosti. Svědomitost je škála, která se zaměřuje na organizovanost, realizaci 

úkolů a také kontrolu různých podnětů, které hrají důležitou roli v životě jedince. Jedinci 

s vysokým skórem, a tedy a s malou mírou závislosti na internetu jsou pilní, vytrvalí, 

systematičtí, mají pevnou vůli a jdou za svým cílem. Mají také disciplínu, jsou energičtí, 

aktivní a pozitivní. Tyto vlastnosti jsou žádané především v pracovním a studijním prostředí. 

Tyto vlastnosti mohou být až extrémní. Tedy přehnaná pořádkumilovnost, puntičkářství nebo 

workoholismus. Jedinci s nízkým skórem na škále Svědomitost, a tedy s vyšší mírou 

závislosti na internetu jsou spíše nestálí, svět je jim lhostejný, jsou více nedbalí a nejdou si za 

svým cílem s takovou razancí (Hřebíčková, Urbánek, 2001). Nízká svědomitost byla 

označena nejen jako prediktor závislosti, ale i prediktor celkového vyššího času stráveného 

online na sociálních sítích (Ryan, Xenos, 2011). V této souvislosti si také často hovoří o 

prokrastinaci jako o závislosti. Prokrastinace je tendence odkládat povinnosti či dělat věci, 

které jsou více zábavné a méně důležité oproti těm více důležitým a méně zábavným. Souvisí 

s menší schopností se soustředit, impulzivitou a především se svědomitostí (Steel, 2007).  

 Dalšími osobnostními dimenzemi NEO FFI, které však ve výsledcích neprokazovali 

korelaci mezi mírou závislosti na internetu, jsou Neuroticismus, Extraverze a Otevřenost vůči 

zkušenosti. Výzkum online hráčů, poukazuje na vyšší míru Neuroticismu a nižší míru 

Extraverze (Müller, 2010). Osobnostní dimenze Neuroticismu uvádí, jak jedinec prožívá 

negativní emoce. Například strach, sklíčenost a rozpaky. Jedinci, kteří dosahují vysokého 

skóru na této škále, jsou popisováni jako psychicky nestabilní. Snadno tak lze narušit jejich 

psychickou vyrovnanost. Od emociálně stabilnějších jedinců se liší tím, že častěji uvádějí 

negativní prožitky a obtíže spojené s jejich překonáváním. Je snadné je přivést do rozpaků, 

cítí se více nervózní, úzkostní, zahanbení, mají obavy, smutek a strach. Jedinci, kteří naopak 

dosahují nižšího skóru v této škále, jsou klidní, bezstarostní, vyrovnaní a nevyvedou je z míry 
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stresové situace. Jedinci, kteří dosahují vysokého skóru, jsou velice společenští, avšak jedinci, 

kteří dosahují nízkého skóru, nemusí nutně trpět sociální fobií. Raději tráví čas o samotě. 

Nejsou tak živí a čilí jako typický extravert. Nelze je však popisovat jako nešťastné nebo 

pesimisty (Hřebíčková, Urbánek, 2001). Tyto souvislosti se však v našem výzkumu 

neprokázaly jako významné a lze si je vysvětlit nejspíše velikostí a typem výběrového 

souboru. 

 

Výsledky ukazují, že rozdíl v míře závislosti u mužů a u žen není významný. Ženy 

dosahují průměrného skórů 27,1 bodů ze 100. Muži dosahují jenom nepatrně vyšší průměrný 

skór. Je to 27,5 bodů ze 100 a rozdíly jsou statisticky nevýznamné. Autor se domnívá, že 

v dalším výzkumu by bylo zajímavé zjistit, kterým online aktivitám se věnují ženy a kterým 

online aktivitám se věnují muži. Další výzkum by se také mohl zaměřit na specifické typy 

sociálních sítí a případně by se mohl zaobírat rozdíly v jejich užívání u mužů a u žen. Tento 

výzkum se obzvláště nezabýval online hrami u mužů a žen. Autor se opět domnívá, že by 

bylo zajímavé zjistit rozdíly v typu hraných her a v délce hraní v dalším výzkumu.  

