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Úvod

Rodina může člověku pomoci, ale taky ho může úplně zlikvidovat. Nejhorší je, že si nikdo 

nemůžeme vybrat,  kam se narodí.  (mladý muž,  který  vyrostl  v problematické  rodině in 

Vágnerová 2009, s. 589).

Dnešní  uspěchaná  doba  přináší  mnoho  nových  komunikačních  technologií,  které  nás 

ovlivňují více, než bychom si přáli. Jedním z novodobých fenoménů je bezesporu internet. 

Zvyšující se dostupnost internetu nenechává nikoho na pochybách, o jak mocné médium 

se jedná.  Internet  je  zdrojem mnoha možností  a informací,  jak pozitivních,  tak bohužel 

negativních. Uživatelé často zapomínají na rizika, která na ně mohou na internetu čekat. 

Internet nám dává svobodu a anonymitu, ve virtuálním světě můžeme být, kým chceme. 

Bohužel se také můžeme díky internetu stát obětí či pachateli trestných činů. Zvlášť děti 

a mládež jsou pohlceny virtuálním světem, na internetu mohou sledovat filmy, poslouchat 

hudbu, hrát  různé hry,  komunikovat (sociální sítě),  vytvářet  nové vztahy a v neposlední 

řadě ho i využívat v rámci vzdělávání. Jak lze vysledovat z praxe, tyto aktivity k dospívání 

prostě  patří,  avšak  na druhou  stranu  mohou  mít  neblahý  vliv  na vývoj  dítěte 

a dospívajícího.

Pro svoji diplomovou práci si vybrala autorka práce problematiku sociálně patologických 

jevů v současné rodině se zaměřením na závislost na internetu u dětí a mládeže. Toto téma 

autorku zaujalo z několika důvodů. Sama je matkou skoro osmnáctiletého syna a díky této 

práci získala ucelený přehled o této problematice, která začíná být v současnosti aktuální 

v mnoha rodinách.

Práce  je  rozčleněna  na teoretickou  a empirickou  část,  přičemž  jednotlivé  části  jsou 

strukturovány do kapitol a podkapitol. V teoretické části je jedna kapitola věnována právě 

rodině,  která  je  nejdůležitějším socializačním činitelem každého  jedince.  Česká  rodina 

prochází podstatnými změnami v důsledku sociálního, ekonomického a kulturního rozvoje 

společnosti.  Dochází  ke změnám  v žebříčku  hodnot,  hlavní  roli  hrají  výkonnost, 

individualita  a potřeba  seberealizace,  což  negativně  ovlivňuje  rodinný  život.  V dalších 

kapitolách jsou popsány příčiny vzniku a dopady některých sociálně patologických jevů. 
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Poslední kapitoly se zaměřují na nelátkové závislosti, jejich vznik, příčiny, dopady, rizika 

a možnosti léčby.

Empirická  část  navazuje  na poznatky  z teoretické  části  a jejím  obsahem  je  samotný 

výzkum. Cílem je zmapovat problematiku závislostního chování u dětí a mládeže optikou 

různých  expertů,  kteří  mohou  k danému  tématu  sdělit  poznatky  ze své  profese. 

K dokreslení  výzkumu bylo  provedeno dotazníkové  šetření  na 2.  stupni  jedné  základní 

školy, které bylo zaměřeno hlavně na zmapování časového intervalu stráveného na počítači 

a internetu a dále na nejčastěji věnované činnosti.

Autorka doufá, že tato práce přinese ucelený pohled na problematiku závislostního chování 

na internetu  u dětí  a mládeže,  a to  s ohledem na aktuálnost  v současné  době  a negativní 

dopad na vývoj, zdraví a životní styl dětí a mládeže.
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Teoretická část

V teoretické  části  diplomové  práce  se budeme  zabývat  vymezením  základních  pojmů 

a teoretických východisek  z oblasti sociálně  patologických jevů a závislostního  chování 

vyskytujících  se u dětí  a mládeže.  Cílem teoretické  části  je  seznámení  se s novodobým 

fenoménem závislosti na internetu u dětí a mládeže, jejími příznaky, dopady a možnostmi 

pomoci, ale také s vlivem rodiny jako významného socializačního činitele na její vznik.

 1 Rodina

Rodina  by měla  každému jedinci  poskytovat  pocit  bezpečí,  podporu,  potřebné zázemí, 

bez kterého  nejde  v dnešním  uspěchaném  světě  fungovat.  Je  důležité  zdůraznit  její 

významné a  nezastupitelné místo při výchově a socializaci dítěte. Pokud rodinné prostředí 

jedince příliš svazuje, utiskuje, nedává mu prostor k rozvoji, nebo naopak mu dává příliš 

velkou svobodu,  se kterou si  neví  rady,  může dojít následně k rozvoji  poruch chování. 

V této kapitole se tedy budeme věnovat pojmu rodina, popíšeme změny, kterými prošla, 

funkce i  možné poruchy, abychom si přiblížili její důležitost v životě každého jedince.

 1.1 Vymezení pojmu rodina

Jednoznačné a jasné vymezení pojmu rodina je skoro nemožné, níže si uvedeme několik 

definic rodiny podle různých autorů.

Psychologický slovník uvádí, že:  Rodina (family) spol. skupina spojená manželstvím n.  

pokrevními vztahy a odpovědností a vzájemnou pomocí. Rodina funkční (functional family)  

taková r., v níž dochází k úspěšnému řešení problémů, existuje příznivě emocionální klima  

a dochází ke stálému vyrovnávání vztahů uvnitř rodiny v souladu s životním cyklem jejich  

členů;  termín  r.  f.  výhodnější  než  rodina  zdravá,  protože  zdraví  rodiny  je  velmi  těžké  

jednoznačně definovat jak z hlediska r.,  tak každého jejich člena (Hartl,  Hartlová 2009, 

s. 512).

Podle Sobotkové lze rodinu definovat jako systém, čili soubor částí a vzájemných vztahů 

mezi nimi (2007, s. 24). Rodinné systémy jsou organizačně složité, vytvářejí spletité sítě 

vzájemně propojených vztahů, jsou otevřené, adaptabilní a jsou také systémy průběžných 

výměn informací (Lehr a Kantor in Sobotková 2007, s. 25).
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Dlouhou dobu se v sociologických teoriích  tvrdilo,  že rodina  je  morfostatická  instituce, 

tedy něco stabilního,  neměnná  hodnota  v stále  se měnícím světě,  představující  sociální 

zařízení vytvářející soukromý prostor a chránící své členy, které nemění vnitřní uspořádání, 

tvar ani svojí stabilitou a do jisté míry umožňuje, ale i podporuje vývoj či pokrok, protože 

brání systém před zhroucením a chaosem (Možný 1999, s. 13).

Rodina je základním stavebním prvkem naší společnosti. Co se děti v rodině naučí, to si 

v dospělosti  přenášejí  do svých  vztahů,  do své  vlastní  rodiny.  Rodiče  mají  velkou 

zodpovědnost vůči svým dětem – měli by je naučit morálním hodnotám a normám, které 

budou předávat dál.

Matoušek a Pazlarová popisují  rodinu jako instituci,  kterou formuje společnost,  kultura 

a civilizace. V každé společnosti má známý slogan „rodina je základem společnosti“ různý 

význam. Rodina je významným činitelem socializace a každá kultura má různé přístupy 

k výchově dětí. V současnosti lze rodinu popsat dle různých autorů jako instituci rizikovou 

(Beck), nestabilní a křehkou (de Singly), „skořápkovou“ (Gidens) (2010, s. 11-12).

Jandourek definuje rodinu jako dlouhotrvající a solidární soužití osob, které jsou spojeny 

příbuzenstvím  a které  zahrnuje  rodiče  a děti,  kdy  dalšími  vlastnostmi  je  mimo  jiné 

společné bydlení, produkce a konzumace statků a také příslušnost ke společné příbuzenské 

linii. Základními funkcemi rodiny jsou reprodukce a výchova potomstva. Rodina prochází 

v současnosti  určitou  krizí,  ale  i přesto  zůstává  důležitým prostředím,  které  napomáhá 

dětem se formovat,  socializovat,  které jim poskytuje  podporu a prožití  intimity,  jež  jim 

nemůže poskytnout žádná jiná instituce (2003, s. 115-116).

 1.2 Současná rodina

Současná  rodina  je  charakterizována  konkrétními  znaky  a tak  jako  celá  společnost 

i rodina se nachází v dynamice změn; tyto změny mohou být sotva zaznamenatelné, ale 

odstupem  času  jsou  dobře  patrné  -  nadějné,  ale  také  znepokojivé.  Jaké  tedy  jsou  

základní  rysy,  které  nám přibližují  současnou rodinu?  Tyto  rysy si  nyní  popíšeme -  

rodina  je  nukleární  nebo  také  jádrová,  což  znamená,  že je  tvořena  z několika  málo 

osob, které tvoří její jádro; toto jádro pak tvoří ať již sezdaná či nesezdaná partnerská  

dvojice,  tedy  rodina  partnerská/manželská;  rodinu  tvoří  rodiče  a děti,  zde  se jedná 

o rodinu  dvougenerační,  oproti  tradiční  rodině  je  současná  rodina  intimně vztahová,  
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která  funguje  jako  soukromý  prostor,  je  více  protknuta  city,  láskou  a  starostmi, 

vyvolanými  společnými  problémy,  což  charakterizoval  i Durkheim:  Ke své  rodině  

máme pevný vztah jen proto, že máme pevný vztah k osobě svého otce, matky, k osobě 

své ženy  a dětí.  Všechno však bylo  jinak  v době,  kdy  vztahy,  které  pramenily  z věcí,  

převládaly nad těmi, které vycházely z osob. V době, kdy celá rodinná organizace měla  

především udržet  domácí  statky v rodině a kdy všechny osobní ohledy se ve srovnání  

s tím  zdály  podružnými (citováno  dle  de  Singly  1999,  s. 11).  Pátým  rysem 

charakterizujícím  současnou  rodinu  je  pojem  privátní  individualizace,  což  znamená 

rozhodovat se a nést za svá rozhodnutí odpovědnost, poradit si sám se sebou, což může 

vést k určitým rizikům, která mohou znamenat pro rodinu jako celek, pro jeho členy,  

ale  i pro  společnost  určité  nebezpečí,  což  každá  individualizace  představuje.  Tato 

individualizace  může  totiž  kromě  rozvoje  osobnosti  představovat  i projevy 

bezohlednosti  a zahleděnosti  do sebe  sama.  Z těchto  důvodů  vstupuje  na scénu 

společenská kontrola např. ve formě zákonů (povinná péče o děti apod.) (Helus 2015, 

s. 201- 205).

Rodina  byla  považována  za nejstabilnější  výplod  naší  civilizace,  ale  od konce  první 

světové války se stále měnila a dále se mění ve svých nejzákladnějších rysech. Padnutí 

monopolu  na legitimní  sex,  následně  monopolu  na legitimnost  plození  dětí,  kdy 

v 70. letech  začíná  stoupat  počet  nemanželských  dětí.  Křesťanská  víra  měla  jednou 

založenou  rodinu  za nezrušitelný  a doživotní  institut  –  Co  bůh  spojil,  člověk  

nerozlučuj. Avšak nové pojetí manželství jako právního aktu, jejž je možné vypovědět,  

vedlo k nárůstu rozvodů a nových manželství. Do života vstupují nové instituce, které 

nahrazují funkce rodiny, např. školy (vzdělávání), nemocnice a síť sociálních zařízení 

(péče  o nemocné,  staré  a postižené).  Díky antikoncepci  docházelo  k nižší  porodnosti 

a v mnoha  zemích  se nejčastějším typem stala  rodina  s jedním dítětem.  Ženy začaly 

hromadně opouštět  domácnosti  a začaly se věnovat  své profesní  kariéře.  Tyto změny 

vyvolávají další změny, kdy po typu moderní rodiny přichází typ rodiny postmoderní. 

Podstatné  rysy  tradiční,  moderní  a postmoderní  rodiny  jsou  shrnuty  v následující 

tabulce (Možný 2011, s. 21-23).
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Tabulka č. 1- Rysy tradiční, moderní a postmoderní rodiny (Možný 2011, s. 23)

tradiční moderní postmoderní

struktura široká, vícegenerační nukleární, manželská variabilní, 
individualizovaná

základní kapitál ekonomický ekonomický,  sociální, 
kulturní

sociální, kulturní

legitimizace sex, děti děti nelegitimizuje

role komplementární, 
hierarchizované

segregované, 
komplementární

individualizované

funkce univerzální pečovatelské, 
statusotvorné, citové

citové

autorita otec otec–matka,  funkčně 
segregované

individualizovaná, 
slabá

reprezentace diskursu náboženská, církevní občanská masmediální

mezigenerační přenos patrilineární, 
autoritativní

demokratický, smíšený slabý

Současnou českou rodinu lze vymezit také dle Výrosta (1998, s. 305-306) následujícími 

znaky:

• zaměření na zájem jednotlivce (upřednostňování vlastních potřeb před potřebami 

celku),

• nepředpokládá setrvalost vztahu a rodičovství se odsouvá na pozdější období,
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• partnerství  a intimní  vztahy  bez  vazby  na důsledky  z toho  plynoucí,  jako  je 

narození dítěte (chybí úvaha  můj partner je budoucí potencionální otec, či matka  

mého  dítěte),  běžně  je  přijímána  zkušenost  v oblasti  sexu  ještě  před  vstupem 

do manželství,

• existuje  disproporce  mezi  fyziologickou  a psychosociální  zralostí  při  prvních 

intimních zkušenostech,

• na základě různých vlivů jsou stále stírána specifika ženské a mužské role,

• v důsledku  rychlého  životního  stylu,  měřítek  hodnot  jsou  omezovány  kontakty 

mezi partnery, rodiči a dětmi.

 1.3 Změny v rodinném chování

Česká rodina byla svým rozdělením rolí spojována s patriarchální rodinnou strukturou, což 

představovalo  muže  jako  živitele  rodiny,  zpravidla  s vyšším  vzděláním,  příjmem 

i společenským  postavením,  s úctou  a respektem  ze strany  dalších  členů  rodiny.  Ženy 

zajišťovaly  zpravidla  chod  domácnosti  a výchovu  dětí.  Toto  se však  ve 20. - 30. letech 

20. století mění, kdy muž již není schopen uživit rodinu sám, tím se rozpadá tradiční dělení 

rolí (Kovařík, Šmolka 1996, s. 10).

Celkové pojetí rodiny se změnilo díky nahrazování rodičovského výchovného působení 

institucemi; péče o děti je předávána někomu jinému (prarodiče, jesle, mateřské školy),  

rodina  využívá  k zajišťování  svých  činností  společnost  jako  celek  ve formě  služeb 

jídelen,  péče  a výchovy  dětí, mezigenerační  kontakty  jsou  pouze  mezi  dvěma 

generacemi,  a to  většinou  mezi  rodiči  a dětmi  a tím  dochází  k odklonu  od dříve 

typických rodičovských rolí.  Stoupající  rozvodovost,  i když byla  zaznamenána určitá 

stagnace,  avšak  ne  z důvodu  nižšího  počtu  rozvodů,  nýbrž  z důvodu  nižšího  počtu 

uzavíraných manželství, zvýšení počtu soužití tzv. na psí knížku a posun věku partnerů 

směrem  vzhůru, to  vše  vedlo  ke změnám  v rodinném  chování.  Tyto  změny  mají 

za následek  snižující  se porodnost  díky  větší  dostupnosti  antikoncepce  a zvyšující 

se toleranci  vůči  rozvodům.  Rozvod  již  nestigmatizuje  rodinné  členy  v očích 

společnosti.  Větší  důraz  je  kladen  stále  více  na životní  úroveň  a tím  na materiální 

zajištění,  také vyšší  vzdělanost  českých žen a následně i jejich  zaměstnanost  má své 

důsledky v péči o rodinu (Výrost 1998, s. 306-309).
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Matoušek míní, že současná rodina je rodinou zaměstnané ženy, kdy její zaměstnání je 

nutností pro mnoho rodin, a to klade na ženu nemalé nároky. Vznikají další problémy – 

soukromé podnikání s sebou nese riziko nepřítomnosti podnikajícího člena v rodinném 

životě.  Lepší  zaměstnání  a vyšší  výdělek  ženy,  než  má  její  muž,  může  ovlivnit 

rozdělení  rodinných  rolí  a vést  k dalším  problémům,  také  je  zde  větší  prostor 

pro navazování mimomanželských vztahů a následný rozpad rodiny (2003, s. 41-42).

 1.4 Funkce rodiny

Rodinný  život  je  uznávanou  hodnotou  ve společnosti,  jednotlivým  členům  jsou 

předepisována určitá pravidla chování,  určité sociální role,  je na ně vyvíjen určitý tlak. 

Rodina  je  místem,  kde  se předávají  tradice,  kulturní  hodnoty,  zvyky,  je  prostředníkem 

v zapojování dítěte do společnosti, zvláštní význam má v osvojování jazyka (Műhlpachr 

2008, s. 152-153). Odpovídá tomu snaha o rozbor rodiny jako systému z hlediska funkcí. 

Dle Buriánka (2003, s. 102) by měla rodina splňovat čtyři základní funkce:

• biologicko-reprodukční – tato funkce má zajišťovat uspokojování sexuálních potřeb 

a plození  potomstva, pro  rodinu  je  jedním  z nejobvyklejších  a nejpřijatelnějších 

důvodů pro její existenci,

• ekonomickou – rodina  spolu  hospodaří  a je  vymezena  jako  výrobní  subjekt 

k zajištění dostatku prostředků k jejímu životu, dříve byla tato funkce významnější 

než  nyní,  slabší  členové  byli  odkázáni  plně  na pomoc  produktivnějších  členů 

rodiny,

• socializačně-výchovnou – jedná  se o funkci  zajišťující  výchovu,  vzdělávání, 

předávání  kulturních  hodnot  a formování  životního  stylu,  funkční  rodina  bývá 

regulátorem nežádoucích činností,

• emocionální – je  velmi  významná,  jedinečná  a nezastupitelná,  slouží 

k uspokojování citových potřeb, zajišťuje podporu, jistotu a uznání, sdílení zážitků, 

potřebu důvěrnosti a společné budoucnosti.

Helus (2015, s. 219-222) vyčleňuje deset základních funkcí rodiny, některé se vážou pouze 

k určitému věku, jiné mají trvalou platnost. Dohromady tvoří podobu funkční rodiny:

• uspokojuje základní potřeby dítěte v raném stádiu jeho života (jídlo, pití, spánek, 

hygiena, pohyb, ale také bezpečí, lásku, pravidelný režim),
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• uspokojuje  potřebu  přináležitosti,  tedy  potřebu  domova,  mít  svého  otce,  matku 

a identifikace se s nimi,

• poskytuje dítěti prostor pro seberealizaci a součinnost s ostatními,

• pomáhá dítěti získat vztah k věcem rodinného vybavení (přístroje, nástroje, zařízení 

domácnosti), chápat jejich hodnotu a chovat se k nim dle daných pravidel, chránit 

a udržovat je v pořádku,

• na základě vzoru rodičů, případně prarodičů, určuje výrazně první prožívání sebe 

sama jako dívky nebo chlapce,

• poskytuje vzory a příklady,

• pomáhá zakládat, upevňovat a rozvíjet vědomí zodpovědnosti, ohleduplnosti a úcty, 

povinnosti, pomocí zapojování do společných aktivit rodinného kolektivu,

• pomáhá pronikat  do mezigeneračních vztahů,  tedy chápat  lidi  různého založení, 

postavení či věku,

• rodiče,  prarodiče,  sourozenci  a širší  rodinní  příslušníci  navozují  představu 

o společnosti, o světě,

• rodina je pro své členy místem, kde se mohou svěřit  se svými starostmi, kde je 

někdo vyslechne, kde mohou požádat o radu či pomoc a hledat útočiště.

Rodina,  jak  se ukazuje,  má  velký  vliv  na vývoj  osobnosti  jedince,  skýtá  jedinci  pocit, 

že někam patří,  formuje podobu naší společnosti,  ale také zasahuje do ekonomiky státu. 

Je třeba rodinu chránit a podporovat právě pro tyto funkce, které mluví ve prospěch rodiny 

a jejího lepšího postavení ve společnosti.

 1.4.1 Faktory ovlivňující funkčnost rodiny

Určité  příčiny možné  nestability  rodiny  můžeme spatřovat  v oblasti  rodinných  vztahů. 

Pokud  posuzujeme  různé  faktory  ovlivňující  funkci  rodiny,  dospějeme  k názoru, 

že se jedná mimo jiné o faktory osobnostně podmíněné. Každý jedinec vnímá odlišně své 

postavení  v  rodině.  Pohled  jednoho  partnera  na danou  situaci  může  být  zcela  odlišný 

od pohledu  toho  druhého.  Původ  negativní  rodinné  situace  nalézáme  v určitých 

osobnostních  rysech  partnerů,  které  jsou  ve vzájemném  vztahu  s nespokojeností 

v manželském životě než v objektivních okolnostech. Mezi tyto osobnostní rysy můžeme 
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zařadit výbušnost,  kritičnost,  prosazování vlastního názoru za každou cenu či nedůvěru. 

Důležitou roli v rodině hraje typologie partnerů, kteří se mohou vhodně nebo nevhodně 

doplňovat ve vzájemném vztahu. Pokud se zaměříme na biologické činitele, které ovlivňují 

funkci  rodiny,  budeme  hovořit  o psychologických  poruchách  či  psychosociální  zralosti 

v období  seznámení  se s partnerem,  o projevech  temperamentu,  ale  také  o snižování 

odolnosti vůči zátěži.  Ze sociálně podmíněných příčin ovlivňujících funkčnost rodiny je 

nejvýznamnější především původ rodiny partnerů, tedy té, ze které partner pochází, jeho 

případní  sourozenci,  rodiče  a jejich  role  v rodině.  Mezi  další  faktory  patří  vliv 

sourozeneckých  skupin,  které  mohou  určitou  měrou  ovlivňovat  jedince  a jeho funkci 

v rodině. Podstatnými činiteli, které je nutno zmínit, jsou aktuálně působící vlivy, jako je 

např.  bytová  otázka,  finanční  problémy,  problematika  nezaměstnanosti,  zdravotní 

problémy či mimomanželské vztahy (Výrost 1998, s. 328-333).

Schéma č. 1 - Model rodinného systému (Výrost 1998, s. 329)

 1.5 Poruchy rodiny

Plní-li rodina dobře všechny své funkce, pak probíhá socializace dítěte nejpřirozenějším 

způsobem, zároveň i dospělí členové tu nacházejí optimální zázemí pro svůj život. Někdy 
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však rodina v plnění výše uvedených funkcí selhává. U poruch rodiny existují různá pojetí 

a v následující podkapitole se jim budeme blíže věnovat.

Dunovský (1986, s. 13-19) definuje poruchy v základních funkcích takto:

• pokud se v rodině z nejrůznějších důvodů nerodí děti (děti nemohou mít, nebo je 

nechtějí)  jedná  se o poruchu  biologicko-reprodukční.  Patří  sem  i rození  dětí 

do velmi  nepříznivých  podmínek  nebo  rodičům,  kteří  se z důvodu  svého 

zdravotního stavu nemohou o děti řádně starat, ale také sem můžeme zařadit rodiny, 

kterým se rodí děti s různým typem postižení,

• porucha  ekonomicko-zabezpečovací  neznamená  pouze  nedostatek  po materiální 

stránce, ale týká se i oblasti sociální s jejími právními, psychologickými a dalšími 

aspekty,  jako  je  pevnost,  trvalost  a sociální  jistoty  rodiny,  tyto  vlastnosti  jsou 

zároveň spojeny s emocionální funkcí,

• porucha  emocionální  funkce  zasahuje  do všech  sfér  života  v rodině,  ohrožuje 

vyrovnanou a klidnou atmosféru rodiny,  pro dítě může znamenat ztrátu citového 

zázemí a pocitu jistoty a bezpečí,

• funkce socializačně-výchovná je ze všech funkcí  ve vztahu k dítěti  nejdůležitější 

a za její  příčiny  můžeme  označit  rodiče, kteří  se nemohou  starat  o dítě,  což  je 

způsobeno objektivními příčinami, jako je příroda (přírodní katastrofy), společnost 

(válka,  epidemie,  nezaměstnanost),  rodina  (rozpad  rodiny)  nebo  jedinec  (úmrtí, 

nemoc, invalidita), dále rodiče, kteří se nedovedou starat o dítě, to bývá způsobeno 

nejen objektivními, ale i subjektivními příčinami, jedincem nebo rodinou pro svoji 

nezralost, neschopnost přijmout společenské normy nebo se vyrovnat se zvláštními 

situacemi,  a nakonec  rodiče,  kteří  se nechtějí  starat  o dítě,  zde  jde  o působení 

subjektivních  příčin  jedince,  např.  v důsledku  disharmonické  či  psychopatické 

osobnosti.

Snad  každá  rodina  se s některými  problémy  potýká  alespoň  dočasně.  Některé  rodiny 

se však  nedokáží  ze svých  problémů  nikdy  zcela  vymanit,  což  má  vliv  na jejich  děti. 

Rodiny lze rozdělit dle funkčnosti  s ohledem na děti,  a to na pět kategorií  (Helus 2015, 

s. 222-224):
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• V první kategorii jsou rodiny stabilizačně funkční, tedy takové rodiny, které svým 

dětem  zajišťují  ve všech  deseti  oblastech,  vymezených  v předchozí  kapitole, 

kvalitní podmínky pro socializaci.

• Druhou  kategorií  jsou rodiny  funkční  s přechodnými,  více  nebo  méně  vážnými 

problémy. Tyto rodiny dokáží problémy vždy vyřešit, díky nim se upevnit  a dále 

rozvíjet.  Členové  takových  rodin  si  ohrožení  uvědomují  a snaží  se dát  věci 

do pořádku.  Jedná  se většinou  o problémy  týkající  se finanční  nouze,  špatných 

bytových  podmínek,  zasahování  prarodičů  netaktním  způsobem  do rodinného 

života, nebo také potíže s dětmi v důsledku jejich nemoci či problémy v dospívání. 

Tyto problémy jsou náročné, ale nejsou traumatizující.

• Rodiny problémové patří do třetí kategorie. U těchto rodin už nejde o to, že mají 

problémy,  ale  tyto  problémy  ohrožují  plnění  jejich  funkcí.  Rodinní  příslušníci 

vyvíjejí úsilí dát věci do pořádku a v případě, že na to nestačí, hledají pomoc, která 

však bývá z větší míry dočasná.

• Čtvrtá kategorie jsou dysfunkční rodiny, které jsou dlouhodobě a vážně narušeny, 

problémy se rodině  vymkly  z rukou  a vážně  ohrožují  děti.  Příkladem může  být 

alkoholismus či  jiná závislost,  psychické či  jiné poruchy. Zde je nutnost zásahu 

vnějších institucí.

• Poslední kategorií jsou rodiny afunkční, tedy rodiny, které děti vysloveně ohrožují, 

jsou  to  hromadící  se patologické  jevy,  které  přerůstají  z nezájmu  o dítě 

k nenávistnému postoji vůči němu. Zde je nutné hledat řešení mimo rodinu, protože 

hledat  nápravu  v ní  samotné  už  nemá  naději.  Na základě  rozhodnutí  dochází 

zpravidla  ke zbavení  rodičovských  práv  a k umístění  dítěte  či  dětí  v náhradní 

rodinné  péči  nebo  v dětském domově.  Těchto  rodin  je  v naší  republice  vedeno 

v patrnosti méně než 1 %.

Helus (2015, s.  224-237) uvádí ve svém dalším pojetí  poruch funkcí rodiny devět typů 

rodiny:

• Nezralá  rodina – v těchto rodinách jsou rodiče příliš  nezkušení,  mladí a nezralí, 

kteří řeší především problémy související s hledáním sebe samých a svého místa 

ve světě, než  aby byli  kompetentními při výchově svých dětí. Nezralost existuje 

v různých podobách, a to v oblasti zaměření, životních hodnot a životního způsobu, 
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kdy tito rodiče mají neujasněné partnerské vztahy a životní plány, jsou zvyklí na to, 

že někdo pečuje spíše  o ně,  a najednou se mají  sami  starat  o bezbrannou bytost. 

Další  je  oblast  zkušeností,  kdy  díky  malým  zkušenostem  nedokáží  domyslet 

důsledky  svého  chování  mající  možný  negativní  vliv  na vývoj  dítě.  Nezralost 

v oblasti  citů  vede  k náladovosti,  emocionální  labilitě,  která  nedokáže  vytvořit 

v dítěti pocit klidu a láskyplného přijetí. Poslední oblastí je nezralost v ekonomické 

a sociální  oblasti,  kdy  mladí  rodiče  nemají  možnost  vlastního  bydlení,  je  zde 

většinou soužití s rodiči jednoho z nich, což může vést k problémovým vzájemným 

vztahům.