Autor považuje jako alarmující zjištění, že více jak 21 % respondentů tráví online 8 a 

více hodin každý den. Více jak pětina respondentů využívá 5 a více sociálních sítí. Zde 

vyvstávají otázky, jak adolescenti tráví svůj čas jak jinak než online? V normálním 24 

hodinovém cyklu jim nemůže zbýt čas na jiné aktivity než spánek, cca 8 hodin ve škole, kdy 

ve zbylém čase pětina adolescentů tráví 8 a více hodin online každý den. Jejich den tedy 

postrádá čas na jiné aktivity než internet, povinnou školu a spánek. Výzkumy poukazují také 

na to, že trávení času online je často na úkor spánku, což vede k nesoustředěnosti a horším 

výkonům ve škole, a v konečném důsledku k poruše cirkadiánních rytmů a poruchám spánku. 

Závislost na internetu může také vést k depresivním stavům a suicidálnímu chování (Kurt, 

2015). Důsledkem závislosti na internetu může být také vyšší míra hostility. Studenti se 

závislostí na internetu měli vyšší míru hostility, když byli online, ale i v běžném životě. 

Podobné výsledky byly prokázány u studentů s depresivními projevy. Studenti závislí na 

internetu měli vyšší míru hostility poté, co se připojili na internet. Naopak depresivní studenti 

snížili míru hostility při připojení na internet, ale pouze když se věnovali chatování. Studenti, 

kteří se věnovali online hraní, měli větší míru hostility v online prostředí, ale i ve skutečnosti 

(Yen at al., 2011). 

Dalším důsledkem závislosti na internetu může být také nepozorné řízení automobilu. 

V USA je tento fenomén stále častější právě u adolescentních řidičů, kteří jsou si sice vědomi 

možných důsledků užívání mobilního telefonu, nejčastěji pro chatování, ale přesto to dělají. 
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Smrtelných dopravních nehod způsobených nepozorností, kvůli mobilnímu telefonu 

užívaného například pro online aktivity stále přibývá (Overton a kol., 2015).  

Obezita má vliv na naše celkové zdraví a prožívání. Obezitě se dá předejít zdravou 

stravou, a především pohybovou aktivitou. Bohužel u dětí a adolescentů je nedostatek pohybu 

stále rozšířenější mezinárodní problém, který se i vlivem nadměrného užívání sociálních sítí 

v posledních letech stále prohlubuje (Karnik, Kenekar, 2015). Obezita způsobuje zdravotní i 

psychické potíže. Patří mezi ně například cukrovka, poruchy kardiovaskulárního systému, 

zvýšené projevy úzkosti, deprese, poruchy přijmu potravy, nadměrná zátěž kloubů a mnohé 

další zdravotní potíže (Sahoo a kol., 2015). 

 S ohledem na skutečnost, že syndrom závislosti na internetu spadá do kategorie 

duševních poruch, jádro léčby by mělo být založeno především na psychoterapeutických 

intervencích. V léčbě závislosti na internetu je možné využívat různé psychoterapeutické 

přístupy (Blinka, 2015). Nejčastěji je pro léčbu závislosti užívaná kognitivně-behaviorální 

terapie (KBT), která vnímá závislost na internetu jako naučený způsob chování a myšlení, 

kterým se lidé ve svém životě naučili zvládat nadměrný stres a také naplňovat své potřeby. 

Průkopnicí KBT je Dr. Kimberly Youngová, která zatím nejlépe zformulovala své léčebné 

poznatky v modelu, který se nazývá CBT-IA (Young, 2011). Používání internetu je často 

velice důležité pro práci nebo studium. Je zde tedy nemožná abstinence. Nejdůležitější je tedy 

stanovení cíle léčby. V terapii se tak používá tzv. kontrolované užívání (Vacek, Vondráčková, 

2014). V samotné CBT – IA je nejdůležitější práce na modifikaci chování. To znamená 

především redukci počtu hodin, které tráví klient online. K tomu může pomoc například 

záznam aktivit. Důležitá je také kognitivně restrukturalizace zaměřená především na 

maladaptivní myšlení, které slouží jako spouštěč závislosti na internetu. Třetím bodem terapie 

je minimalizace rizik. Snaží se minimalizovat negativní následky závislostního chování. Je 

potřeba identifikovat a léčit psychiatrické problémy spojené se závislostí na internetu. Poté je 

potřeba zvýšit povědomí o problémech, které vedly k závislosti (Young, 2011) 

 

Limity tohoto výzkumu byly především v malém výzkumném souboru. Data by mohla 

být geograficky více rozptýlená, tzn., že soubor adolescentů mohl být z více regionů v ČR. 

Autor se domnívá, že výsledky tohoto výzkumu by mohly být použity jako základ 

rozsáhlejšího výzkumu. Výsledky mohou být také použity jako výchozí bod k přiblížení 

problému závislosti na internetu mezi adolescenty v České republice. Metodické nástroje této 

bakalářská práce (např. dotazník IAT) mohou sloužit jako součást preventivního programu 

pro adolescenty na středních školách. Nejrozšířenější formou prevence závislosti nebo 
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nadměrného užívání internetu je založena na poskytování základních informací o tomto 

fenoménu s důrazem především na faktické informace týkající se negativního dopadu (Alavi a 

kol., 2012). Jako prevence se dá uplatnit také rozvoj specifických dovedností. Toto osvojení 

by u potenciálně ohrožených osob mělo snížit pravděpodobnost rozvoje syndromu závislosti. 

Tyto dovednosti se týkají správného užívání internetu, správného zvládání stresu a emocí, 

správné zvládání interpersonálních situací a dovednosti plánovat a organizovat denní režim a 

především volný čas (Blinka, 2015). Z diskuzí s pedagogy a s vedením škol v průběhu 

výzkumu se autor domnívá, že povědomí o závislosti na internetu je na českých školách 

velice bídné, natož intervence směřující k minimalizaci jeho škod či diagnostice a léčbě 

syndromu závislosti. Vyučující byli zcela šokováni při zjištění, kolik času tráví adolescenti na 

jejich školách online. Autor poskytne tento výzkum školám, ve kterých sběr dat probíhal. 

Bylo by zajímavé provést tento výzkum znovu po určitém časovém období a pozorovat, jestli 

se procentuální podíl závislých na internetu a jejich míra závislosti zvyšuje nebo snižuje 

v nadcházejících letech, kdy informační technologie a sociální sítě budou náš běžný život 

ovlivňovat ve stále vyšší míře.  
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Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo zmapování míry závislosti na internetu a korelace 

s osobnostními dimenzemi teorie struktury osobnosti tzv. velké pětky (Big Five) u 75 

adolescentů ze dvou středních škol a jednoho gymnázia. Mezi muži a ženami jsme 

neprokázali významné rozdíly ve výsledcích dotazníku míry závislosti na internetu, proto 

jsme dále pracovali s celým souborem. Prokázalo se, že v celém souboru statisticky významně 

negativně koreluje osobnostní dimenze přívětivost s mírou závislosti a internetu. Při detailním 

pohledu můžeme pozorovat u můžu i žen trend, kdy u žen je negativní korelace mezi 

osobnostní dimenzí Přívětivosti a mírou závislosti na internetu, zatímco u mužů nalézáme 

pouze trend k významnosti mezi závislostí na internetu a Svědomitostí. Ve výzkumu bylo 

zjištěno, že 4 % adolescentů trpí střední úrovní závislosti na internetu. Celých 28 % procent 

adolescentů trpí mírnou závislostí na internetu. Více než 21 % adolescentů však tráví online 8 

a více hodin každý den. Také více než 20 % adolescentů využívá 5 a více sociálních sítí. Tyto 

výsledky lze hodnotit vzhledem k nepřítomnosti preventivních či terapeutických programů 

pro studenty se syndromem závislosti na internetu jako alarmující.  
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Příloha č. 1: Dotazník – IAT (Test míry závislosti na internetu) 