• Přetížená rodina – taková rodina se může jevit na první pohled jako kompetentní 

pro  zdravý  vývoj  dítěte,  ale  přesto  může  dítě  postrádat  uspokojení  v určitých 

potřebách z důvodu přetížení,  které doléhá na rodiče.  Nemusí trpět  jen pracovní 

přetížeností,  ale  též  přetížeností  díky  nejrůznějším  konfliktům  v rodině,  mezi 

manželi,  dětmi,  svými  rodiči,  ale  i na pracovišti,  starostmi  o nemocné  v rodině, 

citovým strádáním např.  po rozvodu,  přestěhováním do jiného  města  či  úmrtím 

partnera anebo vlastních rodičů, bytovými a ekonomickými problémy, přetíženost 

rodičů může souviset i s obavou ze zvládnutí situace při narození dalšího dítěte.

• Ambiciozní  rodina  -  směřuje k uplatňování  osobních ambic rodičů,  které  vedou 

k vlastní  kariéře,  k zajištění  vysoké  životní  úrovně  celé  rodiny;  rodiče  si 

nepřipouštějí, že jejich děti mohou citově strádat, a je nesnadné přesvědčit je o tom.

• Perfekcionistická  rodina  –  v této  rodině  se očekávají  od dítěte  vysoké  výkony, 

bez ohledu  na jeho  možnosti,  schopnosti  či  zájmy,  takové  dítě  bývá  vyčerpané, 

objevují  se obavy  ze selhání,  z neúspěchu,  narušuje  se sebedůvěra  a sebejistota 

a dochází k narušení vztahu mezi dítětem a rodiči.

• Autoritářská rodina – rodiče v této rodině se vyznačují přikazováním, dirigováním, 

častými  zákazy  a tresty  bez  ohledu  na potřebu  dítěte,  aby  se mohlo  samostatně 

rozhodovat a vyjadřovat a samozřejmě nést odpovědnost za své chování.

• Rozmazlující  (protekcionistická)  rodina  -  projevuje  se sklonem dítěti  za každou 

cenu vyhovět, odstraňovat mu z cesty překážky, protekcionismus se může projevit 

buď útočným a ofenzivním chováním na ochranu dítěte, nebo postojem soucítícím, 
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čili  pasivním přijímáním pocitů  ukřivděnosti,  anebo  postojem podřídivosti  vůči 

dítěti, kdy dítě diktuje rodičům a ovládá je.

• Rodina  nadměrně  liberální  a improvizující  –  v této  rodině  dítě  trpí  nedostatkem 

řádu a programu a nepřiměřenou volností, se kterou si často neví rady, často díky 

této výchově může podléhat negativním sklonům k lenosti,  pochybným zábavám 

apod.

• Odkládací  rodina  –  rodiče  nechávají  výchovu  na prarodičích  nebo  dalších 

příbuzných a známých, tím bývá narušeno citové zrání dítěte.

◦ Disociovaná  rodina  –  zde  jsou  vážně  narušeny  důležité  vztahy,  které  jsou 

důležité pro funkčnost rodiny. Jsou to vztahy vnější vedoucí k izolovanosti nebo 

konfliktům s okolím, nebo vztahy vnitřní, což představuje konflikty mezi členy 

rodiny nebo oslabení vztahů či izolovanost od ostatních členů rodiny.

 1.6 Výchovné styly v rodině

Vychovávat  dítě  není  jednoduché  a být  dobrým  rodičem  je  jedna  z nejsložitějších 

a nejtěžších  rolí.  Samozřejmě  všichni  děláme  někdy  chyby  –  rozčilujeme  se,  křičíme, 

zakazujeme  a nezřídka  projevujeme  své  pocity  naprosto  nežádoucím  způsobem.  Dítě 

od svých rodičů přejímá životní postoje a návyky, napodobuje jejich chování ve vztazích 

se svými  vrstevníky  a s ostatními  dospělými.  Přestože  jsme  si  snad  každý  řekl, 

že nechceme vychovávat své dítě takovým způsobem, jakým vychovávali rodiče mě, často 

přenášíme některé vzorce právě z této výchovy do té své.

Výchova  dětí  v rodině  je  tedy  jednou  z oblastí,  ve které  potřebují  problémové  rodiny 

určitou  podporu.  Pazlarová  (2014,  s.  81-83)  vymezuje  výchovné  problémy,  které  jsou 

vyvolány rodiči, do níže uvedených skupin:

• Výchova ohrožující zdárný vývoj, zdraví či život dítěte – jedná se o nejzávažnější 

situaci  a  řadí  se do ní  případy  zanedbávání  péče,  fyzické  či  psychické  týrání 

a sexuální zneužití. Nejdůležitější je zajištění bezpečnosti a adekvátní péče pro dítě 

a teprve poté můžeme řešit výchovné působení rodičů.

• Nedostupnost  rodičů  –  nedostupnost  může  být  způsobena  velkým  pracovním 

vytížením,  anebo  z důvodu  vlastního  problematického  chování,  jako  jsou  např. 
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závislosti nebo páchání trestné činnosti. Množství a kvalita času, které spolu tráví 

rodiče a děti, jsou podmínkou pro kvalitní navázání vztahu a jeho rozvoje.

• Nestálost, nečitelnost reakcí rodičů - tato situace nastává v okamžiku, kdy rodiče 

nejsou schopni se postarat o děti a domácnost, děti pak musejí přejímat role rodičů. 

Děti jsou neustále ve stresu, pokud jsou rodiče ve svém chování nepředvídatelní, 

nestálí,  nedokáží  se na ně  připravit,  musejí  být  stále  ve střehu,  což  je  velmi 

psychicky vyčerpávající.

• Nedostatečné sledování činností dětí – tento jev se vyskytuje ve všech typech rodin 

napříč společenskými vrstvami. Děti ze sociálně znevýhodněných rodin tráví často 

volný čas mimo domov, nemají žádné pravidelné aktivity, u mladších může dojít 

k úrazu  a v tom horším případě  se mohou  stát  obětí  trestné  činnosti.  Starší  děti 

se pak mohou stát členy různých negativních part. U rodin ze střední a vyšší vrstvy 

se tento jev vyskytuje převážně z důvodu velkého pracovního vytížení.

• Protichůdné výchovné působení - pokud se rodiče nedokážou shodnout ve výchově, 

dítě  této  situace  může  využít  ve svůj  prospěch  a s rodiči  určitým  způsobem 

manipulovat.  Tyto  rozpory  ve výchově  mohou  vyvolat  konflikty  mezi  rodiči 

a mohou vést až k rozpadu rodiny.

• Výchova  v nesouladu  se společenskými  normami  -  společnost  se řídí  určitými 

normami  a přijímá  pouze  takové  jedince,  kteří  tyto  normy  dodržují.  Pokud  je 

výchova  v rozporu  s normami  a ohrožuje  dítě  ve zdravém  vývoji,  je  velmi 

nebezpečná a bývá postihována sankcemi, a to i trestně právními. Do této kategorie 

můžeme zařadit vše, co daná společnost neakceptuje (např. krádeže, drogová a jiná 

závislost, vandalismus, prostituce atd.).

Rodina je dle Mühlpachra (2008, s. 148-149) první socializační instituce, ve které se dítěti 

formuje  jeho  osobnost.  Záleží  tedy velmi  na stylu  výchovy,  je  prokázáno,  že pokud je 

výchova extrémně shovívavá a postrádá určité hranice a řád, nebo pokud je naopak velmi 

striktní a přísná, může si dítě vypěstovat nežádoucí nebo málo žádoucí vlastnosti. Následně 

si popíšeme některé skutečnosti, které mohou působit destruktivně:

• deficitní  rodinná struktura – jedná se o neúplné rodiny,  kdy je nepřítomen jeden 

z rodičů,

• funkcionální poruchy rodiny – rodina neplní základní funkce,
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• narušená  dyáda  matka-dítě  –  delší  odloučení  dítěte  a matky  hlavně  na počátku 

života dítěte záporně ovlivňuje socializaci,

• nepříznivé  emocionální  klima  –  nedostatek  pozitivních  emocí  může  způsobit 

citovou deprivaci,

• záporné  rodičovské  vzory  –  alkoholismus,  drogová  či  jiná  závislost  mohou 

negativně na dítě působit,

• porušení  souměrnosti  mezi  laskavostí  a náročností  ve vztahu  k dítěti  –  jedná 

se o liberální nebo autoritářskou výchovu,

• nízký kulturní a někdy i ekonomický standard rodiny – tyto skutečnosti mají také 

nemalý vliv na dítě a jeho vztahy s okolím,

• neschopnost dosáhnout citové a racionální jednoty.

Na základě mnoha výzkumů můžeme tedy rodinu označit mimo jiné jako nejdůležitější 

místo prevence trestné činnosti. Důležitým výchovným faktorem je proto informovanost 

o tom, co dítě dělá ve svém volném čase, s kým se stýká, kde se nachází, pokud není doma, 

a v kolik  hodin  se vrací  domů.  Čím  méně  rodiče  o těchto  skutečnostech  vědí,  tím  je 

pravděpodobnější výskyt patologických jevů.

 1.7 Socializace

Rodina  je  významným  činitelem  v procesu  individualizace  a socializace  dítěte,  je 

uceleným procesem, který začíná již od kojeneckého věku a pokračuje až do stáří.

Frühlich  a Wellek  definovali  socializaci  jako  široký  pojem pro  celkový  proces,  v jehož  

rámci  individuum vyvíjí  jemu vlastní  sociálně  relevantní  schémata chování  a prožívání  

prostřednictvím aktivní interakce s druhými lidmi (in Nakonečný 2009, s. 102).

Dítě  přichází  na svět  s jistou  výbavou,  předpoklady  své  existence,  postupným 

seznamováním s okolním kulturním prostředím,  osvojováním  si  norem se přizpůsobuje 

společnosti, která mu následně na základě jeho pohlaví, věku, povolání a postavení připíše 

určitou sociální roli. Jak je již zmíněno, největší význam pro socializaci dítěte má rodina, 

následuje škola, vrstevníci, kolegové v zaměstnání a v neposlední řadě mají důležitou roli 

i masmédia.

24



 1.7.1 Koncepce procesů socializace

Socializace dítěte se opírá o několik přístupů. V následujícím textu se zmíníme o čtyřech, 

které jsou důležité pro vysvětlení procesu socializace. Přínosem do teorie socializace bylo 

dílo Meada, který chápal socializaci jako kooperaci dítěte se společností. Při pozorování 

chování dětí rozdělil vývojové fáze vynořování se Self (Já) na dvě. V první rané fázi si dítě 

hraje na … (maminku, tatínka, doktora atd.), předstírá, že je někdo jiný, přitom napodobuje 

jejich činnosti, čímž získává náhled na určité role z různých pohledů. V druhé fázi již děti 

začínají aktivně realizovat vnější vztahy. Freud naopak pojímal socializaci jako střet dítěte 

se společností,  jako  stálý  boj  mezi  dítětem,  jeho  vrozenými  pudy  (sexuálními 

a agresivními) a rodiči vnucujícími mu své normy kulturního chování. Erikson socializaci 

vyložil  jako  sérii  na sebe  navazujících  etap,  z nichž  každá  etapa  má  své  specifické 

problémy, které je třeba v daném období zvládnout. Vymezil osm stádií vývoje, ve kterých 

si všímal kromě biologických faktorů i společenských, kulturních a historických podmínek 

vývoje  dítěte.  V daných  etapách  se vyskytují  konflikty,  které  je  nutné  vyřešit,  pokud 

se konflikt podaří vyřešit, jedinec se vyvíjí dál a postupuje do další etapy, jestliže se však 

konflikt nepodaří vyřešit, jedinec sice postoupí výš, ale s nějakou zátěží nebo změněnými 

vztahy. Na vývoj kognitivních struktur, inteligence a morálních vlastností dítěte se ve své 

tvorbě zaměřil i Piaget. Zajímal se o to, jak dítě chápe svět, řeší problémy, jak se učí, jak 

plánuje akce, jak získává schopnost záměrně ovlivňovat děje v okolí. Vyvinul řadu testů 

na mentální  procesy,  ze kterých  po mnoha  opakováních  byl  schopen  zobecnit  vývoj 

normálního dítěte do čtyř stádií – senzomotorické (0-2 orientace ve světě pomocí svých 

smyslů),  předoperační  (2-7  seznamuje  se se symboly,  učí  se jazyk),  konkrétní  operační

(7-11 rozvoj kapacity k provádění mentálních operací a vývoj logického myšlení), formální 

(11-15 schopnost uvažovat abstraktně, zvyšování kapacity myšlení) (Jedlička a kol. 2004, 

s. 21-35).

 1.7.2 Základní úrovně vývoje

Vývoj je složitý proces, ovlivňovaný řadou navzájem se doplňujících činitelů. V každém 

životním  období  a situaci  hraje  důležitou  roli  ten  nebo  onen.  Níže  si  popíšeme  pět 

základních úrovní vývoje (Helus 2011, s. 254-266).
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Biologičtí činitelé jsou důležití ve vývoji jako zrání. V tomto období dochází ke změnám 

v nervovém systému,  v tělesných proporcích.  Díky těmto  změnám dokáží  jedinci  věci, 

které dřív nedokázali (vydávat zvuky, chodit, mluvit apod.). Se zráním souvisí realizace 

temperamentu či inteligence, které patří do vrozených předpokladů.

Další  důležitou  úrovní  vývoje  je  vývoj  jako  učení.  Učení  je  celoživotní  záležitostí 

a rozhodující  vliv  má  na učení  podnětnost  prostředí.  Učením  získáváme  vědomosti, 

informace,  osvojujeme  si  určité  dovednosti,  učíme  se sebeprosazovat  a uplatňovat 

ve společnosti.

Vývoj  jako  socializace  navazuje  na předchozí  úroveň,  neboť  základním mechanismem 

socializace je právě učení. Socializaci rozdělujeme na primární (prvopočáteční orientace 

dítěte v raném období života), sekundární (zde hrají roli jiné instituce, než je rodina, jako 

např. školy či prázdninové pobyty mimo domov bez rodičů) a terciální (souvisí s nástupem 

dospělosti  –  včlenění  do zaměstnání,  manželství,  rodičovství,  rozchody,  stárnutí). 

Socializace může být funkční, či dysfunkční, kde hlavními činiteli jsou  citová deprivace 

a traumata, zanedbávání a nedostatek pozitivních vztahů či rozvrácená rodina.

Se socializací je spjata edukace, která je čtvrtou úrovní. Výchova a vzdělání je záměrné 

organizované  působení.  Podstata  výchovy  je  spatřována  v dostatku  podnětů  v oblasti 

prožitku  dobra,  krásy,  pravdy a řádu.  Edukace  jako  vzdělání  je  spojená  s učivem,  cíli 

a metodami  prezentace  učiva  a vytyčovaných  cest  k dosažení  cílů,  ale  i se zjišťováním 

a hodnocením výsledků dosažených vzděláním.

Poslední  úrovní  je  sebeutváření  jedince,  které  závisí  na předpokladech,  jež  vznikají 

v průběhu  socializace  a edukace,  dále  na podpoře  sociálního  prostředí,  překonávání 

překážek, které před nás postaví život.

 1.7.3 Činitele socializace

Mezi činitele socializace patří jednotlivci, skupiny, instituce ovlivňující chování jedince. 

Jak už bylo výše napsáno, primárním činitelem socializace v raném období dítěte je rodina. 

Rodina funguje jako primární nositel kulturních vzorců a hodnotové orientace. Klíčovým 

činitelem vývoje osobnosti jsou rodinné vazby neboli vazbové chování. Vazbou míníme 

vztah  jednotlivce  k pečující,  blízké  osobě,  ze kterého  je  čerpán  pocit  jistoty  a bezpečí. 

Pro zdravý  psychický  vývoj  dítěte  je  nutná  určitá  kvalita  této  vazby.  Tomuto  tématu 
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se věnovala  řada  vědců,  tím nejznámějším byl  John  Bowlby a jeho koncept  přimknutí 

(attachment).  Dítě  je  dle  Bowlbyho  bytost  se silnými  pudy,  které  mu  zvyšují  šanci 

na přežití.  Pokud pečující osoby nedokáží uspokojovat základní potřeby dítěte, trpí tyto 

děti  tzv.  psychickou  deprivací.  Bowlbyho  dílem  se nechali  inspirovat  naši  přední 

psychologové  Langmeier  a Matějček  ve svých  studiích  věnovaných  deprivaci  u dětí 

z kojeneckých ústavů. Matějček a Langmeier definují deprivaci jako psychický stav, který 

vznikl v důsledku neuspokojení některé ze základních psychických potřeb v dostatečném 

čase a míře.  U deprivovaných dětí  je předpoklad vzniku reaktivní poruchy vazby,  která 

se projevuje  kolem  pátého  roku  a později  a projevuje  se neschopností  přibírat, 

nechutenstvím,  nutkavým  chováním,  snížením  sociálních  interakcí  či  nepřiměřenými 

vztahy k cizím lidem.  Výzkumy potvrdily vzájemný vztah mezi  jistou  vazbou v raném 

dětství  a kvalitou  vztahu  s vrstevníky, resp.  sebedůvěrou,  pozitivními  emocemi 

a sociálními  dovednostmi  v pozdějším věku.  Na základě dalšího studia Heardová,  Lake 

a McCluskeyová rozšířili původní Bowlbyho koncepci o systém sdílení zájmů s vrstevníky, 

systém pro sexualitu spojenou citem a systém pro obranu vlastní  osoby.  Tato rozšířená 

teorie vazby se využívá pro vysvětlení chování lidí v určité situaci,  ale také jako návod 

pomáhajícím profesím v práci  s klienty.  Terapie  dle  uvedených autorů  by měla  začínat 

podporou schopnosti klienta explorovat situaci, ve které se právě nachází a která je řízená 

systémem sdílení  zájmů s vrstevníky a měla by být bezpečnou půdou pro profesionální 

pomáhání (Matoušek a kol. 2013, s. 46-48).

Dalším významným činitelem je skupina vrstevníků. S  vrstevníky se dítě stýká většinou 

již  od útlého dětství,  ale na utváření  osobnosti  dítěte má vrstevnická skupina vliv spíše 

až na konci předškolního věku. K výraznější roli vrstevníků dochází až na druhém stupni 

základní školy, kdy pro jedince má velký význam mínění a názory jeho referenční skupiny. 

Důležitost vzdělávání v posledních sto letech vzrostla, vzdělávací instituce nesou velkou 

zodpovědnost za přípravu mladých lidí na další živost (zaměstnání). Další podstatná role 

školy  spočívá  v uvádění  jedince  do prostředí  neosobní  instituce,  kde  již  dítě  není 

oceňováno jako v rodině, ztrácí výlučné postavení. Škola se staví k dítěti jako k jednomu 

z mnoha,  očekává,  že se přizpůsobí.  Je  zde  kladen  důraz  na rozdíly  ve výkonu,  školní 

úspěšnost je jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících sebepojetí a sebehodnocení dítěte. 

Na úspěšný průběh socializace ve školním prostředí má vliv učitel, který vnímá žáky jako 

jednotlivce,  registruje  atmosféru  ve třídě,  dobrý  učitel  by měl  umět  vtáhnout  do učiva, 
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čímž ovlivní jeho školní úspěšnost a tím i jeho sebedůvěru a úspěchy v dalším životě. Čím 

dál  více  do života  jedince  zasahují  komunikační  média.  Jedná  se o přenos  informací 

prostřednictvím  knih,  televize,  internetu  apod.  Média  a masmédia  výrazně  ovlivňují 

hodnoty, postoje, názory a chování velkého množství lidí. Stále více odborníků považuje 

za znepokojivé, že děti tráví před televizí a počítačem čím dál více času na úkor aktivně 

tráveného volného času (sport, koníčky apod.) (Jedlička a kol. 2004, s. 36-59).
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 2 Sociální patologie a sociální deviace

Sociální patologie se dle Hartla, Hartlové (2009, s. 401)  zabývá průběhem a podmínkami 

abnormálních  sociálních  procesů,  jako  je  zločinnost,  alkoholizmus,  pracovní  úrazy,  

dopravní nehodovost,  sociálně podmíněné psychické poruchy, pracovní úrazy a nemoci,  

chudoba, nezaměstnanost apod.

Patologie  z latiny  pathos znamená  utrpení,  choroba.  Sociální  patologie  je  souhrn 

abnormálních, nežádoucích, nezdravých společenských jevů. V současné době je sociální 

patologie nahrazována pojmem sociální deviace (z lat. deviato - odchylka, úchylka). Pojmy 

sociální  patologie  a sociální  deviace  se liší,  jevy  označované  za deviantní  nemusí  být 

patologické,  čili  jevy patologické  mají  pro  společnost  vždy negativní  význam,  naproti 

tomu  jevy  deviantní  mohou  být  i pozitivní  odchylky  od normy  (Fischer,  Škoda  2014,

s. 15-19).  Dále  budeme  tedy  používat  pojem  sociálně  patologické  jevy  nebo  sociální 

deviace v negativním významu.

V současnosti zkoumané sociálně patologické jevy jsou někdy označovány jako sociální 

deviace, které představují  porušení nebo podstatnou odchylku od některé sociální normy 

nebo  skupiny  norem,  nerespektování  požadavků,  které  jsou  na určitou  skupinu  nebo 

individuum kladeny určitou normou nebo souborem norem (Kapr in Sochůrek 2009, s. 11).

Obor  sociální  deviace  obsahuje  mimo  jiné  i dva  pojmy  -  desocializace  a desocialita. 

Řezníček  (in  Sochůrek  2009,  s. 12)  desocializaci  vymezuje  jako  proces  negativního 

vřazování do společnosti prostřednictvím netvořivých, únikových a destruktivních činností,  

vztahů,  strategií  apod.  A desocialita  pak  vyjadřuje  systém,  strukturu,  důsledek  nebo 

sociální skutečnost, což jsou např. projevy nebo způsoby chování jedince, konkrétní činy 

odklánějící více či méně od sociálních norem a hodnot skupiny nebo společnosti.

Hrčka (2000, s. 16) vymezuje čtyři skupiny stavů patřících do lidské sociální deviace:

• v první  skupině  je  zjevné  deviantní  chování  neboli  rozpoznané  a označkované 

chování,

• druhá skupina obsahuje zjevné,  rozpoznané a označkované poruchy psychických 

funkcí  (např.  paměť,  myšlení,  emoce,  vnímání)  popsaných  psychiatrií 

a psychopatologií,
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• do třetí  skupiny  patří  zjevné,  rozpoznané  a označkované  deviantní  fyzické 

charakteristiky,  představující  např.  tělesné  nemoci,  smyslové  defekty,  fyzické 

malformace při „normálním" chování,

• poslední čtvrtou skupinou jsou pak zjevné,  rozpoznané a označkované deviantní 

sociální charakteristiky, jako jsou rozvedená či svobodná žena, nemanželské dítě, 

bývalý vězeň apod. při současném „normálním“ vzhledu a chování.

Každá sociální deviace rozeznává subjekt, objekt, obsah, cíle a důsledky. Subjekt sociální 

deviace  je  kdokoli,  kdo  se deviantně  chová  či  vykazuje  charakteristiku  deviantního 

chování.  Objekt sociální deviace pak představují  jedinci,  skupiny, společnost,  nemovitý 

majetek,  společenské hodnoty,  na které jsou zaměřeny deviantní projevy. Obsahem jsou 

tedy fyzické, sociální nebo psychické charakteristiky označované jako deviantní k určité 

sociální normě. Uspokojení nějaké potřeby je cílem deviantního chování a je jím rychleji 

dosažený než  konformním chováním.  Důsledkem sociální  deviace  je  stigmatizace  jeho 

nositele, nebo naopak může docházek k normalizaci takového chování (Hrčka 2000, s. 19).

Existují  čtyři  vymezení  sociální  deviace,  která  mají  své  přednosti,  omezení  a své 

představitele. Jsou to teorie kulturního přenosu (deviantní chování je naučeno v primárních 

skupinách,  v určitých  subkulturách  je  pokládáno  za normální  a deviantním  se stává 

ve vztahu k normám uznávaným většinou), teorie strukturálního tlaku (v každé společnosti 

se objevují  situace  a stavy,  na které  část  obyvatelstva  reaguje  odchylným  chováním 

od normy), kontrolní teorie (deviantní chování je zapříčiněno oslabením či absencí sociální 

kontroly)  a poslední etiketizační teorie (někteří  lidé jsou za devianty označováni jinými 

lidmi, kteří jsou významní a kteří připisují vzorcům chování určité významy) (Mühlpachr 

2008, s. 36-37).

Nežádoucích  společenských  jevů  čili  sociálních  patologických  jevů  je  celá  řada. 

Za sociálně patologické jevy se obecně považuje chování jedince, které okolí vnímá jako 

nenormální,  nezdravé,  až nebezpečné.  Patří  sem porušování  norem,  zákonů  a předpisů, 

takové  chování  vede  k poškozování  jedince  (alkoholismus;  drogové  a jiné  závislosti; 

prostituce;  poruchy  příjmu  potravy  apod.),  společnosti  (rasismus;  šikana)  či  prostředí 

(vandalismus). Z velké části mohou za toto jednání rodiče, mnohdy, jak se říká, mladická 

nerozvážnost, ale také současná společnost ve formě snadné dostupnosti cigaret a alkoholu 

pro mladistvé, možnosti i přes zákaz vstupu mladistvých do heren apod.
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Poslední roky je zaznamenán značný nárůst různě nebezpečných sociálně patologických 

jevů. Čím bývá nebezpečí pro společnost větší, tím větší bývá zájem společnosti o jeho 

řešení.

 2.1 Zdroje a příčiny sociálně patologických jevů a deviace

Pro účinné řešení sociálně patologických jevů je nezbytné znát příčiny a zdroje vedoucí 

k jejich vzniku a rozvoji. Tyto znalosti jsou pro etopedy, terapeuty či psychology důležité 

při výběru správné metody a nastolení účinné prevence. Etiologii sociálně patologických 

jevů lze vysvětlit z různých hledisek, které se popíšeme níže.

 2.1.1 Přístupy a teorie sociální deviace

Biologické  teorie  sociální  deviace  -  tyto  teorie  patří  mezi  ty  nejstarší  a zaměřují 

se na nacházení  příčin  deviace  z hlediska  genetických,  fyziologických  a anatomických 

faktorů. Pozornost věnují především studiu kriminálního chování a analyzování zločinu, 

který je dle jejich názoru spáchán jedincem biologicky předurčeným. Jsou také nazývané 

jako teorie „kinds-of-people“,  kdy  předpokladem je existence typů lidí,  jejichž  chování  

vybočuje  z norem nebo  k tomu vybočení  mají  tendence.  Příčiny  jsou  „uvnitř“  jedince,  

přítomny jsou „biologické defekty, jež u nich způsobují deviantní chování“ (Hrčka 2000, 

s. 153). Předními představiteli těchto teorií jsou Cesare Lombroso (italská pozitivistická 

škola kriminologie), Enrico Ferri (typologie zločinců – vrozené; duševně choré; vášnivé; 

příležitostné;  ze zvyku;  neúmyslné),  Raffaelle  Garofalo,  Ernst  Kretschmer  (typologie 

dle stavby těla  – astenický;  atletický;  pyknický;  dysplastický typ),  William H. Sheldon 

(typy dle stavby těla propojené s psychologickými prvky – typ endomorfní; mezomorfní; 

entomorfní) a další (Sochůrek 2009, s. 20-24).

Psychologické teorie sociální deviace – deviace je z pohledu psychopatologie považována 

za nemoc a určitou  abnormitu,  které  je  nutno  léčit  a kontrolovat.  Tyto  teorie  vycházejí 

z psychoanalýzy,  behaviorismu a humanistické  psychologie.  Sledované  problémy těchto 

teorií  jsou  poruchy  v oblasti  sexuálního  pudu,  parafilii,  agresi  a násilí.  Klíčovým 

předmětem psychologických úvah je lidská osobnost, především charakter, temperament, 

intelekt, vlastnosti, schopnosti, ale i chování, postoje atd. Významnými představiteli jsou 

Sigmund Freud (psychoanalýza: Id - Ego - Superego), R. L. Jenkins (typologie dle špatně 

uspořádané  struktury  psychiky  individua  –  nesocializované  agresivní  individuum; 
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socializovaný agresivní;  do sebe ponořený dysforik;  nezralý,  s nedostatkem pozornosti), 

Hans  Jürgen  Eysenek  (introverze  -  extraverze;  emoční  stabilita  –  emoční  labilita), 

T. W. Adorn (koncepce autoritářské osobnosti) (Sochůrek 2009, s. 25-30).

Sociologické  teorie  sociální  deviace  –  teorie  biologické  a psychologické  se zaměřují 

na problémy individua,  tyto teorie se zaměřují na porušování sociálních norem majících 

vliv na společnost. Základní zkoumané oblasti jsou, proč k deviaci došlo (co to způsobilo, 

jaké  jevy  a mechanismy)  a proč  jsou  dané  projevy,  formy,  způsoby  jednání  a chování 

trestány a jejich držitelé stigmatizováni. Sociální deviaci chápou tyto teorie jako sociálně 

patologický jev,  který vzniká nikoli  v důsledku „poruchy“ či  „nemoci“ jednotlivce,  ale  

jako  produkt  patologického  prostředí,  v němž  je  jedinec  nucen  žít (cit.  Dle  Munková 

in Sochůrek,  2009,  s. 31).  Z hlediska  chápání  sociálních  norem  je  dělíme  na koncepci 

založenou na normativním přístupu, který je shrnut do následovných znaků: normy jsou 

nutné,  jejich  význam  je  jednoznačný,  jsou  uspořádány  kompletně,  jsou  nadčasové, 

univerzální a sankcionované nezávisle na jedinci. Druhou koncepcí je koncepce založená 

na relativistickém přístupu, kdy deviace je vymezena jako vlastnost, kterou klade na lidské 

chování okolí, jako funkce sociální kontroly, hodnocení a vnímání určitých druhů chování. 