Internet Addiction Test (IAT) by Dr. Kimberly Young 

Tento dotazník měří nízký, průměrný a vysoký stupeň internetové závislosti. Pro vyhodnocení vašeho stupně závislosti si 

prosím pečlivě přečtěte otázku, kterou zodpovězte za použití této škály: 

0 = nikdy     1 = zřídka 2 = příležitostně      3 = opakovaně 4 = často 5 = vždy 

U každé otázky vyberte prosím vždy jen jednu odpověď. Vyberte vždy tu možnost, která Vás nejlépe vystihuje. 

 Otázky: škála 

 

1. Jak často zjišťujete, že jste online déle, než jste měl(a) v úmyslu? 1 2 3 4 5 0 

2. Jak často zanedbáváte práci v domácnosti, abyste mohl(a) strávit více času 

online? 

1 2 3 4 5 0 

3.   Jak často upřednostňujete vzrušení na internetu před intimitou se svým 

partnerem? 

1 2 3 4 5 0 

4. Jak často uzavíráte nová přátelství s dalšími uživateli online 1 2 3 4 5 0 

5. Jak často se vaši blízcí stěžují na množství času, které trávíte online? 1 2 3 4 5 0 

6. Jak často trpí vaše školní nebo pracovní výsledky kvůli množství času, 

který strávíte na internetu? 

1 2 3 4 5 0 

7. Jak často kontrolujete svoje emaily (zprávy na chatu, Instagram apod…) 

předtím, než jdete dělat to, co máte? 

1 2 3 4 5 0 

8. Jak často je omezován váš pracovní/studijní výkon časem stráveném na 

internetu? 

1 2 3 4 5 0 

9. Jak často zaujímáte obrané nebo tajnůstkářské postoje, když se vás někdo 

ptá, co děláte na internetu? 

1 2 3 4 5 0 

10. Jak často zakrýváte rušivé myšlenky a starosti vlastního života 

konejšivými myšlenkami na internet? 

1 2 3 4 5 0 

11. Jak často se přistihnete, že myslíte na to, až budete zase online? 1 2 3 4 5 0 

12. Jak často se bojíte toho, že svět bez internetu by byl nudný, prázdný a 

neutěšený? 

1 2 3 4 5 0 

13. Jak často ztrácíte nervy, jste nepříjemní, když vás někdo ruší, zatímco jste 

online? 

1 2 3 4 5 0 

14. Jak často chodíte spát pozdě, protože jste dlouho do noci na internetu? 1 2 3 4 5 0 

15. Jak často jste zabrán(a) do myšlenek na internet, když jste offline, nebo 

sníte o tom, že jste online? 

1 2 3 4 5 0 

16. Jak často se přistihnete, že říkáte ,,už jen pár minut a budu online“? 1 2 3 4 5 0 

17. Jak často zkoušíte bez úspěchu omezit čas, který trávíte online? 1 2 3 4 5 0 

18. Jak často se snažíte skrýt, kolik času trávíte online? 1 2 3 4 5 0 

19. Jak často si vyberete možnost být déle na internetu než jít s přáteli ven? 1 2 3 4 5 0 

20. Jak často se cítíte v depresi, náladový(á), nebo nervózní, když jste offline 

a tyto pocity odezní ve chvíli, když jste zase připojení k internetu? 

1 2 3 4 5 0 

 

Sečtěte body u každé otázky. Čím je vyšší skór, tím je vyšší závislost. 

20 – 49 bodů - Jste průměrný uživatel(ka). Surfujete na webu možná někdy trochu déle, ale máte 

kontrolu nad užíváním. 

50 – 79 bodů - Zažíváte příležitostně, nebo častěji problémy způsobené internetem. Měl(a) by jste 

uvážit dopady na Váš život. 

80 – 100 bodů – Vaše užívání internetu způsobuje signifikantní problémy ve vašem životě. Měli by 

jste zvážit dopad internetu na váš život a řešit problémy přímo způsobené vaším užíváním internetu 
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