Sociologické teorie jsou spojeny s některými teoriemi a jejími představiteli, jsou to teorie 

anomie  (D. E. Durkheim,  R. K. Merton),  teorie  sociální  dezorganizace  (chicágská 

sociologická  škola – R. E. Park),  teorie  diferencované  asociace  (E. Sutherland), 

etiketizační teorie (E. M. Lemert, E. Goffman), teorie sociální kontroly, která se domnívá, 

že ve skutečnosti je porušování norem velmi lákavé a jejich porušování v určitém smyslu 

výhodné. Ostatní teorie se ptají, proč to dělají, teorie sociální kontroly se však ptá, proč to  

nedělají ostatní (Sochůrek 2009, s. 30-37).

Složitým vývojem prošla oblast obecné teorie sociální deviace a na základě tohoto vývoje 

vznikly následující koncepce sociální deviace (Hrčka 2000, s. 23):

• koncepce statická, kdy sociální deviace je určena odchylkou od statického průměru,

• normativní koncepce formulující sociální deviaci jako odchylku od sociální normy,

• koncepce  reaktivní  definuje  sociální  deviaci  jako  značkovací  reakci  okolní 

společnosti,

• kontrolní koncepce, která definuje sociální deviaci jako použití negativních sankcí 

(trestů).
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Od počátku 60. let minulého století probíhá ve sféře teorií sociální deviace rozepře mezi 

normativní  koncepcí,  jež  sociální  deviaci  rozumí  jako  odchýlení  od sociální  normy 

uznávané  většinovou  společností,  která  vyžaduje  její  dodržování  od všech  svých  členů 

(Durkhaim,  Merton,  Parson),  a koncepcí  reaktivní.  Tato  koncepce  formuluje  sociální 

deviaci  jako  vlastnost,  kterou  okolí  přisuzuje  tomuto  chování  (značkování),  a ne  jako 

vlastnost spjatou s určitým chováním. (Erikson) (Hrčka 2000, s. 27).

Sociálně  patologické  jevy  či  sociální  deviace  jsou  spojené  s pojmem  sociální  normy. 

Sociální  normu  vymezuje  Erikson  (in  Hrčka  2009,  s. 29)  jako  soubor 

institucionalizovaných či kolektivních očekávání a hodnocení určitých typů chování v dané 

sociální jednotce. Je abstraktní syntézou řady různých časových a situačních rozhodnutí  

a hodnocení  určitého  problému  či  chování.  Sociální  normy lze  dělit  dle  řady  kritérií. 

Nejčastější  je  dělení  na zvyky,  jež  jsou  ustáleným  vzorcem  chování  jednotlivce  nebo 

společnosti  a nebývají  spojovány  s morálním  hodnocením,  dále  normy  neformální 

(morální)  a formální  (náboženské  a právní).  Sociální  normy  jsou  odlišné  v různých 

kulturách a společnostech, ale i pro jednotlivce nebo skupiny uvnitř stejné společnosti, jsou 

tedy relativní. Mění se, vyvíjí se v čase s menší či větší dynamikou - vznikají nové normy, 

některé zanikají, u dalších se mění společenský význam a obsah. Sociální normy nemívají 

zpravidla stanoveny hranice mezi deviantním a konformním chováním, ale obsahují jistý 

toleranční limit, tedy jistý rozsah chování, které se sice odchyluje od normy, ale ještě není 

společností považováno za deviantní a  společnost jej neodsuzuje a netrestá (Hrčka 2000, 

s. 32-33).

 2.1.2 Příčiny vzniku sociální deviace

Vznik sociální deviace představuje řadu navzájem se ovlivňujících a kombinujících příčin. 

V dalším textu si tyto příčiny stručně popíšeme.

Mezi biologické příčiny řadíme endokrinní faktory (nadbytek, nebo nedostatek určitých 

hormonů apod.) a genetické faktory (např.  vrozené metabolické defekty,  chromozonální 

abnormality),  fyziologické  poruchy,  vývojové  vady  apod.,  které  vznikají  prenatálně 

(poškození plodu, genetické poruchy), perinatálně (komplikovaný porod) nebo postnatálně 

(různá  onemocnění,  poranění  mozku,  nádory).  Tyto  faktory  jsou  častou  příčinou 

deviantního  chování,  avšak  nepůsobí  samostatně,  ale  většinou  s ostatními,  především 

sociálními vlivy. Do psychologických příčin spadají poruchy socializace v raném dětství 
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(poruchy vztahu k rodičovským autoritám, nedostatek uspokojení a bezpečí v dětství), dále 

poruchy  komunikace  dítěte  s rodiči,  citová  deprivace  či  subdeprivace.  Mezi  sociální 

faktory  lze  zařadit  změny  norem,  technologický  pokrok,  urbanizaci,  ale  i politické 

a sociální  konflikty.  Rozdílné  vnímání  kritérií  norem,  různé  hodnocení  chování 

v rozličných kulturách či různá tolerance chování lze zařadit do kulturních faktorů, které 

mají vliv na deviantní chování. Etiologie sociální deviace se pozorně věnuje také situačním 

faktorům.  Jedná  se o situace,  které  poskytují  možnosti  úniku  od sociální  kontroly nebo 

příležitosti k deviantnímu chování, jsou to situace s nejednoznačným měřítkem chování, 

zátěžové, kdy jedinec nemůže dosáhnout svého cíle konformními prostředky (Hrčka 2000, 

s. 21-22).

 2.2  Poruchy chování

Souběhem psychických,  biologických,  kulturních,  sociálních  předpokladů a vlivů  u dětí 

a mládeže  v dospívání  bývají  vytvořeny  podmínky  pro  chování  ohrožující  zdravý 

psychický a sociální vývoj  z dlouhodobého hlediska.  Toto chování musí být i sociálním 

prostředím  chápáno  jako  ohrožující  a je  označováno  jako  problémové  a rizikové. 

Problémové chování tvoří jednotlivé typy jednání (kouření, pití alkoholu, zneužívání drog), 

rizikové chování je pak souhrn těchto problémových typů jednání.  Rizikového chování 

zahrnuje  tři  oblasti,  a to  zneužívání  návykových  látek  (nikotin,  alkohol,  drogy),  další 

negativní jevy v psychosociální oblasti (poruchy chování, agrese, delikvence, kriminalita, 

suiciduální  chování)  a poslední  oblastí  jsou  poruchy  reprodukčního  zdraví  (střídání 

partnerů,  předčasný  pohlavní  život,  nechtěné  těhotenství  apod.)  (Matoušek  2013, 

s. 347- 48).

Dle Pešatové jsou poruchy  chování  charakterizovány opakujícími  se a trvalými projevy  

antisociálního, agresivního a vzdorovitého chování, které trvají alespoň šest měsíců (2007, 

s. 135).

Jako  základní  vodítko  v diagnostice  poruch  chování  se používají  diagnostická  kritéria 

podle  MKN-10  (zvláště  v Evropě)  a DMS  IV–R  (především  v USA),  které  poruchy 

chování definují takto:

• jako opakující se stálé vzorce chování porušující sociální pravidla, normy a práva 

druhých,  musí  být  přítomny  tři  nebo  více  symptomů  během  posledního  roku 
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a  jedním symptomem trvale přítomným v posledním půlroce, tyto symptomy jsou 

agrese  k lidem  (šikana,  rvačky,  bitky,  hrubost  k lidem)  a zvířatům  (agrese 

a hrubosti),  destrukce  majetku  a vlastnictví  (žhářství,  ničení  cizího  majetku), 

nepoctivost nebo krádeže a vážné porušování pravidel (toulky, útěky, záškoláctví 

apod.),

• jako poruchy chování, které zřetelně zhoršují  školní a pracovní fungování a jsou 

specifikovány  začátkem  (v dětství  -  alespoň  jeden  symptom  přítomen 

před 10 rokem  věku  -  a v adolescenci  –  žádný  symptom  není  přítomen 

před 10 rokem věku) a tíží (lehká, střední a těžká porucha) (Ptáček 2006, s. 8-9).

Jedním  z ukazatelů  obtížného  vývoje  poruch  chování  je  do zajista  nefunkční  rodina, 

sociálně  nepřizpůsobivé  chování  rodičů  či  vývoj  dítěte  žijícího  v prostředí  ohroženém 

sociálním vyloučením. Podle diagnostického systému MKN-10 rozlišujeme tyto základní 

typy  poruch  chování,  které  můžeme  dělit  na poruchy  se špatnou  prognózou  (vykazují 

trvalost  poruch  přes  předškolní  věk,  disharmonický  vývoj  v období  adolescence 

až do možných projevů v dospělosti) a s dobrou prognózou (Ptáček 2006, s. 10-15):

• reakce  na závažný  stres  a poruchy  přizpůsobení  -  poruchy  přizpůsobení 

s převládající anebo smíšenou poruchou,

• poruchy  chování  -  poruchy  chování  ve vztahu  k rodině,  socializované 

a nesocializované poruchy (charakterizované samotářským a agresivním chováním, 

často  bývají  narušené  vztahy  k vrstevníkům,  izolace,  neoblíbenost),  poruchy 

opozičního  vzdoru  (u dětí  přibližně  do deseti  let,  charakterizované  trvalým 

porušováním  sociálního  chování,  jde  o dítě  vzdorovité,  neposlušné,  jen  velmi 

špatně zvladatelné, projevující odpor k autoritám, je často podrážděné a zlé), jiné 

poruchy chování či poruchy nespecifikované,

• smíšené poruchy chování a emocí - depresivní poruchy chování, reaktivní poruchy 

příchylnosti v dětství a desinhibovaná příchylnost v dětství (vzniká během prvních 

pěti  let  života  a typickou  charakteristikou  je  vztahová  nestálost,  chudá  sociální 

interakce,  neschopnost  důvěrného  a osobního  vztahu  k rodičům,  vychovatelům 

i vrstevníkům).
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Další dělení poruch chování je dle stupně společenské závažnosti (Hartl, Hartlová 2009, 

s. 212):

• asociální  chování –  chování  nespolečenské,  resp.  jednání,  které  neodpovídá  

mravním  normám  dané  společnosti,  nedosahuje  však  ještě  úrovně  ničení  

společenských hodnot jako u chování antisociálního,

• disociální  chování –  je  společensky  nepřizpůsobivé,  nepřiměřené  chování,  

bez výrazné nenávisti,

• antisociální chování – jde o chování  uvědomované protispolečenské, kriminálního  

charakteru,  zahrnuje  veškeré  protispolečenské  jednání  dané  trestním  řádem  

společnosti.

Vágnerová charakterizuje poruchy chování jako odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec  

není schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku, event. úrovni  

svých rozumových schopností. Chování se projevuje porušováním sociální normy platné 

v dané společnosti,  neschopností  navázat a  udržet si pozitivní sociální vztahy;  poruchy 

v dětství  mohou  mít  přechodný  charakter,  zároveň  jsou  určitým  signálem  rozvíjející 

se poruchy osobnosti. Příčiny vzniku poruch chování jsou multifaktorově podmíněné, mezi 

tyto  faktory  patří  dispozice  genetické  (především  temperament  –  např.  impulsivita, 

dráždivost,  nezávislost  na pozitivním hodnocení)  a biologické  (narušení  struktury  nebo 

funkce CNS – úrazy hlavy, zánětlivá onemocnění mozku apod.), úroveň inteligence (školní 

selhávání,  neplnění  školních  povinností,  nižší  inteligence,  v některých  případech 

i nadprůměrné  schopnosti),  vliv  sociálního  prostředí  (rodina,  vrstevníci)  (2008,  s. 779-

784).

Poruchy  chování  se mohou  vyznačovat  vyšší  pravděpodobností  výskytu  pozdějších 

osobnostních  disociálních  poruch.  Poruchy chování  můžeme  dělit  dle  různých  kritérií, 

první dělení je na poruchy chování ve vztahu k rodině anebo vázané na skupinové aktivity 

v partě. Další dělení je na neagresivní poruchy (záškoláctví, útěky a toulky, lži) a agresivní 

poruchy (vandalismus, rvačky, šikana) (Vágnerová 2008, s. 792).

Lhaní – jde o určitý únik ze situace, kterou dítě neumí jinak vyřešit. Rozlišujeme pravou 

lež, charakterizovanou úmyslem a vědomím nepravdivosti, dítě si uvědomuje, že lže, jde 

o jakýsi  obranný  mechanismus,  kterým  se dítě  snaží  získat  nějakou  výhodu  nebo 

se vyhnout potížím. Dalším typem je bájivá lhavost, jde o spřádání smyšlených příběhů, 
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kdy jedinec se zcela vžívá do fantazijních představ, toto chování je typické pro histrióny 

a hysteriky a děti  do 6 let;  většinou  nepřináší  dotyčnému žádný  zisk  (Vágnerová 2008, 

s. 793).

Záškoláctví („chození za školu“) - je úmyslné zameškávání školního vyučovaní z důvodu 

negativního vztahu ke škole (vysoké požadavky kladené na žáka, menší rozumové nadání 

žáka, strach z nějakého vyučovacího předmětu nebo zkoušení), vlivem rodinného prostředí 

(nezájem či lhostejnost rodičů o prospěch dítěte, nebo naopak přehnaná péče, přemrštěná 

přísnost,  vysoké  nároky)  nebo  vlivem  způsobu  trávení  volného  času  (negativní  vliv 

vrstevníků v partě).

Útěky a toulky -  jsou to  závažná svévolná vzdálení  se dítěte  z rodiny,  útěkem dítě  řeší 

situaci, ze které nevidí už východisko, buď bývá útěk zkratkovou reakcí, nebo plánovaný 

a připravovaný. Toulání se vyskytuje u dětí vyrůstajících v nepodnětném prostředí a mívá 

dlouhodobější charakter (Vágnerová 2008, s. 794).

Krádeže – jedná se o neoprávněné přisvojení cizí věci. Impulzivní a příležitostné krádeže 

mívají menší význam než krádeže promyšlené, které se většinou vyskytují o starších dětí. 

Nejzávažnější  krádeže  jsou  pak  ty  opakované,  plánované  v partě.  Krádeže  se dělí 

dle motivace a cíle, tedy na krádeže, kdy dítě krade buď pro sebe, nebo pro druhé, dále aby 

ukázalo své postavení, či krade s partou nebo pro partu (Vágnerová 2008, s. 795-797).

Šikana – představuje ponižující  chování vůči slabšímu jedinci a zároveň určité zneužití 

postavení  a moci.  Může  se jednat  o fyzické  násilí  a ponižování  (bití,  strkání,  zavírání 

do nějakého  prostoru),  psychické  ponižování  a vydírání  (nadávání,  pomlouvání,  nucení 

k obsluhování  apod.)  a destruktivní  chování  zaměřené  na věci  oběti  (ničení  a braní 

pomůcek či šatstva) (Vágnerová 2008, s. 798-801).

U poruch chování u dětí  a mládeže je velmi důležité včasné podchycení,  jejich náprava 

a prevence.  Náprava  vyžaduje  ucelenou  práci  s rodinou  a dítětem  s problémovým 

chováním.  Nápomocny jsou  k tomu  centra  rané  péče,  výchovní  poradci,  pedagogicko-

psychologické  poradny nebo  střediska  výchovné  péče,  pokud  tyto  instituce  již  nestačí 

na jejich  řešení,  přichází  na řadu  ochranná  či  ústavní  výchova  (Vágnerová  2008,

s. 802-303).
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 3 Sociální patologie spojená s prostředím rodiny

Rodina  má  pro  vývoj  a život  člověka  nenahraditelný  význam.  Kromě  bio-psycho-

sociálních faktorů má vliv na vznik sociálně patologických jevů také negativní působení 

rodiny, bez podpory funkční rodiny nebývá lehké najít řešení těchto jevů.

 3.1 Rodina jako zdroj vzniku sociálně patologických jevů

Rodina  je  místem,  kde  dochází  k uspokojování  základních  psychických,  fyzických, 

sociálních potřeb, je zdrojem informací, zkušeností, dovedností vzorců chování důležitých 

k seberalizaci,  je  ale  též  místem  představujícím  určitou  zátěž.  V některých  případech 

se stává zdrojem vzniku těchto negativních jevů vedoucích k narušení psychosociálního 

vývoje a fungování u všech rodinných členů, zvláště pak u dětí. Jedná se o problémy, které 

můžeme souhrnně označit jako poruchy rodičovské role, a jsou to (Fischer, Škoda 2014, 

s. 156):

• problémy dysfunkce až afunkce rodiny - tyto rodiny nedokáží zajistit zdravý vývoj 

dítěte, k hodnocení funkčnosti rodiny se využívá dotazník vytvořený Dunovským, 

který se opírá  o následující  kritéria  – složení  a stabilita  rodiny,  osobnost  rodičů, 

sourozenců, dítěte, zájem o dítě a péče o ně, ekonomická a sociální situace,

• problémy anomálních rodičů (rodiče, kteří se nemohou, neumí nebo nechtějí starat 

o děti z různých důvodů – blíže popsáno v této práci v podkapitole 1.5),

• problémy  spojené  s neúplností  rodiny  a náhradní  rodinnou  péčí  a problematika 

syndromu CAN.

 3.2 Sociálně patologické jevy spojené s rodinou

Pokud dítě  vyrůstá  z různých důvodů v nefunkční  rodině,  kde ani  jeden z rodičů dítěti 

nevěnuje dostatek pozornosti, existuje velká pravděpodobnost, že se dítě začne potulovat, 

hledat  místo,  kde  bude  vítané,  kde  ho  bude  někdo  poslouchat,  respektovat,  může 

se chytnout nějaké negativní party,  nebo bude hledat alternativní způsoby uspokojování 

svých  potřeb.  Bohužel  některé  patologické  jevy  jsou  namířeny  proti  osobě  dítěte. 

V následujících podkapitolách si popíšeme některé vybrané sociálně patologické jevy.
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 3.2.1 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 

(syndrom CAN)

V praxi se setkáváme s dětmi vyrůstajícími v rodinném prostředí, ve kterém strádají celou 

řadou  nedostatků.  Dítě  trpí  v psychické,  fyzické  a sociální  sféře,  jež  mohou  negativně 

ovlivnit jeho psychosociální vývoj.

Syndrom CAN je definován  jako poškození tělesného, duševního i společenského stavu 

a vývoje dítěte, které vznikne v důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání rodičů nebo jiné  

dospělé osoby, jež je v dané společnosti hodnoceno jako nepřijatelné (Vágnerová 2008, 

s. 593).

Syndrom  CAN  představuje  tedy  fyzické,  psychické  či  sexuální  týrání,  různé  druhy 

zanedbávání,  které si  v následujícím textu blíže vyspecifikujeme  (Fischer,  Škoda 2014, 

s. 160-162).

Fyzickým týráním rozumíme všechny druhy nepřiměřeného násilí na dítěti, které může mít 

za následek trvalé poškození, nebo dokonce smrt. Patří sem nepřiměřené bití rukou nebo 

nějakým náčiním (vařečka,  opasek,  proutek),  kopání,  údery pěstmi,  popálení  (cigarety, 

topení),  nepřiměřené  tahání  za vlasy,  uši,  třesení,  svazování,  odmítání  základních 

fyziologických potřeb (jídlo, spánek, teplo).

Do psychického týrání lze zařadit veškeré chování, které negativně ovlivňuje dítě v citové 

oblasti,  jeho  chování  a sebepojetí;  jeho  formy  jsou  velmi  časté  nadávky,  ponižování, 

zesměšňování, vyvolávání strachu, vyhrožování, citová deprivace, vyžadující nepřiměřené 

požadavky  v rámci  školního  prospěchu  či  sportovních  a jiných  mimoškolních  zájmů, 

šikanování, psychická zátěž při rozvodu rodičů apod.

Sexuální týrání má negativní dopad na psychický vývoj dítěte, dítě je vystaveno různým 

formám  chování,  které  mají  sexuální  podtext.  Sexuálně  zneužívat  dítě  může  jakákoli 

osoba, kdy často je to bohužel osoba, kterou dítě dobře zná. Ke zneužívání může docházet 

bezkontaktně  (odhalování  před  dítětem,  masturbace  a jiné),  kontaktně  (osahávání 

na intimních místech, sexuální styk) a samozřejmě i komerčně (prostituce, pornografie).

V rámci  vyšetřování  může  docházet  k nadměrné  psychické  zátěži,  kdy  dítě  je  obětí 

trestného  činu  i obětí  vyšetřování;  díky  opakovaným  výslechům  je  k výpovědi  dítěte 
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přistupováno  s nedůvěrou,  dochází  k obviňování  dítěte  či  jeho  odebrání  z rodiny,  této 

situaci se říká sekundární viktimizace. K těmto situacím by nemělo docházet díky zákonu 

č.  45/2013 Sb.,  o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech 

trestných činů),  který dítě  vymezuje jako zvlášť zranitelnou oběť a připisuje  mu určitá 

práva.

Další formou týrání dítěte je dle MKN-10 (předstírané poruchy) Münchhausenův syndrom 

by  proxy,  který  spočívá  ve zveličování,  předstírání,  nebo  aktivním  vytváření  příznaků 

tělesného onemocnění (např. podáním jedu) nebo duševního onemocnění rodiči u vlastních 

dětí (Fischer, Škoda 2014, s. 163).

 3.2.2 Domácí násilí

Domácí násilí s sebou nese znaky asymetrie vztahu mezi ženskou a mužskou rolí v rodině, 

jedná se o jisté zneužívání moci a postavení, která má pachatel v rodině. Jedná se  chování, 

kdy jeden z partnerů způsobuje strach tomu druhému. Tento fenomén se objevuje napříč 

společností, ve všech úrovních sociálního postavení, nezávisle na vzdělání či ekonomické 

situaci.  Zahrnuje fyzické, sexuální,  psychické či ekonomické násilí (či např. vynucenou 

izolaci).  Domácí  násilí  se odehrává  „beze svědků“,  „za zavřenými  dveřmi“,  v soukromí 

a mezi  osobami,  které  k sobě  mívají  či  měli  blízký  vztah.  Domácí  násilí  začíná  velmi 

nenápadně (nejprve ve smyslu slovního napadání,  které  postupně přechází do fyzického 

násilí),  oběť  je  zpočátku  zaskočena,  po útoku  většinou  přicházejí  projevy  lítosti, 

odprošování  a sliby,  že se to  už  nikdy  nestane.  Pokud  se domácí  násilí  nezastaví  hned 

v počátcích,  má  stupňující  tendenci  –  opakuje  se častěji  a nabývá na intenzitě.  Blízkost 

k pachateli, pocit bezmocnosti a bezradnosti, neschopnost se bránit, to vše komplikuje tuto 

situaci řešit, oběť popírá existenci a závažnost domácího násilí.

Domácí  násilí  má  negativní  vliv  na děti,  zbavuje  je  pocitu  bezpečí  a jistoty  domova, 

zvyšuje  jejich  nejistotu  a obavy  z ohrožení.  Matka  ztrácí  opakovaným  ponižováním 

v jejich vnímání roli ochránce, někoho, kdo je jim oporou, kdo je ochrání před nebezpečím. 

Děti týraných matek mívají citové problémy, jsou opožděné a je zde větší riziko výskytu 

poruch chování. U těchto dětí se vyskytuje ambivalentní postoj k rodičům, mohou vytvořit 

s týranou matkou určité spojenectví, kdy se ji snaží chránit; komplikovanější postoj bývá 

k agresorovi.  Tento postoj  může být  odmítavý,  nebo může docházet,  zvláště  u chlapců, 
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ke ztotožnění se s otcem. Může dojít k převzetí tohoto chování jako vzorce, který přenáší 

do svého budoucího partnerského vztahu (Vágnerová 2008, s. 644).

 3.2.3 Závislosti

Závislost patří k člověku od nepaměti, po staletí s ním existovala a vyvíjela se a po staletí 

se člověk snaží tuto vlastnost dostat  pod kontrolu.  Jde o stav,  kdy člověk není schopen 

opakovaně  kontrolovat  své  chování.  Závislost  kombinuje  biologické,  psychologické 

(struktura osobnosti – např. odolnost a schopnost přizpůsobivosti na zátěž a stres) i sociální 

vlivy  (prostředí,  rodina,  sociální  klima),  které  ovlivňují  její  vznik,  vývoj  a projevy. 

V minulosti  se hovořilo  o závislosti  v souvislosti  s alkoholem  a drogami  (látkové 

závislosti),  v dnešní  postmoderní  době  se objevují  nové  typy  závislostí  na automatech, 

na pracovní činnosti, na hubnutí, sledování televize apod. (nelátkové závislosti). Ačkoliv 

se závislostní chování může jevit jako jednooborový, a to medicínský problém, stále častěji 

se promítá jako problém do pedagogické a sociálně pedagogické oblasti. Mezi další kritéria 

závislostního  chování,  kromě  neschopnosti  kontrolovat  své  chování,  patří  kritérium 

narušení běžných sociálních (ztráta sociálních vztahů s rodinou, přáteli) a profesionálních 

(školní  povinnosti,  zaměstnání)  funkcí,  časového  určení  poruchy  (doba  trvání  min. 

1 měsíc), patologického užívání (neschopnost zastavit nebo snížit užívání, potřeba denního 

užívání) (Mühlpachr 2008, s. 56-57).

Látkové závislosti

U látkové formy závislosti jde  o patologický vztah mezi organismem a látkou, vznikající  

opakovaným užitím této látky (Hartl 2009, s. 699). Užívání psychoaktivních látek může mít 

různou  formu - experimentální  (chtějí  si  to  jen  vyzkoušet),  rekreační 

(např. na diskotékách),  symptomatickou  (ke zmírnění  psychických  či  fyzických  potíží), 

nebo  trvalou.  Dlouhodobé  užívání  návykových  látek  s sebou  nese  výskyt  různých 

onemocnění,  zdravotních  problémů,  ale  i sociální  důsledky,  např.  ztrátu  přátel,  rozpad 

rodiny, nezaměstnanost, bezdomovectví, a dokonce i zatčení. Závislost lze diagnostikovat, 

pokud se u jedince objeví současně minimálně tři z následujících charakteristik (Fischer, 

Škoda 2009):

• silná touha užít látku,

• problematické sebeovládání a sebekontrola v souvislosti se zneužíváním látky,
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• výskyt příznaků spojených s odvykáním nebo při omezení přísunu látky,

• zjištění nutnosti zvyšujícího se množství látky,

• postupné zanedbávání ostatních činností a zájmů ve prospěch užívané látky,

• přetrvávající  užívání  látky  i přes  prokazatelnost  škodlivosti  a následky  v oblasti 

sociální, psychické, zdravotní.

Alkoholové závislosti

Alkohol  patří  mezi  nejrozšířenější  a nejčastěji  užívanou  látku,  která  je  v našem 

sociokulturním prostředí legální a akceptovatelná. Kromě účinků fyziologických, jako jsou 

rozšířené cévy, zrudnutí, pocit horka, zrychlení dýchání a srdeční činnosti, zvracení, bolesti 

hlavy, vyvolává alkohol také psychologické účinky - u některých jedinců uvolňuje napětí, 

zvyšuje  pocit  sebejistoty,  dodává  odvahu  a zlepšuje  náladu.  Jellinek  popsal  rozvoj 

závislosti na alkoholu ve čtyřech stádiích (Fischer, Škoda 2014, s. 91-93):

• počáteční (prealkoholické) stádium – jedinec si uvědomuje, že jeho pití je jiné než 

u ostatních a přináší mu úlevu od problémů, které ho tíží, z těchto důvodů zvyšuje 

četnost a frekvenci pití,

• stádium  varovné  (prodromální)  –  zvyšuje  se tolerance  k alkoholu,  stoupá  jeho 

spotřeba a dochází k narušení kontroly nad pitím, začíná se za své chování stydět, 

vyčítá si ho, objevují se palimpsesty (okénka),

• stádium  rozhodné  (kruciální)  –  tolerance  na alkohol  stále  stoupá,  narůstají 

konflikty,  chybí  jakákoli  kontrola  a okénka  jsou  spojena  téměř  s každou 

konzumací,  jedinec  potřebuje  alkohol  již  denně,  i když  se sám  přesvědčuje, 

„že kdyby  chtěl,  může  přestat“,  dochází  k rozpadům  vztahů  a ke změně 

osobnostních vlastností,

• konečné  (terminální)  stádium  –  začíná  se snižovat  tolerance  na alkohol,  rychle 

se opije,  konzumace je  nepřetržitá  a objevují  se zdravotní  a psychické problémy, 

které vedou k chátrání a sociálnímu úpadku.

Dlouhodobé požívání alkoholu způsobuje změny na mozku – dochází ke snížení objemu 

mozkové tkáně a následnému omezení jejich funkcí. Pokud jedinec abstinuje, může dojít 

k opětovnému  částečnému  zlepšení  těchto  funkcí.  Při  snížení  nebo  vysazení  alkoholu 

dochází u jedince k abstinenčním příznakům, jako je tachykardie, zvýšení krevního tlaku, 
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pocení, tremor, objevují se úzkosti, deprese, neklid, poruchy koncentrace apod. V případě 

odvykacího stavu s deliriem se zvyšuje intenzita  těchto symptomů,  dochází k poruchám 

vědomí,  objevují  se halucinace,  bludy  –  stav,  který  jsme  popsali,  je  označován  jako 

delirium  tremens  a může  přejít  až do různých  typů  psychóz  (Korsakovy,  alkoholové 

halucinózy a jiné). Dlouhodobá konzumace alkoholu způsobuje poruchy paměti a úpadek 

inteligence  do takové  míry,  že můžeme  hovořit  o alkoholové  demenci  (Fischer,  Škoda 

2014, s. 94-95).

Nealkoholové (drogové) závislosti

Drogová závislost  nevzniká ihned (avšak rychleji  než u alkoholu),  ale většinou probíhá 

v následujících fázích (Fischer, Škoda 2014, s. 95-96):

• první experimentální stádium – užívání je občasné (chtějí si to vyzkoušet), droga 

přináší jedinci příjemné prožitky, pomáhá mu uniknout realitě, problémy se zvládají 

lépe,

• druhé  stádium příležitostného  užívání  –  drogu  užívá,  protože  mu  pomáhá  lépe 

přežít osobní a sociální problémy, vyvádí ho z nudy, jedinec zatím není na droze 

závislý,  většinou její  užívání tají z důvodu stigmatizace a vědomí o nesprávnosti 

svého chování (záleží mu na jeho blízkých, rodině, zaměstnání),

• třetí stádium pravidelného užívání – jedinec drogu užívá stále častěji, začíná být 

lhostejný ke všemu, kromě drogy, již mu nezáleží na okolí, rozpadá se mu rodina, 

ztrácí zaměstnání,

• čtvrté stádium představuje návyk a závislost – dochází k somatickým (poškození 

orgánů,  snížení  imunity,  hepatitida,  HIV)  nebo  psychickým  (poruchy  CNS) 

změnám, které jsou patrné na první pohled, zájem je soustředěn jen drogu, sociální 

vazby neexistují, kromě těch na další narkomany.

Nealkoholové závislosti můžeme rozlišovat dle druhu zneužívané látky – nikotin, opioidy 

(opium  a morfin,  heroin,  braun,  Dolsin,  metadon),  kanabinoidy  (hašiš  a marihuana), 

sedativa  a hypnotika  (Diazepam,  Rohypnol,  Xanax  apod.),  stimulancia  (amfetamin, 

fenmetrazin,  dextrenmetrazin,  metamfetamin),  organická  rozpouštědla  (toulen,  aceton, 

etylacetát  atd.)  a halucinogeny  (LSD,  extáze,  MDMA,  PCP,  andělský  prach)  (Fischer, 

Škoda 2014, s. 96-106).
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Nelátkové závislosti

U nelátkových (nedrogových) závislostí je mechanismus účinků obdobný jako u závislostí 

drogových.  Také  nelátkové  závislosti  provázejí  problémy v oblasti  psychické,  sociální, 

ekonomické, ale i zdravotní (např. závislost na PC – bolesti hlavy, očí, zad, vadné držení 

těla, nadváha atd.). Lze je rozdělit dle předmětu - závislosti na informačních technologiích 

(PC, hraní her v PC či on-line hry, internet, mobilní telefony, nadměrné sledování televize, 

a další),  na hracích  a výherních  automatech  (gamblerství),  sázkařství,  ale  patří  sem 

i workoholismus  (závislost  na práci),  závislosti  na sektě  či  jiné  osobě,  patologické 

nakupování (shopaholismus), závislosti na jídle (čokoláda, káva, Coca Cola, sladkosti, fast 

foodová jídla) a závislost na vzhledu, tzv. kult krásy (plastické operace), v určitém smyslu 

sem patří i některé poruchy příjmu potravin (mentální bulimie a mentální anorexie). Této 

závislosti bude věnována následující kapitola.

Jak  látkové,  tak  nelátkové  závislosti  mají  významný vliv  na jedince  v sociální  oblasti. 

Závislosti jsou velkou zátěží pro celou rodinu, dochází k devastaci vztahů a vazeb. Závislý 

jedinec neplní své povinnosti jak pracovní, které mohou vést ke ztrátě práce a následné 

nezaměstnanosti, tak ty rodičovské a partnerské, vedoucí k rozpadu rodiny. Toto chování 

se negativně  odráží  na vývoji  dítěte  vyrůstajícího  v takové  rodině,  tato  zkušenost  totiž 

může  ovlivnit  nejen  vztah  k sobě  samému,  ale  i k jeho  okolí,  dítě  mívá  problémy 

v navazování trvalejších vztahů, nápodobou či potřebou úniku od tohoto stavu může samo 

začít zneužívat alkohol či drogy a může dojít k rozvoji dalších sociálně patologických jevů.
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 4 Nelátkové závislosti

Existuje  celá  řada  činností,  které  jsou  považovány za normální,  ale  pouze  pokud  jsou 

vykonávány  v rozumné  či  očekávané  míře.  Když  se tyto  činnosti  vymknou  kontrole, 

mohou  se následně  změnit  až v závislost.  V současnosti  se stále  častěji  setkáváme 

s různými  slovními  spojeními,  jako  je  „závislost  na automatech“,  „závislost 

na nakupování“,  „závislost  na počítači“,  „závislost  na jídle“,  „závislost  na práci“  apod. 

Tyto  typy  závislostí,  vykazující  znaky  závislosti  na určité  činnosti,  věci  a přinášející 

uspokojení,  nazývají  odborníci  různými  pojmy –  nelátkové,  behaviorální,  nechemické, 

nedrogové, závislosti bez substancí. Jedinec se může stát závislým na čemkoli, pokud mu 

to  pomáhá  zbavit  se nepříjemných pocitů  či  potlačit  je,  umožňuje  mu únik  před  nimi. 

V případě těchto závislostí se objevují podobné příznaky jako u látkové závislosti, které 

se dostavují  v případě,  že jedinec  nemůže  svoji  potřebu  uspokojit,  jsou  to  například 

nesoustředěnost,  bušení  srdce,  třas,  podrážděnost,  náladovost,  problémy  se spánkem, 

a dokonce  i agresivita.  Zvýšená  pozornost  by  se měla  věnovat  závislostnímu  chování 

u dětí. Děti a mládež se stávají závislými na čemkoli mnohem dříve než dospělí, a proto by 

měly rodina a další instituce (škola) dbát na to, aby nebyli vystaveni podnětům, které by 

v budoucnu  byly  příčinou  vniku  závislosti.  Dítě  si  bere  vzory  z  rodiny,  napodobuje 

chování  rodičů,  a proto  by  rodiče  měli  být  pro  ně  vzory,  samozřejmě  mohou  se stát 

případy,  že i přes  pozitivní  vliv  rodiny  na vývoj  dítěte  může  dítě  z nějakého  důvodu 

podlehnout  lákadlům,  které  mu  dnešní  moderní  společnost  nabízí.  Důležité  je  včasné 

odhalení nastalých problémů, podpora rodiny a vhodně poskytnutá pomoc.

V této  kapitole  se budeme  blíže  věnovat  právě  těmto  nelátkovým  (behaviorálním) 

závislostem,  popíšeme  si  jejich  charakteristické  znaky,  teorie  vzniku,  jejich  projevy 

a v neposlední řadě si přiblížíme některé druhy těchto závislostí.

 4.1 Klasifikace behaviorálních závislostí

Nelátkové závislosti je možné v současnosti rozdělit z medicínského hlediska na aktuálně 

uznávané (klasifikované diagnózy) nebo na dosud nezařazené (Vacek, Vondráčková 2014, 

s. 146).  Do první  skupiny patří  poruchy,  které  jsou  zařazeny v MKN-10 pod návykové 

a impulsivní poruchy (F63):

45



    Tabulka č. 2 - MKN-10 - návykové a impulsivní poruchy
    (http://www.uzis.cz/zpravy/upravena-verze-mkn-10 dostupné dne 4. 4. 2016)

Označení Značení Popis

F 63.0 Patologické hráčství Porucha  spočívá  v častých  opakovaných  epizodách 
hráčství‚  které  dominují  v životě  subjektu  na újmu 
hodnot  a závazků  sociálních‚  vyplývajících 
ze zaměstnání‚ materiálních a rodinných.

F 63.1 Patologické zakládání požárů 
(pyromanie)

Chování je charakterizováno mnohočetnými  činy nebo 
pokusy o zakládání požárů majetku nebo jiných objektů 
bez  zřejmého  motivu  a přetrvávajícím  se zabýváním 
předměty  okolo  požárů  a hoření.  Chování  je  často 
sdruženo  s pocitem  stoupajícího  napětí  před  aktem 
a intenzivním vzrušením po jeho provedení.

F 63.2 Patologické kradení
 (kleptomanie)

Porucha‚  při  které  nemůže  osoba  opakovaně  odolat 
nutkání  ukrást  předměty‚  které  nejsou  získávány  pro 
osobní použití nebo finanční zisk. Předměty místo toho 
jsou hromaděny‚ odkládány nebo zničeny. Toto chování 
je většinou spojeno se stoupajícím pocitem napětí před 
tímto  činem  a pocitem  zadostiučinění  v průběhu 
a bezprostředně potom.

F 63.3 Trichotillomanie Porucha je charakterizovaná patrnou ztrátou vlasů‚ která 
je  způsobena  opakovaným  selháním  snahy  odolat 
nutkání k vytrhávání vlasů. Vytrhávání si vlasů obvykle 
předchází  stoupající  napětí  a je  následováno  pocitem 
uvolnění  a uspokojení.  Tuto  diagnózu  bychom neměli 
stanovit tam‚ kde je nějaký již dříve se vyskytující zánět 
kůže nebo jestliže je vytrhávání  vlasů  způsobeno jako 
reakce na bludy nebo halucinaci.

Jisté  znaky závislostního  chování  vykazují  i další  poruchy -  závislost  na sexu (F 52.7), 

závislosti  na jídle  (F 50.4)  a mentální  bulimie  (F 50.2).  Do skupiny  nových  a dosud 

nezařazených závislostí  patří  celá paleta poruch souvisejících s různými činnostmi,  řadí 

se sem  například  technologické  závislosti  (počítače,  mobily,  internet,  hry,  televize), 

závislost na práci či nakupování, sebepoškozování a další (Vacek, Vondráčková 2014, s. 

146).

 4.2 Společné znaky látkových a nelátkových závislostí

Studie a výzkumy ukazují, že látkové a nelátkové závislosti vykazují určité shodné znaky 

v oblasti genetické, osobnostní, neurobiologické a klinické. I přes malé množství výzkumů 

zabývajících se možností  dědičnosti  je  vykazován společný genetický základ pro vznik 

látkových a nelátkových závislostí (Vacek, Vondráčková 2014, s. 146-147). Jsou evidovány 

určité genetické dispozice na poruchy neurotransmise v mozkové oblasti. Zážitek odměny 
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je  zprostředkovaný činností  dopaminu a endorfinu,  kdy například při hraní her (hlavně 

pokud jedinec  vítězí)  dochází  k jejich  vyplavování  (Benkovič  2007,  s. 250)  a současně 

k navození příjemných pocitů – bližší vysvětlení tohoto procesu lze nalézt ve videu, které 

je  součástí  vzdělávacího  programu  neuroPrevence,  majícího  za cíl  seznámit  žáky 

základních škol s účinky návykových látek na člověka a s jejich zdravotními dopady, toto 

video vzniklo ve spolupráci 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Marecamu 

a lze  ho  nalézt  na adrese  http://neuron.zoom.iprima.cz/2015/video/detail/116.  I v oblasti 

osobnostní  charakteristiky  jsou  určité  shodné  rysy,  jedná  se hlavně  o vlastnosti 

temperamentu - impulzivita (bezhlavé jednání), disinhibovanost (ztráta sociálních zábran), 

vyhledávání nového (vyšší dráždivost, potřeba zažít větší množství vzruchu apod.). Dále 

vykazují  společné  rysy  ve vývoji  a průběhu  poruch,  obě  závislosti  začínají  především 

v adolescenci  a rané  dospělosti,  kdy osoby nelátkově  závislé  vykazují  obdobné  změny 

v náladě, pokud nemohou pokračovat v dané aktivitě (Vacek, Vondráčková 2014, s. 147).

 4.3 Příčiny a projevy nelátkových závislostí

Příčiny  vzniku  závislostního  chování  lze  spatřovat  v mnoha  navzájem  se ovlivňujících 

faktorech  z oblasti  biologické  (rané  poškození  CNS,  geneticky  podmíněné  dispozice  - 

vrozené  rysy  temperamentu,  impulzivita,  egocentrismus,  nízká  míra  empatie,  zvýšená 

potřeba  nových  podnětů  a závislosti  na odměně  a již  výše  zmíněné  dysfunkce 

v neurotransmisích  serotinu  a dopaminu  v mozku),  psychologické  (důsledky  citových 

deprivací  v dětství,  odmítání  okolím,  izolace,  frustrace,  úniky  ze zátěžových  situací, 

neuspokojené  potřeby seberealizace,  lásky a sounáležitosti  apod.)  a sociální  (nedostatky 

zázemí  v rodině,  naučené  nežádoucí  vzorce  pocházející  z rodinného  prostředí,  vliv 

vrstevníků, dostupnost a nabídka, pasivní trávení volného času aj.) (Fischer, Škoda 2014,

s. 115).

K typickým  projevům  závislostního  chování  dle  Benkoviče  (in  Fischer,  Škoda  2014,

s. 126) patří:

• silná  touha  po příjemných  zážitcích  vyvolaných  danými  činnostmi  a zaujatost 

těmito  aktivitami,  např.  hrou  (v případě  gamblingu),  nakupováním,  prací 

s elektronickou  poštou,  surfováním po internetu,  počítačovými  hrami,  mobilním 

telefonováním  a posíláním  SMS,  komunikací  přes  sociální  sítě  a navazováním 

virtuálních přátelství,
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• problémy s kontrolou v jednotlivých činnostech, které jsou uvedeny výše, zvyšující 

se jejich četnost a délka času stráveného těmito činnostmi,

• preference těchto aktivit před jinými činnostmi, povinnostmi, zájmy a aktivitami, 

které zanedbává,

• pokračování v těchto činnostech i přes znalost negativních následkům, jež mohou 

tyto  činnosti  způsobit  –  rodinné  (vztahové  problémy  a konflikty),  pracovní, 

společenské, sociální a ekonomické (finanční dluhy), případně psychické a tělesné 

(bolesti hlavy, zad apod.).

 4.4 Druhy nelátkových závislostí

Tato  podkapitola  nám  přiblíží  některé  druhy  nelátkových  závislostí,  kromě  závislosti 

na internetu, které se budeme věnovat v samostatné kapitole.

 4.4.1 Patologické hráčství (gambling, gamblérství)

Pojem patologické hráčství lze vymezit jako opakující  se stavy,  které musejí  vykazovat 

určitou  četnost  a vedou  k poškození  materiálních,  sociálních,  pracovních  a rodinných 

hodnot.  Toto  jednání  může  vést  k zadlužování,  půjčování  si  peněz  a případně 

i ke kriminalitě (krádeže).

Patologické hráčství klasifikuje MKN–10 jako návykovou a impulzivní poruchu, tedy ne 

jako  závislost,  odborná  literatura  může hráčství  zařazovat  mezi  behaviorální  závislosti, 

protože má mnoho společných rysů se závislostí.
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      Tabulka č. 3 - Porovnání závislosti na psychoaktivních látkách a hazardního hráčství
       (Podané ruce 1996-2016)

 Závislost na psychoaktivních 
látkách (MKN - 10)

Hazardní hráčství 
(patologické hráčství)

Myšlenky na látku, proces Velmi silné Velmi silné

Zhoršené sebeovládání Velmi silné Velmi silné

Odvykací stav Jen u některých typů závislostí Není nebo slabý

Růst tolerance Jen u některých látek Spíše ne, ale mohou 
se zvyšovat prohrané 
částky*

Zanedbávaní ostatních zájmů Velmi silné Velmi silné

Pokračování navzdory 
následkům

Velmi silné Velmi silné

 

Abychom mohli chování označit jako patologické, musí vykazovat určité znaky (Fischer, 

Škoda 2014, s. 116):

• v průběhu jednoho roku dojde ke dvěma a více hráčským epizodám,

• i přesto,  že pro  jedince  neznamenají  tyto  epizody  žádný  zisk  a narušují  jeho 

fungování v osobním životě, pokračuje v  nich,

• jedinec popisuje nutkavé chování, které ho nutí hrát, ale není schopen vlastní vůlí 

přestat,

• je zaujat myšlenkami na hru anebo představami o této činnosti.

Na hazardním (patologickém) hráčství je nejhorší výhra, ať už ta skutečná, nebo ta, o které 

jedinec jen sní.  Hazardní  hráči  popisují,  že jejich  problémy se začaly vyskytovat  právě 

po první výhře, která vyvolává nutkání (bažení) po další hře a s ní spojené výhře, což je 

velmi  nebezpečné.  Po listopadu  roku 1989 přišel  rozmach heren s výherními  automaty 

a začaly se objevovat první případy závislosti na těchto přístrojích. U výherních automatů 

si  hráči  kupují  právě  možnost  výhry.  Dále  ještě  existují  zábavní  automaty,  které  sice 

neumožňují hazardní hru, ale i ony mají svá rizika a zvláště pro děti , které u nich mohou 

strávit  mnoho hodin, začnou zanedbávat školní povinnosti,  trpí jejich pohybový systém 
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a dochází  k určité  izolaci  od vrstevníků.  Mezi  hazardní  hry  kromě  automatů  můžeme 

zařadit  sportovní  sázky,  karetní  hry,  hry v kostky a jiné.  Patologické  hráčství  prochází 

určitými stádii - stádium výher (občasné hraní, fantazie o velké výhře, hýří optimismem, 

pro kterou není důvod), stádium prohrávání (již jde o patologické hráčství, myšlenky patří 

jen  hře,  nedokáže  přestat,  hru  často  už  financuje  z půjčených  peněz,  bezohlednost 

k blízkým, převládá neklid, podrážděnost, uzavřenost, zanedbává své zdraví, není schopen 

splácet  dluhy,  propadá  se pomalu  ke dnu),  stádium  zoufalství  (poškozená  pověst, 

podmíněné nebo nepodmíněné tresty, odcizení od rodiny a přátel,  osamělost, obviňování 

ostatních  ze svého  neštěstí,  přichází  deprese,  beznaděj,  panika,  existují  sebevražedné 

myšlenky).  Pokud  se hazardní  hráč  odhodlá  požádat  o pomoc,  čeká  ho  dlouhá  cesta 

a celoživotní „abstinence“; doba, se kterou musí počítat, je individuální , ale přibližně lze 

říci,  že každé stádium uzdravování (stádium kritičnosti,  znovuvytváření a růstu) trvá asi 

rok (Nešpor 2006, s. 10-15).

 4.4.2 Závislost na nakupování (oniomanie)

Toto chorobné kompulzivní nakupování můžeme v odborné anglické literatuře nalézt také 

pod  pojmem  shopaholismus.  Pro  tuto  závislost  je  typická  neovladatelná  touha 

po nakupování,  následkem  je  nákup  většího  množství  věcí,  než  je  potřeba.  Chorobné 

nakupování  patří  do skupiny  impulzivně - kompulzivních  poruch  dle  MKN-10  dosud 

nezařazených,  kdy  je  poukazováno  na překrytí  některých  rysů  s rysy  některých 

psychiatrických poruch, jako je porucha kontroly impulzivity. Tímto typem závislosti trpí 

v USA 2-8 %  obyvatelstva,  z toho  80 %  tvoří  ženy  a velmi  malé  procento  mužů,  ti 

nakupují  převážně elektroniku, nářadí,  počítače.  Jedinec pociťuje před nákupem napětí, 

kterému nemůže odolat, při samotném nakupování pak dochází k silným pocitům vzrušení 

až euforie, poté ovšem přicházejí výčitky, jsou však krátkodobé. Nakupování pro jedince 

znamená  jakýsi  lék  na smutek,  stres,  samotu,  na zahnání  nudy,  nespokojenosti.  Avšak 

chorobné nakupování s sebou může nést i finanční problémy, které dále prohlubují depresi 

(Benkovič  in  Fischer,  Škoda  2014,  s.  131-132).  V současné  době  není  chorobné 

nakupování spojené pouze s kamennými obchody, ale už se týká i on-line nakupování. Aby 

se předešlo rozvoji chorobného nakupování, vymezila Hlubinková kroky, které je vhodné 

respektovat,  jsou  to  např.  pořizování  nákupních  seznamů,  opatrnost  při  platbách 

bezhotovostním  způsobem,  nosit  pouze  jednu  bezhotovostní  kartu  u sebe,  odpoutání 
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pozornosti  od nákupních  myšlenek  (fyzická  aktivita,  procházka,  sport,  přátelé  apod.) 

(Fischer, Škoda 2014, s. 132-133).

 4.4.3 Závislost na mobilních telefonech

Tato  závislost  patří  mezi  současné  fenomény,  označuje  patologickou  závislost 

na telefonování  a zasílání  textových  (SMS)  a multimediálních  (MMS)  zpráv,  projevuje 

se neschopností  vzdálit  se od svého  mobilu,  jeho  neustálou  kontrolou;  nástupem 

„chytrých“  telefonů  (smartphonů)  nastala  možnost  se připojit  k internetovým aplikacím 

a závislost na mobilním telefonu tak může přerůst v závislost na internetu. V dnešní době 

se staly mobilní  telefony naprosto  běžnou  a standardní  součástí  života  jedince.  Častým 

spouštěčem  závislosti  je  samota,  nuda,  nedostatek  jiných  pozitivních  způsobů  využití 

volného času apod. Charakteristickými rysy závislého jedince jsou neschopnost  ubránit 

se nutkání spojeného s mobilem, zvyšuje se čas strávený používáním mobilu opakovaně. 

Bohužel neúspěšně se snaží o kontrolu nad svým chováním, cítí  se nesvůj a podrážděný 

při nemožnosti  používat  mobil  atd.  Možným  motivem  vzniku  závislosti  na mobilním 

telefonu je určitá potřeba udržovat si a dále budovat síť kontaktů (Fischer, Škoda 2014, 

s. 133-134).

Mobilní telefony mají již děti na prvním stupni základní školy, u kterých slouží spíše jako 

komunikační a kontrolní prostředek rodičů. Není výjimkou, že již děti předškolního věku 

umí s mobilem zacházet, hrají si na něm hry, pouštějí si písničky či pohádky, rodiče mobily 

používají k zabavení dítěte. Vlastnictví mobilního telefonu představuje určitý společenský 

status,  hlavně  u mladistvých.  Drahým a výkonným mobilem si  upevňují  své  postavení 

u vrstevníků.  Pokud  dítě  mobilní  telefon  nevlastní  anebo  ho  má  zastaralý,  může  dojít 

k vyloučení  z kolektivu  vrstevníků,  k přehlížení,  což  v některých  případech  může  vést 

k rizikovému  chování  (agrese)  a potřebě  si  mobil  pořídit  za každou  cenu  (krádeže, 

prostituce).

 4.4.4 Závislost na práci (workoholismus)

Závislost  na práci  je  dalším  fenoménem  dnešní  doby,  která  je  postavena  na výkonu. 

I přesto,  že pracovitost  je  vnímána  pozitivně,  pokud  se stane  jedinou  náplní  v životě 

jedince, může mu přinášet negativní následky. Jedinec se stává závislý na úspěchu, uznání, 

a pokud zastává vyšší postavení,i na autoritě a moci. Tuto závislost Nešpora (in Fischer, 
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Škoda 2014, s. 137) vymezuje jako problémy s nadměrnou identitou s prací, nepružným 

myšlením,  pokud  z nějakého  důvodu  jedinec  nemůže  pracovat,  dochází  u něho 

k odvykacím těžkostem ve formě nepohody, je zde přítomno popírání problému a rychlý 

vývoj,  pokud  si  jedinec  neuvědomí  tento  stav  a nezačne  s tím  něco  dělat.  Vznik 

workoholismu má opět určitá stádia – v prvním stádiu jedinec stále myslí  na práci,  má 

přesčasy  a odmítá  si  vybírat  dovolenou,  v druhém  stádiu  ho  závislost  ochuzuje 

o společenský život  a osobní  vztahy,  dochází  k poruchám spánku a následně  vyčerpání, 

v posledním stádiu je závislost na práci spojována s narůstajícími fyzickými a psychickými 

problémy (bolesti hlavy, vysoký tlak, žaludeční vředy, infarkty, mozkové infarkty, deprese 

apod.). Dle Benkoviče ztrácí jedinec v důsledku této závislosti komunikační dovednosti, 

empatii, nezávislost, potlačuje své pocity atd. (Fischer, Škoda 2014, s. 138).

Výše jsme si popsali jen některé vybrané závislosti, další závislosti, které výrazně ovlivňují 

život,  jsou  např.  závislost  na televizi,  závislost  na sektách,  vztazích,  sexu,  závislost 

na kráse, pod kterou lze zařadit bulimii, anorexii, či závislost na sportu.
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 5 Závislost na internetu u dětí a mládeže

Nové  technické  vymoženosti,  kterými  v dnešní  době  lidstvo  disponuje,  pomáhají 

modernímu  člověku  zvládat  zrychlující  se tempo  současné  doby.  V posledních  letech 

se ukazuje,  že nejen  pomáhají,  ale  nesou  s sebou  i negativní  následky.  Stále  častěji 

se setkáváme s jedinci, kteří mají problémy s nadměrným využíváním mobilního telefonu, 

počítačů, notebooků, internetu apod. A pokud se tato závislost týká dětí a mládeže, o to víc 

je  třeba  soustředit  se na hledání  příčin  vzniku  závislostního  chování  a možnosti  včasné 

a účinné intervence. Děti a mládež se stávají závislými mnohem dříve než dospělí. U nás 

toto téma není příliš diskutované, proto si mnoho rodičů nepřipouští, že by se mohlo týkat 

jejich rodiny. Ve světě, zvláště v USA a asijských zemích, se této problematice věnují více, 

vznikají  zde  specializovaná  zařízení,  která  se zaměřují  na léčbu  této  závislosti.  Tato 

kapitola nám přiblíží problematiku závislosti na internetu u dětí a mládeže.

Dnešní  děti  jsou  obklopeny  počítači,  mobily,  notebooky,  tablety,  herními  konzolemi 

a dalšími přístroji. Dá se říci, že se s nimi už narodily a nedokáží si bez těchto vymožeností 

moderní doby představit svůj život. Před desítkami let se připojovalo on-line především 

přes stolní  počítače,  v dnešní  době se digitální  svět  přesunuje do našich kabelek,  tašek, 

kapes; a díky stále se zvyšujícímu počtu míst s dostupnou wifi se zvyšuje i možnost být 

neustále ve spojení. V následujícím textu si přiblížíme využívání internetu několika čísly. 

Český  statistický  úřad  zveřejnil  výsledky  průzkumu  z roku  2012,  kdy  67 %  všech 

domácností,  kde  se vyskytují  děti,  vlastnilo  počítač.  Na internet  je  pak  připojeno 96 % 

domácností  s počítačem.  Z 69 %  lidí  z celé  populace  využívajících  internet  bylo  96 % 

mladých ve věku 16-24 let. V roce 2008 bylo výzkumem (Lupáč, Sládek, 2008) zjištěno, 

že 93 % dětí  ve věku 12-18 let  používá internet,  v dnešní  době se odhaduje,  že to je už 

95 %.  Stejné  je  to  také u využívání  mobilních  telefonů,  které  dle  průzkumu  Českého 

statistického úřadu z roku 2012 vlastní skoro 100 % dětí. Projekt EU Kids Online II (2009-

2011)  (zatím  nebyl  publikován)  byl  zaměřen  na zkoumání  problematiky  on-line  rizik 

a bezpečnosti  na internetu  u dětí  a rodičů  v evropských státech,  kdy se projektu  účastní 

25 evropských zemí, mezi nimi i Česká republika. Z něho vyplynulo, že 80 % českých dětí 

ve věku  9-16 let  stráví  na internetu  minimálně  1  hodinu  denně  jak  ve všední  den,  tak 

o víkendu.  Asi  1/5  dětí  tráví  u internetu  3  a více  hodin  ve všední  dny, o víkendu  je  tu 

samou  dobu  on-line  téměř  1/3  dětí.  Starší  děti  tráví  na internetu  celkově  více  času  – 
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2 hodiny denně je on-line 27 % dětí ve věku 10-12 let, dětí ve věku 14-15 let pak 41 %. 

V následujícím grafu č. 2 jsou pak znázorněny aktivity, kterým se chlapci a dívky věnují 

na internetu (Šmahel in Ševčíková a kol. 2014, s. 19-21).

Při používání internetu hraje důležitý faktor i věk, zatímco mladší děti do věku 12 let hrají 

spíše hry, než komunikují, starší děti hrají hry, ale přidávají on-line komunikaci, využití  

sociálních sítí dle věku je uvedeno v grafu č. 3 (Šmahel in Ševčíková a kol. 2014, s. 24).
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Graf č. 3 - Využití sociálních sítí českými dětmi podle  
věku (Šmahel in Ševčíková a kol. 2014, s. 24)

Graf č. 2 - Aktivity českých dětí ve věku 9-16 let  
na internetu (Šmahel in Ševčíková a kol. 2014, s. 22)



Obdobný výzkum o využívání internetu českými dětmi byl realizován pro Nadaci Naše 

dítě v roce 2009, kdy se výzkumu zúčastnilo 319 rodin s dětmi ve věku 10-15 let. Výzkum 

ukázal,  že chlapci  a dívky  se pohybují  na internetu  ve stejném  podílu.  V následujícím 

grafu č. 4 je znázorněno využívání různých internetových služeb a v grafu č. 5 pak počet 

hodin strávených na internetu (http://www.lupa.cz/clanky/ceske-deti-a-internet/).
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Graf č. 4 - Využívání různých internetových služeb (http://www.lupa.cz/clanky/ceske-
deti-a-internet/ dostupné dne 4. 4. 2016)



Závislost  na internetu  rozdělila  Kimberly  Young  do pěti  hlavních  skupin,  a to  podle 

různých internetových aktivit. Jedná se o závislost na virtuálních vztazích, na kybersexu, 

dále závislost na on-line hrách nebo na nakupování, závislost na počítači (tzn.  hraní her 

nebo programování) a nakonec závislost na informacích (Young 2009-2013).

Pro  prostředí  virtuálního  světa  jsou  typická  některá  specifika,  která  působí  na některé 

jedince více, na některé méně. Na předložených jevech se pokusíme vysvětlit  atraktivitu 

internetu.  Internetové  prostředí  je  bez  zábran,  mizí  bariéry,  které  brání  jedinci  odhalit 

v reálu své pocity,  názory,  tužby,  odbourává strach a komplexy,  které brání otevřenosti. 

Pro mluví  i to,  že se jedinec  ve virtuálním světě  cítí  bezpečně,  anonymně,  má  možnost 

kdykoli  aktivitu  ukončit.  A v neposlední  řadě  představuje  internet  prostor  pro  zábavu, 

odreagování, často bývá popisován stav nazývaný v psychologii jako „flow“, tedy stav, kdy 

je člověk pohlcen svou činností, vtažen do děje tak, že zapomíná na sebe, svou únavu a jde 

mu jen o prováděnou činnost bez ohledu na výsledek (Šmahel 2003, s. 22-29).
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Graf č. 5 - Počet hodin strávených na internetu (http://www.lupa.cz/clanky/ceske-
deti-a-internet/ dostupné dne 4. 4. 2016)



 5.1 Teorie vzniku závislosti na internetu

Následující  psychodynamické  teorie  se zaměřují  na vysvětlení  vzniku  závislosti 

na internetu. První teorie vztahové vazby přičítá vznik a vývoj duševních poruch kvalitě 

vztahových  vazeb,  které  vznikají  mezi  dítětem  a pečující  osobou  v raném  dětství. 

Schimmenti and Caretti zformulovali na základě tohoto přístupu model psychické díry – 

závislost  na internetu  slouží  u osob  s dezorganizovaným  typem  vztahové  vazby  jako  

psychická díra, ve které jsou pocity, stavy mysli a části vlastního self pohřbeny a ztraceny 

v zapomnění prostřednictvím obranného mechanismu disociace (Vondráčková 2014). Tato 

disociace  umožňuje  únik  od vzpomínek,  které  jsou  pro  jedince  bolestivé,  od pocitů 

beznaděje,  které  prožívají  v reálném  životě,  do virtuálního  světa,  který  jim  nabízí 

uspokojení nenaplněných potřeb. Druhá teorie interpersonální (Sullivan) vychází z toho, 

že jedinec  je  spojen  neoddělitelně  s interpersonálními  vztahy,  ve kterých  žije  a jež 

ovlivňují  jeho osobnost.  Vysvětluje  závislostní  chování v souvislosti  se sociální  úzkostí, 

kdy hladina jedincovy úzkosti je přímo úměrná úzkosti pečující osoby. A právě zvýšená 

hladina sociální úzkosti spolu s problematickými vztahy s rodiči a dalšími jedinci má vliv 

na vznik  a stabilitu  závislosti  na internetu.  Dalším  předpokladem  vzniku  závislostního 

chování je útěk do virtuálního světa od negativních pocitů, které jedinec ve svém životě 

prožívá,  tato  skutečnost  je  předpokladem pro  model  kompenzačního  užívání  internetu 

(Vondráčková 2014).

 5.2 Faktory vzniku a příznaky závislostního chování

Pro mnohé jedince představuje internet únik od samoty, stresu, nudy, úzkosti. Po špatném 

dnu je virtuální svět pro mnohé útočištěm, kde si mohou vykompenzovat své neúspěchy 

v reálném životě. Prostřednictvím on-line činností mohou být uspokojeny skoro všechny 

potřeby dle Maslowovy pyramidy lidských potřeb, jak si následně popíšeme (Krčmářová 

a kol. 2012, s. 36-37).

Fyziologické  potřeby  (žízeň,  hlad,  zima,  sexuální  potřeby)  –  virtuální  prostředí  může 

z těchto  základních  potřeb  uspokojit  obzvlášť  sexuální  pud  prostřednictvím  prohlížení 

porno stránek či erotického chatu, ostatní potřeby bývají zpravidla odbývány.

57



Potřeba bezpečí (stabilita, jistota, bezpečí) – právě tyto potřeby jsou únikem do virtuálního 

světa  uspokojovány,  virtuální  přátelé  jsou  mu  k dispozici  kdykoli,  úzkost  se zmírňuje 

a pokud by se cítil ohrožen, může přestat, vypnout počítat.

Společenské  potřeby  (láska  a sounáležitost)  –  tyto  potřeby  jsou  ideálně  uspokojeny 

sociálními sítěmi, jedinec má dostatek „přátel“, někam patří, je součástí něčeho.

Potřeba  ocenění  (sebeúcta,  respekt)  –  pocit  sebedůvěry,  sebevědomí  nám  mohou 

poskytnout různé diskuzní skupiny na internetu.

Potřeba  seberealizace,  sebeaktualizace  –  tyto  potřeby  nastupují  po uspokojení  všech 

předešlých, patří sem např. potřeba spravedlnosti, dobroty, pravdy, jedinečnosti – všechny 

tyto  potřeby  lze  plně  naplnit  právě  na internetu,  můžeme  zde  prezentovat  svůj  názor, 

sledovat, pohrát si, zastat se slabšího.

Je důležité podotknout, že uspokojení těchto potřeb není důležité jen pro závislé jedince, 

ale i pro ostatní,  kteří  netrpí  závislostí.  Problém však nastává, když internet je jediným 

místem, kde se tyto potřeby mohou naplňovat, například z důvodu nedostatečných vztahů 

v reálném životě.

K rozvoji  závislostního  chování  přispívají  následující  faktory  –  vyšší  míra  úzkosti 

a strachu,  depresivní  stavy,  nedostatek  podpory  z okolí,  pocity  neštěstí  a nepochopení, 

ztráta mobility a sociálních aktivit  (v důsledku úrazu,  nemoci,  přestěhování),  jiné druhy 

závislosti, kdy byla zjištěna souvislost mezi vznikem závislosti na internetu a přítomností 

dřívějších  závislostí  (alkohol,  léky,  tabák),  a zvýšené  riziko  rozvoje  závislosti  u dětí 

a dospívajících  dle  různých  zdrojů  (nuda,  porucha  typu  ADHD,  vyšší  míra  hostility) 

(Krčmářová a kol. 2012, s. 38-39).

Závislostní chování dle Griffithse vykazuje šest základních kritérií, kdy jejich přítomnost 

je  podmínkou  pro  diagnostiku,  jsou  to  význačnost  (daná  činnost  se stává  dominantní 

nad ostatními),  tolerance (zvyšuje se čas  strávený na internetu a potřebný k uspokojení), 

abstinenční příznaky (nepříjemné pocity,  vztek,  nervozita,  podrážděnost,  ale i agresivita 

v případě omezení či zákazu činností na internetu), relaps (možnost návratu závislostního 

chování i po delší době), intra a inter personální konflikty (rodina, přátelé, koníčky, práce), 

změny  nálady  v návaznosti  na zahájení  dané  činnosti  (příjemné  pocity,  uspokojení, 
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vzrušení),  tyto  znaky  se shodují  s diagnostikou  látkových  závislostí  (in  Vacek, 

Vondráčková 2014, s. 145).

 5.3 Závislost na internetu z hlediska vývoje

Každé  vývojové  stádium  jedince  s sebou  nese  určité  potřeby,  emoce,  strach,  zvládací 

strategie  a způsoby vnímání.  Snad  skoro  všechny vývojové  teorie  považují  ranou  fázi 

vývoje jedince za nejdůležitější, pokud ji jedinec úspěšně zvládne, má to vliv na úspěšné 

zvládání dalších vývojových úkolů spojených s dalšími fázemi vývoje. V opačném případě 

může docházet k vývojovým konfliktům a následně psychopatologickým poruchám.

 5.3.1 Nadměrné užívání internetu u dětí ve školním věku

Toto období je vymezeno mladším a středním školním věkem, který začíná okolo 6. roku 

čili nástupem na základní školu a končí 12. rokem. V tomto období nedochází k žádným 

zásadním  změnám  ve vývoji  a lze  ho  definovat  jako  období  klidu  a latence.  V tomto 

období je důležité získání uspokojivých výsledků ve škole. Dítě si osvojuje čtení, psaní, 

počítání  a další  fyzické  dovednosti  potřebné  pro  hru,  úkolem je  vytvoření  pozitivního 

vztahu  k výkonu  a na základě  toho  vybudování  zdravého  sebevědomí.  Dalším  úkolem 

v tomto období je navázání sociálních vztahů mimo rodinu,  tedy s vrstevníky, učiteli či 

vychovateli,  které  jsou  pro  dítě  přínosné,  uspokojivé.  Nástupem do školy děti  začínají 

většinou  objevovat  internetový  svět,  i když  se věk,  ve kterém  se děti  poprvé  setkají 

s internetem, postupně snižuje. Dle různých výzkumů se závislost na internetu v mladším 

školním věku vyskytuje méně než u dospívajících, pokud se však objeví, zpravidla se jedná 

o projev  jisté  dysfunkce  rodiny.  Tyto  poruchy  v rodinných  vztazích  se můžou  odrazit 

v problematickém navazování sociálních vztahů s vrstevníky a vést k izolaci, osamělosti. 

Dalším faktorem možnosti vzniku závislosti je neúspěšnost ve škole, která může vyvolat 

pocity  méněcennosti,  problémy  s vrstevníky  a následné  upřednostňování  trávení  času 

na internetu. Jak už bylo zmíněno, v tomto věku se se závislostí příliš nesetkáváme, což 

může  mít  příčiny  v nezkušenosti  dětí  s užíváním internetu,  teprve  se s ním  seznamují, 

v omezeném zájmu o sociální vztahy s vrstevníky, i když jsou pro děti vrstevníci důležití, 

důležitější je rodina, se kterou má úzký kontakt a která uspokojuje jeho základní potřeby 

(Vondráčková in Blinka a kol. 2015, s. 90-92).
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 5.3.2 Nadměrné užívání internetu u dospívajících

Toto  období  je  vymezeno  věkovým  rozmezím  13-20 let  a je  rozděleno  do dvou  fází, 

pubescence (12-15 let) a  adolescence (15-20 let).V tomto období dochází k významným 

změnám, je velmi bouřlivé; na adolescenta čekají tři vývojové úkoly, a to vytvoření pevné 

a stabilní  identity  a pozice  ve společnosti,  dále  navázání  blízkých  vztahů  s vrstevníky 

a romantickými  partnery  a přizpůsobení  se vlastní  sexuální  identitě.  V tomto  období 

nalezneme  nejvyšší  výskyt  závislostního  chování  na internetu.  Virtuální  svět  je 

neodmyslitelnou  součástí  dnešních  mladých  lidí,  lze  zde  vysledovat  nadměrné  užívání 

internetu  především  v souvislosti  se sociálními  sítěmi,  hraní  on-line  her,  návštěvy 

v chatovacích místnostech, stahování muziky, filmů. Vznik závislosti lze v tomto období 

z vývojového  hlediska  hledat  v nesplnění  některého  z následujících  vývojových  úkolů: 

identity (internet je prostor, ve kterém může jedinec experimentovat s identitou, může si 

vytvářet  identitu  prostřednictvím  postav,  které  může  následně  ovládat),  socializace 

(vytvoření sociálních dovedností  umožňujících navázání blízkých vrstevnických vztahů) 

a sexuality  (přizpůsobení  se k vytvářející  se vlastní  sexualitě)  (Vondráčková  in  Blinka 

a kol. 2015, s. 93-95).

Krčmářová charakterizuje období rané adolescence jako období výrazných změn v oblasti 

sebepojetí, sebepoznávání, sebevědomí, v oblasti myšlení (abstraktnost) a osamostatňování 

se od rodinných  vazeb.  V tomto  období  dospívající  pochybuje  o svém  postavení 

ve společnosti, o sobě samém, má strach z budoucnosti. Stojí před důležitým rozhodnutím 

týkajícím  se jeho  profesního  uplatnění.  Dalším  faktorem  je  změna  fyzického  vzhledu 

a proces sexuálního dospívání. V pozdní adolescenci dochází k ukončení pohlavního zrání 

a profesní  přípravy.  Dochází  k separaci  od rodiny a navázání  pevných vztahů mimo ní. 

Významnou roli  v tomto  období  znamená fyzický  vzhled,  který  slouží  k získání  určité 

prestiže a sociálního přijetí (2012, s. 77-78).

Jak už je zmiňováno výše, důležitým vývojovým úkolem v životě dospívajícího je hledání 

vlastní identity. Toto období je spojeno s otázkami typu „Kdo jsem?“, „Co chci v životě 

dělat?“,  „Jaké  chci  mít  vztahy?“  apod.  Na některé  z těchto  otázek  lze  díky  anonymitě 

a bezpečné komunikaci najít na internetu odpověď (Šmahel 2003, s. 50).
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 5.4 Dopady závislosti

Závislostní  chování  má  dopad  na celkovou  osobnost  dítěte.  Fyzické  dopady  lze 

vyspecifikovat  do dvou  skupin,  přímý  účinek  a nepřímý  účinek  (nedostatek  zdravých 

aktivit  v důsledku  nadměrného  užívání  internetu).  Velmi  diskutovaným  tématem  je 

spojování  závislosti  na internetu  s nadváhou.  Pravdou  je,  že česká  populace  tloustne, 

nicméně tato skutečnost má více příčin, spíše než čas strávený u počítače a internetu jsou 

to socioekonomické faktory, vliv školy, kulturního prostředí a samozřejmě největší vliv má 

rodina se svými stravovacími návyky a způsoby trávení volného času. Problémem obezity 

bývá  často  zvýšený  příjem  energie  formou  nevhodných  potravin  (Coca  cola,  chipsy, 

sladkosti apod.) než snížený výdej energie formou pohybu. Co je však potvrzené, je vliv 

internetu na spánek. Děti díky používání internetu chodí spát čím dál později, ráno musí 

vstávat do školy, a tak nedostatek spánku dohání o víkendu. Výzkumy dokazují,  že díky 

sledování  televize či  vysedávání  u počítače dochází  ke snížení  kvality spánku. Všechny 

tyto činnosti vykonávají těsně před spaním, přičemž konzumují většinou nápoje obsahující 

kofein  a nadměrné  množství  cukru,  což  nepřispívá  ke kvalitě  spánku.  Nedostatek 

kvalitního  spánku  přitom  způsobuje  nervozitu,  podrážděnost,  četnost  onemocnění, 

nesoustředěnost,  zvýšenou  úrazovost  a také  deficit  vitamínu  D  (vysedávání  u počítače 

se zatměnými  okny,  nedostatek  slunečního  světla).  Objevují  se další  problémy spojené 

s bolestmi  hlavy,  zad,  krčních  svalů,  mravenčení  v prstech  a zápěstí,  zhoršování  očních 

vad,  špatné  držení  těla,  žaludeční  potíže  spojené  se špatnou  životosprávou  (Blinka  in 

Ševčíková a kol. 2014, s. 41-43).

Závislost  na internetu  má  dopad  i na školní  výsledky.  Ačkoli  rodiče  pořizují  výpočetní 

techniku a internet z důvodu vzdělávání, děti je častěji využívají nebo zneužívají k hrám, 

k zábavě,  ke komunikaci  přes  sociální  sítě.  Zvyšování  času  stráveného  na počítači 

a internetu může vést k zanedbávání školních povinností,  školní přípravy, což může dál 

vést ke zhoršení školního prospěchu.

Všechny  tyto  dopady  jsou  nebezpečnější  pro  děti  s ADHD,  kdy  se díky  nadměrnému 

užívání  počítače  a internetu  zhoršuje  koncentrace,  zvyšuje  se hyperaktivita,  častým 

vysedáváním u obrazovky dochází ke zhoršení epilepsie, kdy rychle se měnící obraz může 

vyvolat  eventuálně  epileptický  záchvat.  Dále  bylo  dokázáno,  že hraní  agresivních  her 

zvyšuje agresivitu dětí a snižuje jejich empatii.
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 5.5 Rizika plynoucí z využívání internetu

Internet může být dobrým pomocníkem, ale dokáže i ublížit.  Je třeba znát rizika,  která 

na nás ve virtuálním světě mohou číhat. Samozřejmě mezi negativní rysy internetu patří 

možnost prostoru, kam děti utíkají před problémy reálného života. Příčinou těchto úniků 

může být osamělost, nedostatečné komunikační dovednosti, ostych či určitý handicap, ať 

sociální nebo fyzický, jež způsobují izolaci. Na internetu děti ztrácejí zábrany, řeknou věci, 

které  by  nikdy  v reálném světě  neřekly,  otevřou  se,  vyjádří  potlačované  emoce,  svěří 

se se svými trápeními. Internet však může představovat prostor, který může ublížit.

Rizika,  která  plynou  z využívání  internetu,  můžeme  rozdělit  do dvou  skupin,  a to 

na negativní jevy spojené s internetovým prostředím, jako je:

• závislost na internetu, které je věnována celá tato kapitola,

• kyberšikana - jedná se o šikanování jiné osoby pomocí internetu nebo mobilních 

telefonů  v důsledku  vydírání,  ubližování,  obtěžování,  ztrapňování,  zastrašování 

apod.; nejčastějšími projevy je zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv (e-mail, 

SMS,  chat,  ICQ,  Skype),  vytváření  internetových  stránek  sloužících  k urážení, 

pomlouvání nebo ponižování určité osoby (blogy a jiné www stránky), pořizování 

videí  či  fotografií,  zvukových  záznamů,  které  jsou  upravovány  a následně 

zveřejňovány se záměrem cíleně poškodit vybranou osobu (natáčení učitele, šikany, 

rvaček apod.), vydírání apod.,

• kyberstalking  -  zneužívání  internetu,  mobilních  telefonů  či  jiných  informačních 

a komunikačních  technologií  k pronásledování  či  obtěžování,  které  může  mít 

různou podobu a intenzitu,

• kybergrooming  -  jde  o jednání  osoby,  která  se vydává  za někoho  jiného,  snaží 

se získat  důvěru,  jejím cílem je vylákat  vyhlédnutou osobu na schůzku (pomocí 

chatu,  SMS zpráv,  ICQ a Skypu),  výsledkem může být  sexuální  zneužití  oběti, 

fyzické týrání apod.,

• sexting - elektronické rozesílání fotografií, textových zpráv či videí se sexuálním 

obsahem,  tyto  materiály  pořízené  v partnerském  vztahu  se po ukončení  vztahu 

mohou objevit na internetu s úmyslem ublížit tomu druhému,
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• dětská  pornografie,  pornografické  stránky  –  dětská  pornografie  je  druhem 

pornografie, při kterém jsou dítě či děti zobrazeny jako sexuální aktéři či objekty, 

jde o trestný čin,

• weby s jiným nevhodným obsahem – jedná se o stránky, které nabádají k agresi, 

podporují trestnou činnost, rasismus, nenávist, poskytují návody k sebepoškození, 

dokonce i k sebevraždě (Karásková Ulbertová in Krčmářová a kol. 2012, s. 55-56).

Další  skupinu  rizik  představují  různé  spamy  a hoaxy,  které  mohou  zavirovat  počítač, 

phishing (chování zaměřené na krádež citlivých osobních údajů - např. PIN kódu a čísel 

platebních karet, hesla a údaje k bankovnímu účtu a další informace, které by mohly být 

zneužity),  hackeři  (počítačoví  experti  nebo  programátoři  využívající  znalosti  ke svému 

prospěchu),  vyzvídání  a získávání  informací  a údajů  o uživateli  pomocí  sociálních  sítí 

(vykrádání  bytů  v době  dovolených)  (Karásková  Ulbertová  in  Krčmářová  a kol.  2012, 

s. 56).

 5.6 Vliv rodinného prostředí

Zásadní  vliv  na vznik  závislosti  kromě  již  zmíněných  faktorů  má  rodinné  prostředí 

a zejména rodič. V dnešní době se však vyskytují situace, kdy mnozí rodiče nejsou schopni 

nebo  ochotni  trávit  se svými  dětmi  volný  čas  smysluplnými  aktivitami.  Děti  jsou 

odsouvány k televizím, k počítači,  herním konzolím do svého dětského pokoje.  Určitou 

dobu to rodičům připadá normální, později se však podivují, že jejich děti nechtějí chodit 

ven, nemají jiné zájmy a začíná docházet ke konfliktům v podobě hádek a zákazů kvůli 

času trávenému u počítače  apod.  Dítě  si  závislostního  chování není  vědomo, nedokáže 

odhadnout čas, který tráví na internetu, proto je na rodičích, aby měli o tomto čase přehled. 

Nelze  určit  přesnou  časovou  hranici,  která  je  nebezpečná,  některé  prameny  uvádějí 

36 hodin týdně, což je však limit pro dospělé. Jak jsme uvedli již dříve, nejvíce ohroženou 

skupinou  jsou  mladí  lidé  ve věku  12-19 let,  tedy  v období  puberty  a adolescence,  kdy 

dochází k separaci od rodičů a právě v tomto období rodiče často sklízejí, co zaseli. Pokud 

dítěti nevěnovali čas, nestanovili určitá pravidla a mantinely chování, nenabídli mu jiné 

alternativy trávení  volného  času,  hrozí  mladému člověku  v tomto  období  velké  riziko, 

že v touze po nezávislosti nahradí jednu závislost, a to na rodině, za jinou závislost, např. 

alkohol, drogy, počítač apod.
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Aby uchránili  rodiče své děti  před riziky internetu, měli  by mít  přehled,  co jejich děti 

na internetu dělají, k tomu mohou využít některé softwarové aplikace, které zamezí přístup 

k některým nevhodným stránkám, omezí čas strávený na počítači (aplikace „Zabezpečení 

rodiny“),  pokud  je  toto  pravidlo  zavedeno  od počátku,  děti  ho  přijmou  bez  výhrad. 

Důležité je seznámit děti s riziky internetu a hovořit o nich opakovaně, důkladně vymezit 

čas, ve kterém budou na počítači hrát, chatovat apod. A tím nejdůležitějším je nepřehlížení 

objevujících se potíží, nejde totiž o problém týkající se jen dítěte, určitou vinu na něm nese 

i rodina.  Nemá cenu  zasypat  dítě  výčitkami  nebo  oddalovat  řešení  problému z důvodu 

studu. Klíčové je včasné vyhledání odborné pomoci a nalezení účinné terapie.

K určení závislosti na internetu nám pomáhají čtyři základní znaky, a to nadměrné užívání 

internetu  spojené  se zanedbáváním  základních  potřeb  a se ztrátou  vnímání  času; 

problematické  chování  z důvodů  nedostupnosti  internetu;  vznik  tolerance  a nepříjemné 

důsledky tohoto chování. Šmahel ke zjištění míry závislosti na internetu vytvořil dotazník, 

který je přílohou č. 1. Pokud jedinec odpoví ANO 3x a více, je čas se zamyslet nad jeho 

vztahem  k internetu,  pokud  odpoví  ANO  více  než  7x,  je  třeba  zvažovat  návštěvu 

u odborníka (2003, s. 144-145).

Nejčastěji  používaným  dotazníkem  je  Internet  Addiction  Test  (IAT),  který  vytvořila 

Dr. Kimberly  Young,  psycholožka  a mezinárodně  uznávaná  odbornice  na internetové 

závislosti. Tento dotazník je standardizovaný pro dospělé, je široce používán a byl přeložen 

do několika jazyků - čínského, francouzského, italského, tureckého a korejského. Dotazník 

se skládá z 20 otázek,  na které se odpovídá 5-bodovou Likertovou stupnicí  a které  měří 

mírnou,  středně  těžkou  a těžkou  poruchu.  (Young 2009-2013).  Dotazník  byl  přeložen 

do českého jazyka a je přílohou č. 2.

Mezi další dotazníky patří Chenova škála závislosti na internetu, která byla vyvinuta v roce 

2003  Dr. Sue-Huei  Chenem  a jeho  spolupracovníky  za účelem  zhodnocení  závažnosti 

závislosti  na internetu. Jedná se o dotazník o 26 položkách, na které se odpovídá, kromě 

prvních  čtyř,  4-bodovou škálou.  Dotazník  obsahuje  5  oblastí,  které  pokrývají  syndrom 

kompulzivního  konání  -  narušenou  kontrolu  nad  vlastním  chováním,  problémy 

v interpersonálních vztazích,  abstinenční příznaky,  míru tolerance a zdravotní  problémy, 

a napomáhá odhalit míru závažnosti závislosti na internetu. Vyplnění dotazníku netrvá více 

než 10 minut a je dostupný na adrese http://poradna.adiktologie.cz/otestujte-se/?poll_id=5.
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 5.7 Léčba a prevence

Je  velmi  důležité,  aby člověk,  který  trpí  některou  z forem nedrogové závislosti,  získal 

od okolí  zpětnou vazbu na změny ve svém chování.  Praxe ukazuje,  že odbornou pomoc 

vyhledá  nepatrná  část  závislých,  spíše  se snaží  o samoléčbu.  Odborná  pomoc  by měla 

spočívat především v psychoterapii a v některých vážných případech může být doplněna 

farmaky.  Do léčby  dětí  a mládeže  by  měla  být  zapojena  celá  rodina,  zejména  pokud 

se v rodině vyskytuje nedostatečná komunikace. Psychoterapie může být tedy individuální 

nebo skupinová. V  zahraničí kromě podpůrných skupin pro závislé existují adiktologická 

centra  při  velkých  nemocnicích,  která  nabízejí  závislým  speciální  skupiny,  v České 

republice se nabízí spíše skupinová terapie v nějaké širší tematické skupině. Cílem pak této 

terapie  není  absolutní  abstinence  od internetu,  ale  naučení  kontroly nad  jeho  užíváním 

a tím minimalizace negativních následků. Existují určitá doporučení pro rodiče, jejichž děti 

jsou ohroženy internetem. Rodiče by měli své děti podporovat v jiných zájmech, dostat je 

od počítače,  telefonu,  obrazovky ke sportu,  různým kroužkům, zpátky do rodiny a mezi 

kamarády, měli by mít přehled o času, který děti tráví na počítači, měli by stanovit pevná 

pravidla pro používání počítače a internetu, dále by měli s dětmi mluvit o rizicích, která 

na ně  mohou  číhat  ve virtuálním světě,  a v neposlední  řadě,  pokud  budou  znepokojeni 

chováním, vyhledat informace a pomoc (Hybnerová in Krčmářová 2012, s. 43-45).

Kimberly  Young  doporučuje  šest  tipů,  které  pomohou  omezit  závislost  na internetu 

(Krčmářová 2012, s. 45.):

• změna  struktury  dne  -  cílem  tohoto  doporučení  je  změna  dosavadního  vzorce 

chování  spojeného  s nadměrným  používáním  internetu  v přerušení  a nahrazení 

jinými  činnostmi,  např.  pokud  je  jedinec  zvyklý  trávit  čas  na internetu  hlavně 

o víkendu, doporučuje se být on-line především ve všední den,

• stanovení určitého počtu hodin a přesné vymezení doby in-line,

• použití  externích  upozornění,  která  poslouží  k připomenutí  předem vymezeného 

času (budík),

• přerušení používání problematické internetové aplikace – pokud ji nelze výrazně 

omezit, je třeba úplně přestat s používáním,
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• upomínkové karty – jde o karty, kdy na jedné je uvedeno pět hlavních problémů, 

které závislost způsobují, a na druhé pět pozitivních věcí, které přinese abstinence,

• zmapování  činností  –  jde  o zmapování  činností,  které  v souvislosti  se závislostí 

na internetu zanedbává, které mu přinášely příjemné pocity, a pokusit se znovu je 

obnovit.

V rámci  léčby  závislosti  se využívají  některé  terapie.  První  z nich  je  kognitivně-

behaviorální terapie (KBT) vnímající  závislost jako naučený způsob myšlení a chování, 

kterým  si  jedinec  ve svém  životě  naplňuje  potřeby  a zvládá  nepřiměřený  stres.  KBT 

předpokládá,  že myšlení  ovlivňuje  chování,  terapeut  vede  klienta  ke sledování  svých 

myšlenek, které vedou ke spuštění závislosti. Léčba trvá od 2 týdnů do 3 měsíců, během 

této  doby  dochází  přibližně  k 8  až 20  sezením.  V první  řadě  musí  klient,  než  začne 

s terapií, provést rekapitulaci svého závislostního chování, zaznamená data, časy a události 

předcházející  a následující  po nadměrném  užívání  internetu.  Dalšími  kroky  jsou  pak 

intervence zaměřené na změnu chování (přerušení dosavadních vzorců chování), na změnu 

myšlení  (nahrazení  maladaptivních  myšlenek  o sobě  a o světě  na adaptivní)  a prevenci 

relapsu.  Druhou  terapií,  kterou  lze  použít  v rámci  terapie  závislostního  chování,  je 

psychodynamický  přístup,  který  závislost  vysvětluje  jako  kompenzaci  určitých  stavů 

zažívajících ve vztahu k sobě samému a okolí, které jsou pro něho nepříjemné. Spouštěčem 

závislostního chování dle této teorie je nekompetence, nedostačivost, pocity viny, vysoká 

očekávání a vnitřní nároky.  Terapeut  využívá  odkrývající  (klient  si  uvědomí,  přijme 

a začlení do života své pocity, které kompenzuje závislostí) a podpůrnou (zlepšit narušené 

fungování,  posílit  vědomí  své  vlastní  hodnoty,  podpora  sebedůvěry)  intervenci.  Velmi 

důležitá  je  práce  s celou rodinou,  pokud jsou tímto  chováním narušené rodinné vazby. 

Terapeut v rámci práce s rodinou podává podrobné informace o závislosti, snaží se snížit 

rodinný  tlak  na klienta,  přesvědčuje  rodinu  k podpoře  změny klientova  životního  stylu 

a snaží  se s rodinou  nalézt  nevyřešené  problémy,  které  mohou  vést  k problematickému 

chování klienta. V rámci terapie lze použít na jejím počátku i motivační rozhovory, které 

se snaží různými technikami motivovat klienta ke změně svého chování. V neposlední řadě 

do léčby patří i farmakoterapie, která doporučuje na základě vědeckých poznatků využívat 

účinků antidepresiv, antipsychotik apod. Pokud se zkombinuje tento druh léčby s KBT, jde 

o účinný nástroj ke snižování úzkosti, hraní on-line her a ke zvýšení životní spokojenosti 

(Vondráčková in Blinka 2015, s. 66-75).
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Empirická část

Obsahem empirické části  diplomové práce  je  samotný výzkum podle  stanoveného cíle 

práce,  jímž je zmapování problematiky závislosti  na internetu u dětí  a mládeže,  projevy 

a rizika  této  závislosti  a formy  pomoci.  Je  zde  popsána  metodika  výzkumu,  zvolená 

strategie, průběh výzkumného šetření a interpretace získaných dat, která přináší odpovědi 

na hlavní a dílčí výzkumné otázky. Empirická část navazuje na teoretickou část, ve které 

byly vymezeny základní pojmy, popsány faktory a činitele ovlivňující závislosti a možnosti 

intervence.

 6 Projekt výzkumu

Výzkum  patří  mezi  nástroje  metody  vědy.  Je  poznávacím  procesem  vycházejícím 

ze systému  teoretických  poznatků,  na základě  kterých  zkoumá  skutečnosti  a na základě 

zjištěných  dat  rozšiřuje  dosavadní  teorii.  Specifikum  sociálního  výzkumu  je  dáno 

charakterem  řešeného  problému.  Výzkum,  jako  část  poznávacího  procesu,  je  založen 

na empirickém  kontaktu  s realitou.  Sociální  výzkumy  se zabývají  prvky,  jevy  a procesy 

a jejich vzájemnými vztahy, což vše jsou součásti sociální skutečnosti a spoluvytvářejí její  

reálnou podobu (Reichel 2009, s. 18-21).

Časová osa projektu výzkumu je následující:

• v průběhu prosince 2015 byl uskutečněn výběr základního výzkumného souboru 

(vzorku) viz níže kapitola 6.5,

• okruhy rozhovorů pro respondenty byly sestaveny v únoru 2016,

• sběr dat (realizace rozhovorů a dotazníkové šetření) probíhal v březnu 2016,

• přepisy rozhovorů byly pořízeny v březnu 2016,

• v dubnu 2016 probíhala analýza a vyhodnocování získaných dat.
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 6.1 Předmět a objekt výzkumu

Předmětem  výzkumu  této  diplomové  práce  je  zmapování  problematiky  závislosti 

na internetu u dětí a mládeže. Objektem výzkumu bude 9 expertů a žáci druhého stupně 

základní školy v Liberci (viz výzkumný vzorek kapitola 4.6 této diplomové práce).

 6.2 Cíl výzkumu

Diplomová práce byla zaměřena na problematiku sociálně patologických jevů v současné 

rodině  se zaměřením na výskyt  závislosti  na internetu  u dětí  a mládeže.  Teoretická  část 

měla za cíl přiblížit základní pojmy, které s touto problematikou souvisejí, vymezit teorie 

vzniku  závislosti,  faktory  mající  vliv  na vznik  a příznaky  závislostního  chování,  dále 

dopady a rizika a možnosti léčby. Empirická část pak měla za cíl zmapovat problematiku 

závislostního chování u dětí  a mládeže optikou různých expertů,  kteří  mohou k danému 

tématu sdělit poznatky ze své profese. K dokreslení výzkumu bylo provedeno dotazníkové 

šetření na 2. stupni jedné základní školy v Liberci.

 6.3 Výzkumné otázky

Hlavní výzkumné otázky této práce jsou:

• Jaké jsou dopady závislostního chování na internetu u dětí školního věku?

• Souvisí rodinné prostředí se vznikem závislosti na internetu?

Dílčími  výzkumnými  otázkami,  které  byly  zvoleny  s ohledem  na teoretické  poznatky 

a které mají osvětlit lépe problematiku závislostního chování, jsou:

• Otázka č. 1: Jak se díváte na zvyšující se výskyt závislostního chování na internetu

                     u dětí a mládeže a v čem vidíte příčiny?

• Otázka č. 2: Jaké jsou nejčastější projevy a v čem vidíte největší nebezpečí

                     závislostního chování?

• Otázka č. 3: Jaké jsou možnosti prevence a léčby?

• Otázka č. 4: Je této problematice věnována dostatečná pozornost (laické i odborné

                           veřejnosti)?
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 6.4 Použitá strategie a metoda

Metodologie sběru dat byla zvolena s ohledem na cíl práce a cílovou skupinu (zkoumaný 

vzorek).

 6.4.1 Metodologie

Kvalitativně  orientovaný  výzkum  chápou  někteří  metodologové  pouze  jako  doplněk 

kvantitativního  výzkumu,  i přesto  si  získává  v sociálních  vědách  postupně  rovnocenné 

postavení jako ostatní  formy výzkumu. Přednostmi této formy výzkumu jsou například 

podrobný  popis  a vhled  do zkoumání  jak  jedince,  tak  skupiny,  fenoménu  či  události, 

v přirozeném prostředí umožňuje navrhovat teorie, hledá příčinné souvislosti, nevýhodami 

jsou  mimo  jiné  časová  náročnost  etap,  výsledky  jsou  snadněji  ovlivněny  osobností 

výzkumníka… (Hendl 2008, s. 47-50).

Kvalitativním  přístupem  se snažíme  porozumět  zkoumanému  sociálnímu  problému, 

pokoušíme se určitý fenomén zkoumat v autentickém prostředí a vytvořit jeho úplný obraz. 

Předmětem kvalitativní metodologie je studium běžného, každodenního života lidí v jejich 

přirozených podmínkách (Reichel 2009, s. 40-41).

 6.4.2 Použité metody

Specifický způsob pro sociální průzkum je dotazování, jehož podstatou je kladení otázek 

v písemné  nebo  mluvené  formě.  Pro  tento  výzkum  byla  zvolena  technika 

polostrukturovaného rozhovoru nebo také rozhovor  pomocí  návodu,  který se vyznačuje 

souborem témat či otázek a možností pokládání doplňujících otázek (Reichel 2009, s. 111). 

Rozhovory  byly  vedeny  na pracovišti  expertů.  Některé  byly  nahrávány  na diktafon 

a posléze  zkráceně  přepsány,  některé  rozhovory  byly  zaznamenávány  písemně  v jeho 

průběhu a ihned po něm.

K dokreslení  výzkumu  bylo  provedeno  dotazníkové  šetření  za pomoci  strukturovaného 

dotazníku.  Strukturovaný  dotazník  mívá  podobu  jakéhosi  formuláře,  ve kterém  jsou 

uvedeny  otázky  v určitém  pořadí.  Dotazník je  snad  nejrozšířenější  pedagogickou 

výzkumnou  technikou  vůbec.  Je  používán  i v sociologických,  demografických  a dalších 

šetřeních zabývajících se člověkem. Podstatou dotazníku je zjištění dat o respondentovi,  

ale  i jeho názorů a postojů k problémům, které dotazujícího zajímají  (Bartošová,  Skutil 
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2011, s. 80). Dotazník byl vytvořen vlastní konstrukcí autorky a mapuje užívání počítače 

a internetu.  Získaná  data  byla  uchována,  zpracována  a poté  vyhodnocena  programem 

Microsoft Office Excel 2010.

 6.5  Charakteristika výzkumného vzorku

Výzkumný  vzorek  (výběrový  soubor)  pro  rozhovor  zvolila  autorka  metodou 

tzv. záměrného  výběru.  Typickým  záměrným  výběrem  je  např.  postup  nazvaný  výběr 

účelový (úsudkem).  Dle  Reichla:  „Výzkumník  znalý  kontextů  zkoumané  problematiky  

vybere prvky sám“ (Reichel 2009, s. 83). Autorka práce vybrala pro tuto diplomovou práci 

s ohledem  na její  cíl  následující  experty.  Expert  (lat.  expertus znamená  zkušený, 

vyzkoušený,  osvědčený)  je  vnímán jako  držitel  kvalifikovaných a odborných informací 

(Reichel  2009,  s. 138).  Všichni  respondenti  byli  seznámeni  s účely  výzkumu  a tím, 

že jejich  účast  je  dobrovolná.  Respondentům  byla  zaručena  anonymita  a zodpovězeny 

jejich dotazy. Z respondentů z důvodu anonymity byla pro přehlednost uvedena jen profese 

v obecné rovině:

                          Tabulka č. 4 - Seznam expertů (vlastní zdroj)

Expert č. 1 dětský psycholog

Expert č. 2 školní výchovný poradce a
preventista

Expert č. 3 školní preventista

Expert č. 4 školní etoped

Expert č. 5 sociální pracovník při škole

Expert č. 6 školní metodik

Expert č. 7 terapeut

Expert č. 8 kurátor SPOD

Expert č. 9 pracovník zařízení Maják
(nezisková organizace)

Pro dotazníkové šetření byla vybrána škola v Liberci,  na které pracuje oslovený expert. 

Dotazník  byl  rozdán na 2.  stupni  základní  školy výchovnou poradkyní  žákům ve věku

12-14 let.  Dotazníkového  šetření  se zúčastnilo  69  žáků  –  chlapci  (40)  a v menší  míře 
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dívky (29), což není podstatné, toto šetření mělo dokreslit jen problematiku závislostního 

chování na internetu.

 7 Prezentace získaných dat

V následují kapitole budou prezentovány výsledky dotazníkového šetření, který dokresluje 

celkový  pohled  na problematiku  závislosti  u dětí  a mládeže,  a dále  odpovědi  na dílčí 

otázky položené v rámci rozhovoru s experty.

 7.1 Výsledky dotazníkového šetření

          Tabulka č. 5 - Kolik hodin týdně sportuji? (vlastní zdroj)

           Tabulka č. 6 - Kolik navštěvuji kroužků? (vlastní zdroj)

Z výše uvedených tabulek je patrné, že většina dětí sportuje méně než 3 hodiny týdně, je 

otázkou, zda do tohoto časového úseku jsou započítány i hodiny tělesné výchovy v rámci 

vyučování. Velký počet žáků, hlavně chlapců také nenavštěvuje žádný kroužek.

Tabulka č. 7 - Počet hodin strávených na počítači a internetu – chlapci (vlastní zdroj)
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méně než 3 hod 4-5 hod 6-8 hod více než 9 hod
chlapci 14 (35 %) 13 (33,5 %) 7 (17,5 %) 6 (15 %)
dívky    13 (44,8 %) 9 (31 %) 5 (17,2 %) 2 (6,9 %)

Chlapci žádný čas méně než 1 hod 1 hod 2-3 hod 4 a více hodin
PC – pracovní týden  5 (12,5 %)   7 (17,5 %)     9 (22,5 %) 10 (25 %)     9 (22,5 %)
PC – víkend 3 (7,5 %) 3 (7,5 %)     7 (17,5 %)     9 (22,5 %) 18 (45 %)
Internet - pracovní týden    2 (5 %) 8 (20 %) 12 (30 %) 10 (25 %) 8 (20 %)
Internet - víkend 3 (7,5 %) 6 (15 %)     9 (22,5 %) 11 (27,5 %) 11 (27,5 %)

žádný jeden dva více 
chlapci 14 (35 %) 14 (35 %) 6 (15 %) 6 (15 %)
dívky   9 (31 %) 10 (34,5 %) 5 (17,25 %) 5 (17,25 %)



Z tabulky  č.  7  a grafu  č.  6 lze  vysledovat,  že velké  procento  chlapců  tráví  na počítači 

(25 %) a na internetu (25%) ve všední dny 2–3 hodiny, velký nárůst při využívání počítače 

(45 %)  a internetu  (27,5 %)  je  poté  vidět  o víkendu  na 4  a více  hodin.  Někteří  žáci 

se přiznali, že jsou na internetu i dlouho do noci. U chlapců převažuje hraní her,  on-line 

her, další aktivitou je poslouchání hudby a sledování videí, nemalou část svého času věnují 

sociálním sítím (FACEBOOK).

Tabulka č. 8 - Počet hodin strávených na počítači a internetu – dívky (vlastní zdroj)
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Graf č. 6 - Počet hodin strávených na počítači a internetu – chlapci (vlastní  
zdroj)
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Dívky žádný čas méně než 1 hod 1 hod 2-3 hod 4 a více hodin
PC – pracovní týden 19 (65,5 %) 4 (13,8 %)   5 (17,2 %) 1 (3,4%) 0 (0 %)
PC – víkend 15 (51,7 %) 7 (24,1 %)   4 (13,8 %)  2 (6,9 %)  1 (3,4%)
Internet - pracovní týden 2 (6,9 %) 6 (20,7 %) 10 (34,5 %)    6 (20,7 %)     5 (17,2 %)
Internet - víkend 2 (6,9 %) 5 (17,2 %)   7 (24,1 %)    8 (27,6 %)     7 (24,1 %)



Z tabulky  č.  8  a grafu  č.  7 lze  vysledovat,  že velké  procento  dívek  na počítači  tráví 

minimální čas; jak ve všední dny, tak o víkendu je to méně než jednu hodinu. Větší počet 

hodin, v rozmezí 2-3 hodin, pak tráví na internetu, ve všední dny 20,7 % a o víkendu pak 

27,6 %.  Dívky  většinou  tráví  čas  na internetu  poslechem  hudby  a samozřejmě  jsou 

na sociálních sítích (FACEBOOK). Jen zanedbatelné procento dívek hraje počítačové hry. 

Dle zjištění také netráví více času u počítače, ale jsou on-line díky chytrým telefonům, 

tabletům apod.

Jak u chlapců, tak u dívek došlo v rámci dotazníkového šetření k překvapivému zjištění, 

a to  že sociální  sítě  nepovažují  za využívání  internetu,  je  to  pro  ně  pouze  určitý  typ 

komunikačního prostředku.

Z dotazníkového šetření uvedeme jen několik postřehů, které jsou relevantní s výzkumem. 

Šetření  poukázalo  na zajímavou  skutečnost.  Zatímco  u chlapců  převládala  odpověď 

(57,5 %),  že jim rodiče  dávají  volnost  a nekontrolují,  co  dělají  na internetu,  u dívek  je 

naopak  vysledována  vyšší  kontrola  ze strany  rodičů  (58,6 %).  Tento  jev  může  být 

odůvodněn tím,  že rodiče  se o dívky (a je  to  dáno i historicky)  více  strachují  a obávají 

se vyššího rizika jejich zneužití. Rodiče také dětem neblokují na internetu žádné stránky – 
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u chlapců 80 % a u  dívek je to 79,3 %, většina dětí tak má přístup na internetu ke všemu, 

někteří  dotazovaní  se dokonce  ohradili,  že nechápou,  proč  by  jim  rodiče  měli  něco 

blokovat,  protože  nevhodné  stránky  nenavštěvují.  Polovina  dotázaných  uvedla,  že je 

při práci na počítači nikdy nic nebolelo, druhá polovina odpověděla, že se u nich vyskytly 

bolesti očí, hlavy, zad a v menší míře bolesti ruky.

 7.2 Prezentace dat získaných rozhovorem

V této části práce se vybraní experti budou vyjadřovat k dílčím výzkumným otázkám.

Otázka  č.  1:  Jak se díváte na zvyšující  se výskyt závislostního chování  na internetu 

u dětí a mládeže a v čem vidíte příčiny?

Expert č. 1: „Je to znepokojující.  Velmi častou odpovědí dětí na otázku trávení volného 

času  je  odpověď:  „hraji  hry  na počítači,  na tabletu,…“.  Telefony,  iphony,…s mnoha 

funkcemi jsou častým oblíbeným dárkem. Dostávají je děti v raném věku, rodiče nabízejí  

hry  na telefonu  dětem  jako  hračku  při čekání  na úřadech,  ve frontě.  Častou  motivací  

při řešení  výchovných  potíží  dětí  je  ze strany  rodičů  ovlivnění  času  povoleného  trávit  

na počítači, tabletu, internetu... Počítač se stal členem rodiny. Dílem i proto, že jsou rodiče 

více zaměstnáni a nemají na děti čas; děti není bezpečné pouštět ven, zůstávají více doma  

a počítač je jejich partnerem, s kamarády komunikují jen přes internet.  Také rodiče dětí  

často tráví čas na počítači a internetu nejen pracovně, ale i na „sociálních sítích“, často  

na úkor  reálného  setkání  s přáteli.  Některé  děti  uvádějí  počítačovou  hru  jako  jednu  

ze společných aktivit s rodiči.“

Expert č. 2:  „Závislost na počítači a internetu je určitě aktuální téma, lze to vypozorovat  

ve škole, někteří žáci nevydrží bez mobilu ani přestávku, není výjimkou, že spolužáci spolu  

sedí  a baví  se přes  facebook,  místo aby se bavili  mezi  sebou tváří  v tvář.  Dneska není  

výjimkou, že už děti v mateřských školách umějí perfektně ovládat počítače, tablety nebo  

chytré telefony. Je to vidět třeba v čekárnách u lékaře, kdy rodiče dají dětem na zabavení  

telefony, aby si hrály a nezlobily. Rodiče dělají na směny nebo mají dvě práce a nemají  

na děti dostatek času. A to, co děti dělají, tedy neví anebo ani nechtějí vědět. Dnešní děti,  

hlavně  ty  starší  na 2. stupni,  nemají  žádné  koníčky,  zájmy,  rodiče  na ně  často  nemají  

peníze. Často je vidíte, jak se potulují po městě, posedávají v nákupních centrech, kde je  

dostupná wifi.  Děti  si  většinou hraním nebo komunikací  přes  sociální  sítě  kompenzují  
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nějaké  své  problémy  plynoucí  z neúspěšnosti,  osamělosti  či  problematické  situace  

v rodině.“

Expert  č.  3:  „Tento  problém  vnímám  jako  velmi  akutní  a alarmující.  Příčiny  vidím 

v nefunkční  rodině  -  velmi  zaměstnaní  rodiče,  nezájem  rodičů  o vlastní  děti,  narušená  

komunikace mezi lidmi obecně, počítač a internet jsou zdrojem jednoduché a pro všechny 

dostupné  zábavy,  děti  si  berou  vzory  v rodině  a pokud  rodiče  tráví  také  většinu  času  

na počítači  hraním  her,  či  komunikací  přes  sociální  sítě,  nevidí  v tom  nic  špatného  

a chovají  se stejně.  Už u předškolních dětí  se setkáváme s tím,  že velmi  často  tráví  čas  

s tabletem,  počítačem,  chytrým  telefonem.  Postupně  vzniká  závislost,  klidně  už  

od 1. stupně,  tam  jsou  ale  ještě  rodiče  schopní,  pokud  jsou  ochotní,  dítě  korigovat.  

Na 2. stupni se už děti vymykají kontrole a klidně sedí u počítače celou noc, když už rodiče  

spí.“

Expert č. 4:  Vnímám to jako velký problém, který není v současnosti úplně pojmenován 

a preventivně  ošetřen.  Příčin  je  mnoho,  podstatné  je,  že děti  s touto  informační  

komunikační  technologií  neumějí  dobře  pracovat,  nikdo  je  nevede  k tomu,  aby  byly  

schopny  mít  návyk  zdravého  užívání.  Státní  zdravotní  ústav  říká,  že zdravé  je  strávit

1-1,5 hodiny  na obrazovce,  což  si  myslím,  že je  u 80 %  dětí  „přešvihnutý“.  Objevují  

se i děti,  které  zcela  legálně  dokáží  před  obrazovkou  strávit  5,  6  i 7  hodin  denně 

nekontrolovatelně. Příčiny tedy vidím ve výchovném modelu doma, pseudorealizaci dítěte  

ve virtuálním světě,  protože  děti,  které  mám ve své  péči  a jsou  například  obětí  šikany,  

nemají zázemí u vrstevníků, utíkají do jiných světů, které bývají jediným prostředím, kde  

mohou být úspěšní. “

Expert č. 5: „Vidím to jako velký problém především u těch nejmladších dětí. Protože jsou  

tak  ochuzovány  o reálné  zážitky,  zkušenosti  a také  o lidské  vztahy  -  kamarády.  

U náctiletých je  tomu podobně,  spousty  z nich  má několik  set  přátel  na facebooku,  ale  

opravdového kamaráda, který by si s nimi šel zahrát fotbal, nebo zašel do kina či se mu 

mohl svěřit se svým trápením, mají jako šafránu… Nehledě na to, že sedavý způsob života  

má  neblahý  vliv  na fyzické  zdraví  dětí,  nejen  tím,  že nejsou  zvyklé  se hýbat,  ale  také  

tloustnou a mívají  bolesti  např.  krční  páteře.  Z toho důvodu mám obavy  o zdraví  naší  

mladé generace, která vyznává zcela odlišný životní způsob než jejich rodiče. Je mi jasné,  

že digitální  technologie  patří  k dnešnímu  modernímu  životu,  ale  čas,  který  děti  tráví  

ve společnosti počítače, televize nebo chytrého telefonu, by měl být redukován či hlídán  
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rodiči.  Vím, že je  to často při  pracovní  vytíženosti  rodičů nelehký úkol.  Další  problém  

vnímám v tom, že se děti mohou velmi často stát na internetu obětí šikany či sexuálního  

obtěžování, jelikož jsou velmi naivní a myslí si, že právě jim se to nemůže stát. Příčin vidím 

několik.  Za prvé  je  to,  jak  už  jsem  řekla,  z důvodu  pracovní  vytíženosti  rodičů,  kteří  

mnohdy dítěti nabídnou tablet jako alternativu k trávení volného času, aby měli od dětí  

chvíli  pokoj.  Za druhé  je  pro  dítě  pohodlnější  popovídat  si  s kamarádem  z obývacího 

pokoje z gauče, kdy ho to nestojí víc úsilí než jen zmáčknutí tlačítka, než kdyby se musel  

dopravit pěšky či městskou dopravou za svým kamarádem domů. Za třetí děti mají velmi  

málo volného času,  často jsou  rodiči  přepravovány,  nebo se samy přepravují  z kroužku 

na kroužek  a domů  dorazí  až večer,  zbývá  jim  tak  málo  času  na komunikaci  se svými 

vrstevníky face to face, proto se raději připojí do diskuze na sociálních sítích. Za čtvrté je  

to in, kdo nemá facebook, jako by nebyl. Je to módní záležitost, děti to berou přirozeně  

a nepřijde jim divné, že jsou stále on-line, v centru dění. Za páté děti jsou často např. z on-

line her nevyspalé,  a proto jsou ve škole  nesoustředěné,  často v hodinách pospávají aj.  

Mnohdy se u dětí může v důsledku vyčerpání rozjet i duševní nemoc.“

Expert č. 6: „Počet závislých dětí je čím dál větší a snižuje se i věk, přiznávají to i rodiče 

otevřeně  a mají  s tím  problém,  dostat  dítě  od počítače.  Digitalizace  a globalizace  je  

celosvětový trend, pro děti je přirozená. Internet je nabídkou dnešní doby, která jim otevírá  

mnohdy jinak zavřené dveře. Děti to baví, zaměstná je to, nahradí to kamarády a rodiče,  

kteří na ně nemají čas.“

Expert č. 7:  „Jde o problém, o kterém se u nás zatím moc nemluví, jako například v USA 

a asijských zemích,  jako je  Čína,  Japonsko a Jižní  Korea,  kde závislost  na internetu je  

brána za vážný problém, vznikají zde centra zaměřená na tuto problematiku. Dle výzkumu 

závislosti  na internetu  realizovaného  doc. Šmahelem,  který  byl  proveden 

na reprezentativním  vzorku  obyvatelstva  1 381 osob,  bylo  zjištěno,  že 3,4 %  osob  je  

závislých a dalších 3,7 % je ohroženo závislostním chováním. Nejvíce ohroženou skupinou  

jsou  pak  chlapci  ve věku  12-15 let,  ke kterým  však  tato  dispozice  patří  a většinou 

po 15. roce  dojde  k utlumení,  když  začnou  mít  jiné  zájmy,  jako  jsou  děvčata.  Jednou  

z možných příčin vzniku závislosti jsou problematické vztahy s rodiči, tyto narušené vztahy  

mohou  vést  k problematickým  mezilidským  vztahům,  které  vedou  ke zvýšené  sociální  

úzkosti  a dále  k možnosti  vzniku  závislostního  chování.  Je  známo,  že hladina  úzkosti  

u dítěte  je  přímo  úměrná  úzkosti  rodiče  či  jiné  pečující  osoby  a tím  se stává  dítě  
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rizikovějším pro vznik závislosti. Jedinci pak hledají únik ve virtuálním světě, kde mohou 

předstírat, že jsou někdo jiný, či si nahrazovat neuspokojené vztahy.“

Expert č. 8:  „Tato problematika je v současné době aktuální, děti jsou neustále on-line  

přes telefony, tablety, vnímám to jako velký problém. Problémem je, že mají k internetu 

bezmeznou  důvěru,  neuvědomují  se rizika,  která  na ně  mohou  číhat  jak  v podobě 

kyberšikany, tak i zneužití, neuvědomují si, anebo právě uvědomují anonymitu internetu,  

každý se tam může vydávat za někoho jiného. Dívky nemají zábrany posílat své intimní  

fotografie, to už jsme také řešili. Tento problém vnímáme však sekundárně, protože naši  

klienti se většinou potýkají s jinými problémy, sociálním vyloučením, chudobou. Problém  

vidím také v tom, že dnešní školství využívá hojně k výuce právě počítače a internet. Úkoly  

jsou zasílány přes internet, v rámci e-lerningového studia se přes počítače doplňují různá 

cvičení  apod.,  což  svádí  se ještě  kouknout  na mail,  na facebook  a čas  tak  strávený 

na internetu se znásobí. V rámci plnění úkolů by měla být možnost nebo spíše povinnost  

využití  vícezdrojových  informací,  ano  počítače,  ale  ještě  dohledat  nějaké  informace  

v knihách.  V poslední  době  se setkávám  s tím,  že je  běžnou  věcí,  že v družinách  jsou 

k dispozici tablety, aby se děti zabavily. Většina rodičů našich klientů neřeší, kolik hodin  

tráví dítě na počítači nebo internetu. Jsou rádi, že mají klid. Děti nemají žádná pravidla  

ohledně  času  nebo  zákazu  návštěv  některých  stránek.  Jde  o to,  že rodiče  nejsou  tolik  

vzdělaní  ve výpočetní  technice  a děti  je  v tomto přerostou.  Problém je  s volnočasovými 

aktivitami, které by mohly být určitou náhradou. Rodiče našich klientů většinou nemají  

na kroužky či  jiné zájmy peníze.  Přestože existují  nízkoprahová zařízení,  která nabízejí  

volnočasové aktivity zadarmo, většinou jsou mimo oblast, kde je rodina, a pak to jsou další  

výdaje za dopravu.“

Expert č. 9: „Zvyšující se nárůst závislosti je alarmující, ale nevnímám ji izolovaně, ale  

do tohoto segmentu se projevuje určitá bezhraničnost současné mladé generace, která je  

vidět  i na jiných  věcech,  netýká  se to  jen  virtuálního světa,  ale  i trávení  volného času,  

rizikového  chování  obecně.  Virtuální  svět  má  obrovskou  výhodu,  a zároveň  nese  velké  

riziko,  protože  neovlivňuje  člověka  přímo.  Virtuální  svět  nabízí  anonymitu  uživatele.  

Dostáváme se k otázce normality, jaké jsou sociální normy, které jsou současnou mladou  

generací  špatně  vnímány  a  rozpoznávány,  neuvědomují  si,  kde  je  problém.  Základní  

premisa u psychosociálního vývoje, ať už se na to koukneme z různých teorií, říká, že kde 

není hranice, není jistota a rozpoznání, jak mám rozpoznat, co je dobrý a špatný, vhodný 
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a nevhodný,  když  nemám  nastaven  referenční  bod.  Velký  problém  mám  s moderními  

výchovnými  metodami,  kdy  liberální  rodiče  vedou  dítě  k určité  svobodě  nebo  

individuálnímu vývoji, ale pouze v tom, že mu poskytují prostor, ale nevedou ho k žádné 

zodpovědnosti za svůj život, za své jednání či chování. Je to vidět při práci s agresivitou,  

kdy  mnohé  konkrétní  situace  klienti  nezvládají,  nejsou  schopni  základní  sebekontroly,  

a myslím, že to bude horší.  Příčinou je i proměna dnešní rodiny jako primární skupiny,  

která je sice pochopitelná a musela nastat, ale těžko můžeme zazlívat rodičům, kteří jedou  

na směny,  že nemají  na děti  čas.  Chybí  nám  vícegenerační  rodiny,  máme  zpřetrhané  

mezigenerační vztahy – prarodiče žijí na druhé straně republiky, nebo jsou ještě pracovně  

aktivní.  Z těchto důvodů je  80 % rodin objektivně limitováno,  zabezpečují  chod rodiny,  

základní  fungování  -  chodím do práce,  abych zaplatil  nájem,  uživil  děti,  splatil  dluhy.  

Chybí nám rodinné hodnoty, vytratily se rodinné rituály, ptám-li se klientů, zda mají něco,  

co je u nich doma jen jejich, nějaký čas, sdílení, které se opakuje, většinou se dozvídám, 

že nic. Z našeho života pomalu mizí společné večeře, sobotní výlety, nedělní obědy apod.  

Dalším rizikem je dostupnost.“

Shrnutí: Problematika závislostí je v dnešní době rozšířeným a důležitým tématem, které 

zasahuje do života mnoha jednotlivců a rodin. I přes existující informace z této oblasti je 

stále  nedostatek  relevantních  informací,  a to  zejména  kvůli  malému zájmu společnosti 

o tuto  problematiku.  Všichni  dotázaní  experti  se shodují  na tom,  že zvyšující  se nárůst 

výskytu závislostního chování na internetu u dětí a mládeže je znepokojující a alarmující. 

Nárůst  zneužívání  internetu  dokazují  i výzkumy zmiňované  v teoretické  části.  Zatímco 

v roce 2009 dle výzkumu realizovaného pro Nadaci Naše dítě činil průměrný čas strávený 

na internetu  u dětí  ve věku  10-15 let  ve všední  dny  1,4  hodin  a o víkendu  2,4  hodin, 

na průzkumu provedeném autorkou této práce v roce 2016 je vidět nárůst času stráveného 

na internetu hlavně u chlapců, kteří tráví na počítači a internetu ve všední dny 2–3 hodiny 

a velký nárůst je zaznamenán u užívání počítače a internetu o víkendu na 4 a více hodin. 

Někteří z dotazovaných přiznali, že jsou na internetu i dlouho do noci. Závislostní chování 

však  není  doménou  jen  žáků,  studentů  a dospělých,  ale  začíná  se objevovat  již  u dětí 

předškolního věku. Jednou z příčin uváděnou experty je nefunkční rodina. Rodiče v dnešní 

rychlé a konzumní době nemají na své děti čas, ať už z důvodu velké zaměstnanosti, nebo 

z důvodu  nezájmu  o ně.  Rodina  prochází  velkými  změnami,  bohužel  se ztrácí  tradiční 

rodinné  hodnoty,  ekonomický  tlak  vyžaduje  ekonomickou  aktivitu  obou  rodičů,  čímž 
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vytlačuje v rodinných prioritách péči o děti. Děti často hledají na internetu to, co jim schází 

v rodině, jako je porozumění, pocit lásky, sounáležitosti, pocit důležitosti. Další příčinou 

dle expertů je určitá svoboda a anonymita, kterou internet nabízí. V rámci virtuálního světa 

můžou  být  kýmkoli,  můžou  říct  věci,  které  by  nikomu  z očí  do očí  říct  nedokázaly. 

Digitální technologie představují rychle dostupnou zábavu, mnoho „přátel“ k popovídání 

bez práce, proto je snadné překročit hranici zdravého užívání.

Otázka  č.  2:  Jaké  jsou  nejčastější  projevy  a v čem  vidíte  největší  nebezpečí 

závislostního chování?

Expert  č. 1:  „Počítače jsou součástí  našeho života a je snadné překročit jejich užívání  

nad únosnou  normu.  Děti  postupně  tráví  více  hodin  na počítači  denně,  čas  narůstá,  

zaplňuje většinu volného času, začíná zasahovat i do jejich spánkového režimu. Počítačová 

závislost  nese s sebou řadu rizik  -  odtržení  od reálného života,  fungování ve virtuálním 

světě, ohrožení internetovou šikanou a sexuálním zneužitím, narušení zdravého biorytmu,  

narušení psychohygieny, zanedbávání běžných povinností, zejména školy, únava, snadné  

užívání agrese a riskování ve hře, možný předstupeň k hazardním hrám,…“

Expert č. 2: „Děti jsou často unavené, nedokáží se soustředit, často je bolí hlava. Internet  

přináší dětem mnoho informací rychle a bez práce, ale neumějí si vybrat, které jsou pro ně  

přínosné a které ne,  neumějí  je správně využívat.  Už se neumějí  bavit  spolu.  Mají  sice  

na facebooku několik stovek přátel, ale dobře znají tak deset a i s těmi se baví přes internet  

místo tváří  v tvář.  Ztrácí komunikační dovednosti,  zužuje se jim slovní zásoba. V rámci  

výuky jsem dávala v 6. a 7. třídě příklady z testu studijních předpokladů, aby si je dovedly  

představit. Byl tam příklad, aby našly nejbližší opačné slovo ke slovu „rozepře“ a většina 

z nich nevěděla, co to slovo znamená. Sice se k nám občas dostanou informace, že někdo 

na internetu „pařil“ dlouho do noci, ale zatím se na nás žádní rodiče s tímto problémem 

neobrátili. Další riziko vidím ve zvyšující se agresivitě díky hraní her, které jsou plné násilí  

a střílení.“

Expert č. 3: „Projevy jsou klasické jako u všech závislostí - veškerý volný čas věnují tomu,  

aby mohli  „nasytit“  své potřeby na úkor  ostatního,  např.  školních povinností.  Při  této  

činnosti nevidí,  neslyší. Vydržet celé dopoledne ve škole bez mobilu je nadlidský výkon.  

Volné hodiny tráví raději s mobilem a počítačem než povídáním se spolužáky. Na dotaz, co  

dělali o víkendu nebo během prázdnin, odpovídají, že „pařili na internetu či počítači“- je  
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to pro ně největší zážitek, často právě jediný. Největší nebezpečí vidím právě ve vytvoření  

závislosti, popř. naprosté ztrátě odlišit, co je realita.“

Expert č. 4: „Riziko vidím v posunu osobnosti, neschopnosti vytvoření v rámci vývoje dítěte  

potřebných věcí,  které by tam normálně vznikaly,  a dále  riziko  střetávání  se s realitou,  

která  je  samotná  ohrožující  pro  děti.  Ve své  praxi  se setkávám  s případy,  že děti  mají  

počítač u sebe v pokoji a rodiče ani nevědí, co se přes počítač k dítěti dostává, dítě dost  

často  rodičům tvrdí,  že se učí  a přitom jde  jen  o surfování.  Výzkumy  a myslím,  že jsou 

z Německa, říkají,  že děti stráví dvakrát více času na počítači než učením, to je pro mě  

zpráva o škodlivosti. Je to velký krajíc času, prostoru, interakcí a nějaké virtuální reality,  

která neprospívá vývoji dítěte, dochází k zvláštnímu pokřivení časoprostoru a osobnosti.  

Zajímavý byl i výzkum konaný na Moravě, kdy s 87 dětmi bylo dohodnuto, že po celý den 

nebudou v kontaktu s žádným médiem, jako je notebook, ani rádio, mobil, a dokončily to  

jen 3 děti, 7 dětí se dostalo přes 5 hodin bez kontaktu a popisovaly projevy abstinenčního  

syndromu jako bolest hlavy, velké napětí, tenze, nutkavé jednání. Pokud je dítě zvyklé dělat  

více činností najednou - učit se, hrát hru a u toho ještě koukat na televizi, je zde prostor  

pro vznik výrazné poruchy pozornosti a do budoucna špatného studijního návyku. Rodiče  

neumějí odhalit závislost, protože u mnoha dětí jde o závislost skrytou. Objevuje se vlastně 

až s velkým propadem známek ve škole, zhoršenou soustředěností, většinou si toho všímají  

první učitelky, kdy říkají, že se dítě chová nějak divně a rodiče chodí až v okamžiku, kdy už  

se s dítětem  doma  přetahují  o kabel,  kdy  dítě  bouchá  pěstí  do všeho  okolo  v případě 

vypnutí wifi a zákazu počítače.“

Expert č. 5: „Děti jsou velmi nervózní, že nemají možnost být on-line, v centru dění, nemají  

tak styk se svými „přáteli“.  Dále se děti  velmi nudí,  neumějí  se zabavit,  nic  je  nebaví.  

Můžou  být  i agresivní  díky  abstinenčním  příznakům.  Největší  nebezpečí  vidím  v tom,  

že děti mají zkreslené informace o přátelích, kteří se na sociálních sítích ukazují v lepším 

světle.  Určitě  obavy  mám  i z kyberšikany.  Z toho,  že děti  nebudou  umět  navazovat  

partnerské  vztahy,  protože  jim  bude  chybět  osobní  zkušenost,  nebudou  schopni  dělat  

kompromisy,  adekvátně  reagovat,  protože  než  na facebooku  odpoví,  mohou  si  vše  

rozmyslet,  ale  v normálním světě  se reakce  očekává ihned,  na netu  chybí  i nonverbální  

komunikace,  která  je  důležitější  než  verbální.  Další  velké  nebezpečí  spočívá  v tom, 

že se děti  velmi  odcizí  svým  rodičům,  protože  nemají  takovou  potřebu  komunikovat  

a sdělovat jim své pocity…což je velmi alarmující fakt v procesu socializace, kdy právě  
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rodiče provázejí své děti životem, předávají jim své zkušenosti a analyzují spolu zážitky  

a prožité zkušenosti…“

Expert č. 6: „Děti neumějí vůbec vydržet bez mobilu, mají ho vždy v ruce, nejčastěji tráví  

svůj  volný  čas  odpoledním  chatováním  mezi  spolužáky  a pomlouváním  přes  internet.  

Hlavní nebezpečí vidím v tom, že děti jsou mimo realitu,  jejich sociální rozvoj je mimo 

„mísu“, ztrácejí komunikační schopnosti, časté jsou pomluvy na netu a samozřejmě riziko  

zneužití  psychopaty.  Dále  často  ani  nevědí,  kolik  peněz  stojí  rodiče  provoz  počítače  

a internetu, kupování her.“

Expert č. 7:  „U závislého jedince můžeme pozorovat změny nálad, mění svůj životní styl,  

většinou  bývá  vzhůru  dlouho  do noci,  omezuje  své  aktivity,  které  byly  dříve  jeho  

každodenní  součástí,  jako  je  například  sport,  přátelé,  ty  má  jen  internetové.  Začínají  

se projevovat problémy a konflikty v rodině. Pro závislostní chování je typická význačnost,  

změny nálad, zvyšování tolerance, odvykací symptomy, konflikty mezi závislým jedincem  

a ostatními a určité riziko relapsu, je vidět, že tyto příznaky jsou obdobné jako u závislosti  

na alkoholu  či  ostatních drogách.  V důsledku  závislostního  chování  dochází  k narušení  

denního rytmu, jedinci v noci hrají, často si neuvědomují, kolik času tráví na internetu, trpí  

spánkovou deprivací. Jedinci obvykle zanedbávají také svoji stravu, a dokonce i hygienu.  

Vyskytuje se u nich nesoustředěnost a snížená výkonnost,  to se může projevit na školních 

výsledcích. Objevují se u nich různé zdravotní potíže, jako jsou bolesti očí z neustálého 

sledování obrazovky, bolesti hlavy, zad, ale i virtuální nevolnost, kterou můžeme přirovnat  

k mořské nemoci, vše se nám houpe, točí se nám hlava, je nám nevolno od žaludku.“

Expert č. 8: „Díky hrám a sociálním sítím ztrácejí pojem o realitě, mají narušené vazby jak  

s kamarády, tak s rodinou. Mívají problémy ve škole, zhoršuje se jejich školní prospěch,  

mívají  kázeňské  problémy.  Další  příčinu  vidím  i v nabídce  možnosti  připojení,  děti  

se většinou potulují po nákupních střediskách, kde v každém máte k dispozici volnou wifi,  

to samé je i na autobusovém nádrží Fügnerova. Když jdete kolem, vidíte postávat skupinky  

dětí a mládeže s mobily v rukách. Měli jsme i případ kriminální činnosti, kdy náš 16letý  

klient  ukradl  kreditní  kartu,  aby  si  mohl  koupit  hry,  a vzhledem  k tomu,  že se jednalo 

o částku nad 5.000 Kč, už to nebyl přestupek, ale trestný čin. Klient si ani neuvědomoval,  

jaká je to částka, ale pro rodiče to znamenalo jednu třetinu platu. Stoupá taky agrese –  

další případ jsme měli, že matka klientce sebrala mobil za trest a ta to neustála a matku 
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napadla.  Na čemž  je  vidět,  že děti  nemají  autoritu  a respekt  ke svým  rodičům.  Díky 

internetu získávají svobodu, určitou moc, schovávají se za něj, čímž si léčí své komplexy.“

Expert č. 9: „Mezi klasické projevy závislosti  patří  nadměrné hraní,  nadměrné užívání  

facebooku, sociálních sítí, chatů, nadměrné sledování videí, filmů a podobně, což je velké  

riziko,  pokud  jde  o dlouhodobé  a nekontrolovatelné  chování,  jedince  to  zbržďuje  

v sociálním  vývoji.  Na úrovni  osobnosti  dochází  k „nerozvoji“  interpersonálních  

kompetencí, právě kluci začínají mít problémy s komunikací, nejsou schopni se vyjadřovat,  

mají omezenou slovní zásobu, ztrácejí schopnost empatického vyhodnocení vztahů, nemají  

adekvátní  reakce,  dochází  k oploštění  rezilience.  Dochází  k narušení  rodinných vztahů,  

k izolaci. Největší riziko vidím v tom že se jim závislost vyplácí.  Měl jsem klienta,  který  

hrál 8-10 hodin on-line hry, byl úspěšný, postavy a předměty, které hrou získal, prodával  

na aukčních serverech za skutečné peníze a jeho měsíční výdělek tak dosahoval 25-30 tisíc  

Kč měsíčně. Žil s matkou samoživitelkou, která byla v invalidním důchodu a dělala na půl  

úvazku,  příjem  tedy  naprosto  nedostačují,  a protože  se klient  stal  zdrojem  obživy,  což  

způsobilo,  že matka  mu  psala  omluvenky  do školy,  škola  nakonec  přestala  akceptovat  

omlouvané záškoláctví a vyloučila ho. Na tomto případu nevidíme rizikové chování, ale jde  

zde o patologii rodiny, jsou zde převráceny role.“

Shrnutí:  Nadužívání  internetu  s sebou  přináší  psychologické,  sociální,  pracovní  nebo 

školní komplikace. Jedinci přestávají mít kontrolu nad svým chováním, jsou podráždění, 

mají  náladové  chování  v důsledku  nemožnosti  užívání  internetu.  Závislostní  chování 

se projevuje  silnou touhou  zapnout  počítač  bez  očividného  cíle,  kontrolovat  zprávy, 

sociální  sítě.  Postupně  dochází  k zanedbávání  každodenních  aktivit,  k úbytku  reálných 

přátel, zůstávají jen ti na síti. Kromě výše uvedených příznaků uvádějí experti dále ztrátu 

kontroly nad časem, která představuje zvyšující se toleranci, ponocování dlouho do noci, 

nebo naopak brzké vstávání, zvýšenou nervozitu, nesoustředěnost, zanedbávání učení a tím 

zhoršující  se prospěch.  To vše vede ke konfliktům nejen doma,  ale  i ve škole.  Odborné 

publikace  uvádějí  šest  základních  komponent  závislosti,  jako  je  význačnost  (užívání 

internetu  se stává  nejdůležitější  v životě  člověka  a začíná  plně  ovládat  jeho  myšlení 

a chování),  změny nálady (v důsledku používání  internetu),  tolerance  (roste  délka  času 

tráveného on-line), odvykací symptomy (abstinenční příznaky – nervozita, podrážděnost, 

bolesti hlavy apod.) a tendence opakovat dřívější vzorce závislostního chování, tzv. relaps. 

Uvedené  projevy  jsou  doprovázeny  zdravotními  obtížemi -  chronické  bolesti  zad,  šíje 

82



a hlavy, únava a napětí očí, také stav podobající se mořské nemoci (točení hlavy, nevolnost 

od žaludku) a v důsledku nedostatečného pohybu i obezita. Experti uvádějí, že mezi velká 

rizika  patří  bezmezná  důvěra  k internetu,  děti  si  neuvědomují  nebezpečí,  která  na ně 

mohou číhat ve virtuálním světě, a to jak v podobě kyberšikany, tak i sexuálního zneužití 

jinými  lidmi.  Dochází  k úpadku  sociálních  a komunikačních  dovedností,  k odtržení 

od reálného světa,  ke ztrátě  schopnosti  empatického vyhodnocení  vztahů.  Děti  a hlavně 

chlapci  nemají  adekvátní  reakce  na zátěžové  situace,  narůstá  agresivita.  Jak  odborníci 

uvádějí, závislostní chování u dětí je nebezpečné z toho důvodu, že jejich ještě vyvíjející 

se mozek  se vypořádává  s účinky  závislostí  mnohem  obtížněji  než  mozek  dospělých. 

Mimoto některé následky mohou být i nevratné nebo obtížně obnovitelné (např. poruchy 

pozornosti, paměti atd.).

Otázka č. 3: Jaké jsou možnosti prevence a léčby?

Expert č. 1:  „Počítače není myslitelné zcela vymazat z našeho života. Ale u dětí je nutné 

jejich užívání jasně limitovat. Prevencí před závislostí jsou dobře fungující vztahy v rodině,  

dostatek smysluplně tráveného času rodičů s dětmi a vedení dětí k pestrému trávení času  

i samostatně. Závislost je překročení hranic a výchova má dětem jasně stanovit pravidla,  

mantinely  a pevně  je  držet.  Je  třeba  odolávat  vnějším  tlakům,  děti  často  chodí  

s odůvodněním, že „Jarda může, rodiče mu dovolí a já nemůžu…“. Bez otevřených vřelých  

vztahů to ale nejde. V rodině je potřebné sdílení, blízkost. V případě léčby jsou to určitě  

individuální i skupinové psychoterapie a důležitou roli hraje i rodinná terapie.“

Expert č. 2: „V rámci prevence má škola vypracován minimální preventivní program, který  

je zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální  

rozvoj  a rozvoj  jejich  sociálně  komunikativních  dovedností.  V rámci  tohoto  programu 

se snažíme předcházet nebo aspoň minimalizovat problémy a následky rizikového chování,  

jako  je  zneužívání  drog,  záškoláctví  a dnes  tolik  zmiňovaná šikana a kiberšikana.  Toto  

se snažíme  provádět  ve spolupráci  s rodiči,  ale  vzdělávat  rodičovskou  veřejnost  

v problematice sociálně patologických jevů pomocí tradičních aktivit, které nabízí škola,  

se mně  jeví  jako  málo  účinné.  Proto  je  nutné  hledat  nové  formy  a metody  k zapojení  

rodičů.  Díky pozorování,  různým dotazníkům či anketám ze strany školy,  ale i ze strany 

vysokoškolských  studentů,  kteří  osloví  naši  školu  v rámci  zpracování  svého  výzkumu 

pro bakalářskou  nebo  diplomovou  práci,  zjišťujeme  aktuální  problémy  a podle  toho 

přizpůsobujeme  i tento  program.  V první  řadě  se snažíme  žáky  nasměrovat  k lepšímu 
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trávení  volného  času,  jako  je  sport,  kdy  se konají  různé  sportovní  turnaje  a závody 

ve fotbale, volejbale, basketbale, plavání, atletice, orientační apod. Škola také navázala  

spolupráci  se společností  Maják,  která  je  zaměřena  na žáky  4.–9.  tříd.  Nabídka  jejich  

programů se každoročně aktualizuje. Bohužel rostou finanční náklady na realizaci těchto 

programů, které jsou hrazeny z prostředků SRPŠ. Mezi nabízené programy patří alkohol  

a kouření,  závislostní  chování,  drogy,  agrese  a šikana,  kyberšikana,  rizikové  sexuální  

chování, ale i vlastní hodnota a respekt.“

Expert  č.  3:  „Pokud  se jedná  o závislost,  pak  je  nutné  se obrátit  s léčbou  jedině 

na odborníky,  snažit  se amatérsky  doma  nepřináší  výsledky.  Pokud  se ještě  nejedná 

o klasickou závislost, pak možností je nabídka jiných, atraktivních aktivit s vrstevníky nebo 

s rodinou. Prevenci vidím právě v dostatečném zájmu ze strany rodiny, a to jak společnými  

zážitky,  tak  i v mimoškolních  aktivitách.  Samozřejmě  i nabídka  preventivních  programů 

v rámci školní výuky má opodstatnění.“

Expert  č.  4:  „Stěžejní  je  to  nastavení  doma -  nastavení  pravidel,  nastavení  časovače,  

důslednost, pokud se dostaví afekt, dítě má absťák, rodiče nesmí povolit a najdou náhradní  

aktivitu,  vstoupí  do činnosti  s dítětem,  děti  si  samy  nedovedou  pomoci.  Otázkou  je  

efektivita  vrstevnických  skupin,  primární  prevence  v rámci  školy  je  dle  mého  názoru  

účinná,  protože  děti  se při  ní  poprvé  dozvídají  informace  o této  problematice  a možné 

závislosti. Je těžké v současném světě se závislostí bojovat, když wifiny jsou dnes všude,  

není  o to  minimalizovat  nebo vytvářet  místo  bez  signálu  a kontroly,  ale  jde  především  

o práci s dítětem, posunutí v nahlížení na závislost, porozumění tomu, člověk má mít dobrý  

vztah k sobě a k okolnímu světu, a hodně dětí se uzavírá do virtuálního světa právě proto,  

že v reálném  světě  jim  něco  chybí.  Je  důležité  naučit  dítě  pracovat  s internetem 

a počítačem se zdravou mírou, se střídmostí, naučit je vypnout ho včas, pak nebudou děti  

nadužívat internet a počítač na úkor svého zdraví.“

Expert  č. 5:  „Léčbu vidím kromě té odborné i ve vypnutí  WIFI a v nalezení společných 

aktivit, jako je vyrazit do přírody, do kina za kulturou. Prevenci vidím v pěstování koníčků,  

udržování  reálných  vztahů  s vrstevníky,  přáteli  a s širší  rodinou.  Možností  je  zavedení  

určitých  rituálů,  které  budou  patřit  jen  té  rodině,  jako  je  třeba  zavedení  společných  

rodinných večeří.“

Expert  č.  6:  „V rámci  prevence  určitě  nedávat  malým dětem  tablety,  korigování  času  

tráveného na počítači a internetu rodiči, vše důležité se odehrává právě v rodině. Ve škole  
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nastavit preventivní nedostupnost facebooku a jiných stránek, které má správce možnost  

zablokovat. Také preventivní programy v rámci primární prevence na základních školách 

jsou důležité. Prevenci vidím také v osvětě rodičů, ne jen u dětí, určitě dodržovat základy  

slušného  chování,  snažit  se o pozitivní  rozvoj  dětí,  nedovolit  dětem  hrát  agresivní  hry  

a určitě  je  vést  k jiným  zálibám,  koníčkům.  Léčba  je  jako  u jiných  závislostí,  tj.  

psychiatrie.“

Expert č. 7: „Pokud se k nám jedinec dostaví, nejprve s ním provedeme diagnostiku, zda  

se u něj  jedná  o závislost,  nebo  ne.  Pokud  se ukáže,  že jedinec  není  závislým,  ale  je  

v ohrožení, nabízíme setkání v rozmezí tří sezení a jedno setkání po půl roce, při kterém 

rodičům i klientovi pomáháme získat dostatečné informace, pomáháme nastavit pravidla  

a limity  používání  počítače  a internetu  a samozřejmě  nabízíme  podporu.  Pokud 

se u jedince závislost potvrdí, navrhujeme individuální řešení, pracujeme hlavně s motivací  

a prevencí relapsu. Vzhledem k tomu, že v dnešní době bez internetu ani počítače nelze  

existovat,  nelze  tedy  doporučit  absolutní  abstinenci,  je  nutné  nastavit  určitá  pravidla  

a naučit  se,  jak  pracovat  s myšlenkami  na internet.  V rámci  terapie,  která  u každého 

jedince  trvá  různě  dlouho,  se snažíme  zmapovat  strukturu  dne  a následně  praktikovat  

opak, tedy vyměnit večer za ráno, noc za den. Dále zmapujeme s klientem zanedbávané 

činnosti,  stanovujeme cíle  a vytváříme upomínkové kartičky,  kde na jednu klient  napíše  

5 hlavních problémů, které mu nadměrné používání internetu přináší, a na druhou kartičku 

napíše 5 přínosů, které mu přinese omezení užívání internetu. V rámci prevence nabízíme 

základním školám programy „Počítač – dobrý sluha, nehodný pán“ pro žáky 7. tříd, který  

představuje 3 x 45 min. a je zaměřený na prevenci závislostního chování na internetu, jako 

je nadměrné hraní počítačových her, nutkavé nadužívání sociálních sítí , kdy žáci se mohou 

zážitkovou formou zamyslet nad tím, kolik času tráví před monitory a jaké následky to  

může mít. A dále „(Ne)bezpečný internet“ pro žáky 8. tříd, který ve 4 x 45 min seznamuje  

žáky  s možnými  nebezpečími  při  užívání  internetu  a následné  osvojení  si  dovedností  

bezpečného  chování.  Program  nabízí  výklad  některých  pojmů,  příklady  nezákonného  

chování a vysvětlení rizik,  dále pak možnosti  obrany a způsoby práce s osobními údaji.  

V rámci  prvního  jmenovaného  programu  nabízíme  3  zážitkové  aktivity.  Jako  první  si  

vyberou den, který popíší pomocí koláčového grafu, jaké činnosti dělají a kolik času ze dne 

jim tyto činnosti zaberou, poté podobným stylem zmapují, jak by měl vypadat jejich ideální  
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den.  Druhá  aktivita  nám  ukazuje,  kde  se závislost  v životě  bere,  a třetí  je  zaměřena 

na komunikaci.“

Expert  č.  8:  „V rámci  prevence  bych  určitě  navrhovala  nějaké  aktivity,  které  nabízejí  

neziskové  organizace,  např.  Člověk  v tísni  provozující  nízkoprahové  zařízení  pro  děti  

a mládež  s názvem V Kleci a podporu vzdělávání v rodinách; určitě komunitní středisko  

Kontakt  Liberec  (Palachova  ul.),  které  nabízí  volnočasové  aktivity  zdarma  pro  děti  

ze sociálně znevýhodněného prostředí, jsou to např. karate, kroužek tradičních romských  

tanců, chovatelský kroužek, kroužek Šikovné ruce (kde se maluje, vaří, šije,) a také kroužek 

moderního tance Lambada. Také Dům dětí a mládeže Větrník nabízí volnočasové aktivity  

ve svém klubu „V“ v ul. 5. května, no a samozřejmě MAJÁK o.p.s. a výchovné středisko 

ČÁP, které má vrstevnické skupiny. Také OSPOD pořádá pro děti ze znevýhodněných rodin  

týdenní pobyt 1x ročně pro 16 klientů s aktivním programem.“

Expert  č.  9:  „Prevence by měla být  komplexní,  měla by být  zaměřená na děti,  učitele,  

školské prostředí  a samozřejmě na rodiče.  V rámci  terapie závislosti  lze využít  přístupy  

zaměřené na člověka, na problém a na zdroje, jsou to koncepty, které se dají využít právě 

v sociální  práci  s klientem.  Buď  se zaměříte  na klienta,  na nějakou  jeho  stabilizaci,  

porozumění,  na náhled,  nebo  na klientův  problém  a řešíte  to  v systému  a širších 

souvislostech,  nebo se soustředíte na klientovy zdroje,  co ho kotví,  z čeho čerpá, co ho 

posouvá,  co  ho  motivuje.  To  jsou  tři  základní  postupy,  které  se v praxi  mohou  různě  

kombinovat.  Shodně  tvrdí,  že člověk  žije  v nějakém  systému,  to  znamená,  že pomůžu-li  

člověku, pomůžu mu vyřešit jeho problém, pomůžu-li vyřešit problém, stabilizuji člověka,  

budu-li  podporovat  zdroje,  člověk  získá  sílu,  odvahu,  motivaci  k tomu,  aby  vyřešil  či  

posunul  svoji  sociální  situaci.  Právě  v případě  nadužívání  internetu  neintervenujeme  

samotnou  aktivitu,  nemáme s tím  dobré  zkušenosti,  právě  proto,  že to  má  provázanost  

do vrstevnické  skupiny  klientů.  Nejdeme  tedy  po problému,  ale  zaměřujeme  se hlavně 

na klientovy zdroje, hledáme a podporujeme alternativy, snažíme se klienta jakoby navádět  

nebo doprovázet směrem, který ho rozšiřuje jako osobnost v celé šíři, věříme, a je to i jeden 

z konceptů, že ve chvíli, kdy jsou v člověku aktivovány dostatečné zdroje, v dostatečné šíři,  

tak lidská osobnost má určitý autoregulační mechanismus, kterým se začne narovnávat.“

Shrnutí: Při léčbě závislosti je nutné se obrátit na odborníky. Do léčby dětí a mládeže by 

měla  být  zapojena  především  celá  rodina.  Převážná  část  oslovených  expertů  se spíše 

věnuje prevenci závislostního chování. V rámci léčby jsou využívány většinou kognitivně-
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behaviorální a psychodynamické terapie.  Pracuje se hlavně s motivací klienta a prevencí 

relapsu.  Vzhledem k tomu,  že v dnešní  době bez internetu ani  počítače nelze existovat, 

nelze  naordinovat  absolutní  abstinenci,  je  tedy  nutné  nastavit  určitá  pravidla,  limity 

a naučit se, jak pracovat s myšlenkami na internet. Další možností jsou přístupy zaměřené 

na klienta, na klientův problém nebo na klientovy zdroje. Dobré zkušenosti mají terapeuti 

s přístupem na klientovy zdroje,  kdy společně s klientem hledají  a podporují  alternativy 

a snaží se ho navádět nebo doprovázet směrem, který ho rozšiřuje jako osobnost. Důležité 

je předcházet vzniku závislostního chování, a proto je velmi důležitá prevence, která by 

měla být komplexní, měla by být zaměřená jak na děti, tak na učitele, školské prostředí 

a samozřejmě na rodiče.  Preventivní programy pořádané ve škole dávají  dětem možnost 

seznámit se s touto problematikou. Avšak nejdůležitější roli v prevenci hraje rodina. Ta by 

měla  nastavit  hranice  pro  používání  internetu,  kontrolu  obsahu  stránek.  Z výzkumů 

vyplývá a experti se na tom shodují, že většina rodičů neví, jak jejich děti tráví volný čas. 

Rodiče  nekontrolují,  kolik  času  tráví  na počítači,  na internetu,  na sociálních  sítích, 

nekontrolují  ani  obsah  stránek,  zda  je  pro  děti  vhodný,  či  ne.  Děti  se pak  dostávají 

k bezpočetnému  množství  informací,  které  neumějí  správně  vyhodnotit  jako  rizikové, 

a mohou  se snadno  nechat  stáhnout  k věcem,  které  hraničí  s patologií.  Rodiče  by měli 

nabízet dětem smysluplnější alternativy trávení volného času, jako je sport, různé zájmové 

kroužky,  čas  trávený  s rodinnými  příslušníky.  Škola  a různé  organizace  nabízejí  dětem 

pestrou  nabídku  sportovních,  hudebních,  přírodovědných  aktivit  apod.  V rámci 

nízkoprahových  zařízení  jsou  tyto  činnosti  nabízeny  dokonce  bezplatně.  Informace 

a pomoc týkající se závislostí na internetu nabízejí v Liberci např. Středisko výchovné péče 

ČÁP,  ADVAITA z.ú.  a také  MAJÁK  o.p.s.,  tato  zařízení  zároveň  nabízejí  preventivní 

programy pro základní a střední školy. Od od 1.7. 2014 byl v Praze spuštěn pilotní projekt 

„Ambulance dětské  a dorostové  adiktologie“.  Ambulance  je  určena dětským pacientům 

ve věku do 15-18 let a jejich blízkým. Na webových stránkách Kliniky adiktologie funguje 

on-line poradna.

Otázka č.  4:  Je této problematice věnována dostatečná pozornost (laické i odborné 

veřejnosti)?

Expert  č.  1:  „Zatím  této  problematice  není  věnována  dostatečná  pozornost.  Určitě  je  

schopnější reklamní kampaň pro počítačové nadšení než prevence k nebezpečí závislosti  

na nich. Zneužívání omamných látek je jasně definováno zákonem, nelátková závislost má  
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jen vágní doporučení. Ačkoli nejsou počítače a jiná média levné, jsou přesto snadno dětem  

dostupné.“

Expert  č.  2:  „Převážná  většina  mladých  lidí  s oblibou  experimentuje  s novými  věcmi 

a zážitky a ignorovat tuto skutečnost znamená ignorovat skutečnosti, že existuje něco jako 

dospívání. Striktní zákaz různých činností není zrovna nejlepší řešení, to může zvýšit riziko  

tohoto chování.  Proto je  nutné poskytovat  žákům, ale  i rodičům nezkreslené  informace  

a hlavně  musejí  být  předávány nenásilnou formou,  aby si  byli  schopni  vytvořit  vlastní  

názor.  Ale  to  vyžaduje  dostatek  trpělivosti,  času  a vytrvalosti.  Je  vidět  dle  nabídky  

programů, že závislostnímu chování, kam nadměrné využívání počítačů, internetu apod.  

patří,  se začíná  věnovat  zvýšená  pozornost.  I když  někteří  rodiče  si  nechtějí  připustit,  

že tento problém se týká i jejich dětí.“

Expert č. 3: „Dostatečná pozornost tomuto problému dle mého názoru věnována není .“

Expert  č.  4:  „Děsí  mě  názor  některých  odborníků,  že vždycky  něco  existovalo  a tahle  

generace má tohle, přece se nic neděje, že je někdo 7 hodin na počítači.  To, že popírají  

možnost existence závislosti na internetu či počítači a tvrdí, že je to v normě, je dle mého 

názoru, jako by legalizovali nějakou drogu.“

Expert č. 5:  „Prevence ve škole určitě nějaká je, ale vždy to primárně záleží na rodičích 

a jejich  přístupu  k digitálním  technologiím  a je  to  také  o tom chtít…prostě  mít  několik  

alternativ, jak smysluplně trávit volný čas.“

Expert  č.  6:  „Myslím,  že je  věnována  dostatečná  pozornost  ze strany  odborníků,  jdou 

do toho  velké  peníze  v rámci  preventivních  programů  či  výzkumů.  Začínají  vycházet  

publikace,  které  se věnují  právě  závislosti  na internetu  či  počítači.  Co  se týká  laické  

odbornosti,  pak si  myslím,  že už  i rodiče si  uvědomují  toto  nebezpečí  a otevřeně  mluví  

o tom, že mají problém dostat dítě od počítače.“

Expert  č.  7:  „Jde  o problém,  o kterém  se u nás  zatím  moc  nemluví,  i když  jsou 

uskutečňovány výzkumy v této problematice, které přinášejí znepokojující výsledky.“

Expert č. 8: „O tuto problematiku se začínají dle mého názoru zajímat více odborníci než  

laická veřejnost.“

Expert  č.  9:  „Myslím,  že ze strany  odborníků  se této  problematice  začíná  věnovat  

pozornost, uvědomění si tohoto problému, začínající akademické výzkumy, práce na úrovni  

teorií  a konceptů,  shromažďování  dat  atd.,  ale  pokud se budete  bavit  s kolegy  z ČÁPa,  
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nebo z dalších intervenčních či psychologických poraden, je to téma, se kterým se už běžně 

pracuje. Tím, že je to široký a složitý problém, nemyslím si, že vzniknou nějaké specifické  

programy.“

Shrnutí: Všichni  experti  se domnívají,  že laická  veřejnost  této  problematice  příliš 

pozornosti nevěnuje. Tuto veřejnost představují rodiče a jak je zmíněno už výše, větší část 

rodičů netuší, kolik času tráví děti na internetu, nebo tuší, ale nechtějí si připustit, že tento 

problém se týká jejich dítěte. Toto chování se nevyskytuje u všech rodičů, jsou i tací, kteří 

si uvědomují  toto  nebezpečí  a otevřeně  mluví  o tom,  že mají  problém  dostat  dítě 

od počítače  a snaží  se změnit  jeho  chování. Vyšší  zájem  o tuto  problematiku  vnímají 

experti  v odborné  sféře.  I když  okolo  tohoto  novodobého  fenoménu  nepanuje  mezi 

odborníky shoda.  Odborníci  pozorují,  že virtuální  svět  poskytuje  prostor  pro  rychlejší, 

rafinovanější a hlubší závislost. Jedinci umožňuje vytvořit si „lepší“ svět, ve kterém se cítí 

lépe, bezpečně než v tom reálném. Je třeba se připravit na situaci, že čím bude reálný svět 

nepříznivější,  tím  více  se budou  lidé  uchylovat  do toho  virtuálního.  Z těchto  důvodů 

se začínají realizovat různé výzkumy na toto téma, vydávají se odborné publikace, jako je 

např.  od Lukase  Blinky  „Online  závislosti“,  která  přináší  ucelený  náhled  na fenomén 

závislosti.
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Diskuse

Tato diplomová práce měla za cíl zmapovat výskyt závislostního chování u dětí a mládeže. 

V rámci  jejího  zpracování  autorka  prostudovala  mnoho  materiálů  týkajících  se tohoto 

novodobého  fenoménu,  které  jí  pomohly  nahlédnout  na tuto  problematiku  v uceleném 

kontextu. Internet patří mezi neodmyslitelnou součást našeho života. Bez internetu si už 

nedovedeme představit svoje každodenní žití. Díky němu získáváme množství informací, 

můžeme  nakupovat  on-line,  platíme  účty,  hrajeme  hry,  hledáme  nové  přátele, 

seznamujeme se.

Internet však představuje také určitá rizika, která dospělí dokáží spíše odhalit než děti. Děti 

jsou důvěřivé, naivní, neopatrné, touží po přátelství a dobrodružství, to vše internet nabízí 

a pokud  k tomu  přidáme  sociální  vyloučení  bez  kamarádů,  bez  možnosti  zažít  obdiv 

a úspěch, máme živnou půdu pro vznik závislostního chování. Dítě postupně není schopno 

navazovat  sociální  vztahy  v reálném životě,  což  stupňuje  jeho  izolaci.  Toto  selhávání 

v reálném světě proto kompenzuje úspěchy na internetu.

Podle některých odhadů je na komunikačních technologiích závislých, nebo má problémy 

související  s touto  závislostí  1-5 %  dětí,  ty  odvážnější  uvádějí  až 20 %.  Jak  ukazují 

výzkumy  z roku  2008, 93 %  dětí  ve věku  12-18 let  používá  internet,  v dnešní  době 

se odhaduje,  že to  je  už  95 %.  Stejné  je  to  také u využívání  mobilních  telefonů,  které 

dle průzkumu Českého statistického úřadu z roku 2012 vlastní skoro 100 % dětí. Projekt 

EU  Kids  Online  II  (2009-2011),  který  nebyl  zatím  publikován,  byl  zaměřen  právě 

na zkoumání  problematiky  bezpečnosti  a on-line  rizik  na internetu  u dětí  v evropských 

státech.  Projektu se zúčastnila i Česká republika.  Vyplynulo z něj,  že 80 % českých dětí 

ve věku  9-16 let  tráví  na internetu  minimálně  1  hodinu  denně  jak  ve všední  den,  tak 

o víkendu. Asi pětina dětí tráví u internetu 3 a více hodin ve všední dny a o víkendu je tu 

samou dobu on-line téměř třetina dětí. Starší děti tráví na internetu celkově více času, je to 

27 % dětí ve věku 10-12 let, které jsou 2 hodiny denně on-line, 41 % pak u dětí ve věku 

14-15 let. Výzkumy dále ukazují, že chlapci častěji hrají on-line hry, stahují videa a hudbu, 

oproti  tomu  děvčata  jsou  více  na sociálních  sítích  či  sledují  videoklipy.  Při  používání 

internetu hraje důležitý faktor i věk, zatímco mladší děti do věku 12 let hrají spíše hry, než 
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komunikují, starší děti hrají hry, ale přidávají on-line komunikaci (Šmahel in Ševčíková 

a kol. 2014, s. 24).

Obdobný výzkum o využívání internetu českými dětmi byl realizován pro Nadaci Naše 

dítě v roce 2009, kdy se výzkumu zúčastnilo 319 rodin s dětmi ve věku 10-15 let. Výzkum 

ukázal, že chlapci a dívky se pohybují na internetu ve stejném podílu. Podobně, jak bylo 

uvedeno výše,  i tento výzkum potvrdil  stejné využívání  internetových služeb dle  věku. 

Mladší děti spíše hrají, starší děti přidávají komunikaci přes sociální sítě, skype apod.

Podle  průzkumu  životního  stylu  dětí  (LSS  děti),  který  zajišťovala  výzkumná  agentura 

MEDIARESEARCH,  tráví  české  děti  ve věku  4-14 let  konzumací  mediálního  obsahu 

zhruba 4 hodiny denně.  U dětí  ve věku 4-9 let  se tak jedná o něco málo přes 3 hodiny, 

u starších dětí  jde v průměru až o 5 hodin denně.  Polovinu dětského mediálního koláče 

zabírá sledování televize a téměř 1/5 pak zabírá internet. Z dotazníkové šetření, které bylo 

realizováno v rámci této diplomové práce, byly zjištěny obdobné výsledky. Velké procento 

chlapců tráví na počítači (25 %) a internetu (25%) ve všední dny 2–3 hodiny, velký nárůst 

při využívání  počítače  (45 %)  a internetu  (27,5 %)  je  poté  vidět  o víkendu  na 4  a více 

hodin. Někteří žáci se přiznali, že „paří“ na internetu i dlouho do noci. U chlapců převažuje 

hraní her, on-line her, další aktivitou je poslouchání hudby a sledování videí, nemalou část 
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svého času věnují sociálním sítím. Obdobné je to i u dívek, kdy 20,7 % tráví na internetu 

čas  v rozmezí  2-3  hodiny ve všední  dny a o víkendu  ve stejném časovém rozsahu  pak 

27,6 %.  Dívky  tráví  čas  na internetu  většinou  poslechem  hudby  a samozřejmě  jsou 

na sociálních sítích. Jen zanedbatelné procento dívek hraje počítačové hry. Jak u chlapců, 

tak u dívek došlo v rámci dotazníkového šetření k překvapivému zjištění, a to, že sociální 

sítě  nepovažují  za využívání  internetu,  je  to  pro  ně  pouze  určitý  typ  komunikačního 

prostředku.

Závislosti  na internetu  s sebou  nesou  negativní  důsledky,  ať  fyzické,  tak  psychické 

a sociální. Je dokázáno, že kromě zdravotních komplikací, jako jsou bolesti hlavy, bolesti 

zad, šíje, špatné držení těla, únava a napětí očí, je to již zmiňovaná virtuální nevolnost. 

Diskutovaným tématem je vliv závislostního chování na internetu na nadváhu. Je pravdou, 

že současná společnost celkově méně času tráví pohybem a tloustne, toto je celosvětový 

trend.  Tento  problém  má  však  i jiné  příčiny,  spíše  než  časté  vysedávání  u počítače 

a internetu mají vliv na nadváhu sociokulturní faktory, jako je kvalita, množství a složení 

stravy,  děti  obecně  pijí  příliš  sladké  nápoje,  není  výjimkou,  že pijí  energetické  nápoje 

obsahující kofein, jen aby vydržely dlouho do noci. Při nadměrné konzumaci těchto nápojů 

může  docházet  k žaludečním  problémům.  O čem však  odborníci  nepolemizují,  je  vliv 

závislostního  chování  na spánkový  vzorec.  Dítě  ke svému  zdravému  vývoji  potřebuje 

dostatek kvalitního spánku, pokud chodí spát pozdě v noci a ráno musí vstávat do školy, 

dochází  ke spánkovému  deficitu,  snižuje  se jeho  kvalita.  Se spánkovým  deficitem  je 

spojená  podrážděnost,  nervozita,  neschopnost  se soustředit,  což  může  zavinit  sníženou 

imunitu  a zvýšenou  úrazovost.  Závislost  s sebou  nese  i další  problémy,  jako  je  ztráta 

sociálních vztahů,  omezení  volnočasových aktivit,  zanedbávání povinností,  zvláště  těch 

školních, které se odrazí v prospěchu.

Internet  je  součástí  života  mladé  generace,  starší  generace  nemá  takové  zkušenosti, 

nedokáže odhadnout, jaký vliv může mít, a proto ho může podceňovat. Výzkumy dokazují, 

že mnoho rodičů neví, kolik času tráví jejich děti na internetu a jakým aktivitám se tam 

věnují.  Je  tedy  důležité  se v rámci  prevence  zaměřit  na rodiče.  Rodina  je  primárním 

činitelem socializace dítěte. Rodiče by měli vědět, jaká rizika na internetu mohou na jejich 

děti číhat, a měli by to umět dětem adekvátně vysvětlit. Měli by stanovit určitá pravidla 

pro používání  internetu  a důsledně dbát  na jejich  dodržování.  Přínosné  je,  aby pravidla 

vzešla z dohody mezi rodiči a dětmi. Je možné sepsat jakousi „smlouvu“, ve které bude 
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na základě kompromisu určen čas strávený na internetu, možné aktivity, ale také sankce 

za nedodržení těchto pravidel.  Dětem se pak tato pravidla lépe dodržují,  protože vzešly 

od nich a nejsou nakázána. Dále je potřeba, aby rodiče s dětmi aktivněji mluvili, zajímali 

se o ně, o jejich kamarády, o to, jak tráví volný čas, a nabízeli jim jiné aktivity. Z výzkumu 

vyplývá, že rodina hraje velmi důležitou roli jak při vzniku, tak při prevenci závislostního 

chování.
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Navrhovaná opatření

Na základě  získaných  dat  a jejich  interpretace  se nyní  pokusíme  zhodnotit,  ve kterých 

oblastech je možné předcházet vzniku závislostního chování u dětí a mládeže.

Školská  zařízení  se mimo  základního  vzdělávání  snaží  zajistit  i prevenci  sociálně 

patologických  jevů.  Nabízejí  množství  témat,  která  žákům  blíže  představují.  Tyto 

preventivní programy jsou důležité pro předávání prvotních informací k danému tématu. 

Vzhledem k tomu,  že se jedná  o novodobý  problém,  jsou  preventivní  programy  teprve 

v začátcích. Školy mají spíše zájem o témata typu kyberšikana, která je aktuální a mediálně 

propíraná,  ze závislostního chování jsou preferovány především přednášky o škodlivosti 

drog, alkoholu, tabáku. Závislostní chování se netýká jen žáků 2. stupně základní školy 

nebo studentů středních škol a učilišť, ale není výjimka, že závislost se vyskytuje u dětí 

předškolního a mladšího školního věku. Je tedy žádoucí o této problematice více hovořit 

a zařadit preventivní programy týkající se závislosti na internetu přizpůsobené věku cílové 

skupiny do vzdělávání v mateřských školách a na 1. stupni základní školy.

Děti často tráví čas u počítače a na internetu, protože nemají možnost jiného vyžití. Proto 

je  nutné,  aby  nejen  rodina,  ale  i škola  ukázaly  dětem  jiné  možnosti  aktivit.  V rámci 

projektových  dnů  je  možné  zvát  do školy  významné  osobnosti  –  sportovce,  umělce, 

hudebníky,  kteří  budou  děti  varovat  před  nebezpečím  číhajícím  na ně  na internetu, 

před dopady, které závislostní chování přináší, a přinesou jim informace ze své profese.

Nejen děti potřebují být vzdělávány v oblasti rizik a prevence závislostí,  ale i rodiče by 

se měli  s touto  problematikou  blíže  seznámit.  Aby  mohli  včas  rozpoznat  počáteční 

příznaky závislosti, možnosti prevence a pokud se závislost už objevila, jak s ní bojovat 

a na koho se obrátit  o pomoc.  V rámci  třídních  schůzek by mohly být  pořádány krátké 

konzultace  s odborníkem,  který  by  stručně  pohovořil  o této  problematice  a rozdal 

informační letáčky.
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Závěr

Hlavním cílem této práce bylo zmapovat výskyt sociálně patologického jevu - závislosti 

na internetu u dětí a mládeže, projevy a rizika této závislosti a formy pomoci. Zjistit, jaké 

jsou dopady závislostního chování na internetu u dětí školního věku a zda souvisí rodinné 

prostředí se vznikem této závislosti.

V teoretické  části  autorka  pracovala  s odbornou  literaturou  a elektronickými  zdroji 

zaměřenými na tuto problematiku. První kapitola byla věnována rodině, jejím proměnám, 

funkcím,  poruchám,  výchovným  stylům,  protože  rodina  hraje  nejvýznamnější  roli 

ve vývoji  a socializaci  dítěte.  Pokud  dítě  nemá  uspokojeny  základní  potřeby  důležité 

pro zdravý  vývoj,  snaží  se je  hledat  jinde.  A internet  je  právě  místo,  které  mu  může 

nabídnout  pocit  důležitosti,  svobody,  sounáležitosti,  může zde zažít  úspěch,  obdiv,  vše, 

co mu chybí v reálném životě. Rodiče by tedy měli s dětmi komunikovat, nabízet jim jiné 

možnosti,  jak  trávit  volný  čas,  místo  vysedávání  u počítače  a internetu.  Ukazuje  se, 

že příliš volná výchova není nejlepší cestou v oblasti závislostního chování a nepůsobí tak 

preventivně jako přesně daná pravidla a struktura. Druhá kapitola se zaměřuje na sociálně 

patologické  jevy  obecně,  na jejich  příčiny  a zdroje  vzniku.  Poté  se věnujeme  ve třetí 

kapitole sociálně patologickým jevům, jež se týkají rodiny, kam určitě patří závislosti jak 

látkové,  tak nelátkové.  Čtvrtá  a pátá  kapitola  pak popisují  nelátkové závislosti,  příčiny 

vzniku, dopady, druhy a možnosti léčby a prevence.

V empirické části diplomové práce jsme se věnovali již samotnému výzkumu, který byl 

proveden  prostřednictvím  kvalitativní  metodologie  a navazuje  na poznatky  z teoretické 

části. Cílem bylo zmapovat problematiku závislostního chování u dětí a mládeže optikou 

různých  expertů,  kteří  mohou  k danému  tématu  sdělit  kvalifikované  poznatky  ze své 

profese.  K dokreslení  výzkumu  bylo  provedeno  dotazníkové  šetření  na 2. stupni  jedné 

základní  školy,  které  bylo  zaměřeno  hlavně  na zmapování  doby  strávené  na počítači 

a internetu  a dále  na nejčastěji  věnované  činnosti.  Výzkumem bylo  zjištěno,  že narůstá 

počet  dětí,  které  tráví  stále  více  času  na internetu.  Zneužívání  internetu  s sebou  nese 

negativní sociální, psychické a zdravotní důsledky, které výrazně ovlivňují jejich zdravý 

vývoj  a vytváření sociálních vztahů. Jak se ukázalo,  nejdůležitější  roli  jak na vznik,  tak 

na prevenci, má rodina. Aby však byla prevence účinná, je důležité, aby byla komplexní, 
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tedy zaměřená na rodinu,  učitele,  školní prostředí a děti  samotné. Preventivní programy 

pořádané školami mají svůj význam v tom, že se zde děti poprvé seznamují uceleně s touto 

problematikou.  Je bez pochyb,  že je  velmi  důležité  předcházet  vzniku  závislostního 

chování u dětí. Měly by být poučeny o bezpečném pohybu v on-line prostoru, o možných 

nástrahách a rizicích, které na ně mohou číhat v kyberprostoru.  Získané poznatky ukazují 

na nutnost  prevence  závislostního  chování  u dětí  a mládeže.  Několik  navrhovaných 

opatření je uvedeno v poslední kapitole.

Přínos diplomové práce jsme shledali v uceleném pohledu na problematiku závislostního 

chování  u dětí  a mládeže  z pohledu  různých  profesí  a možností  komparace  s jinými 

výzkumy,  hlavně  z důvodu,  že odborníci  se nemohou  dohodnout,  zda  se závislost 

na internetu dá nějakým způsobem měřit a zda vůbec existuje. Ale pokud existuje činnost, 

kvůli které zanedbáváme své povinnosti, rodinu, děti, přátele, koníčky, která nás omezuje 

a řídí náš život, pak existuje i závislost na internetu.

Autorka se domnívá, že všech vytyčených cílů diplomové práce bylo dosaženo. Ráda by 

tuto práci  zakončila  citátem Alberta  Einsteina „Obávám se dne,  kdy vývoj  technologie  

předčí vzájemné lidské vztahy …“.
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Příloha č. 1 Dotazník ke zjištění míry závislosti na internetu (Šmahel)

Test  tvoří  otázky.  Pokud  si  ve třech  případech  odpovíte  kladně,  měli  byste  se nad  svým 

chováním  na síti  zamyslet,  pokud  ovšem  bude  kladných  odpovědí  sedm,  je  více  než 

pravděpodobné, že u vás závislost propukla.

• Nejste-li zrovna on-line, přemýšlíte, co budete dělat příště, až budete?

• Je internet ve vašem hodnotovém žebříčku na jednom z prvních třech míst?

• Zhorší se vám nálada po tom, co se musíte odpojit od internetu?

• Zdá se vám, že se hůř soustředíte, nejste-li on-line?

• Nezdá se vám po odpojení od internetu svět značně neskutečný?

• Trávíte  na internetu  stále  větší  množství  času?  (z jiných  než  pracovních,  či  jiných 

povinností)

• Potřebujete na internetu stále více času, abyste dosáhli toho, co chcete?

• Máte nepříjemné psychické, či fyzické pocity po tom, co se odpojíte?

• Chtěli jste snížit čas, který trávíte on-line, ale nepodařilo se to?

• Myslíte, že se kvůli internetu vídáte méně s přáteli?

• Přes  nějaké  problémy,  které  jste  měli  kvůli  používání  internetu,  jste  on-line 

v nezmenšené míře?

• Omezili jste kvůli internetu nějaké své zájmy - sportovní, kulturní, rekreační?

• Měli  jste  kvůli  internetu  potíže  s vykonáváním  svých  pracovních,  rodinných,  či 

školních povinností?







Přiloha č. 3 Okruhy polostrukturovaného rozhovoru

 Jak se díváte na navyšující se počet závislostí na internetu či počítači u dětí?

Kde vidíte příčinu?

 Hrají v rozvoji závislosti genetické dispozice?

 V jakém vývojovém období je větší možnost rozvoje závislosti?

 Jaké jsou nejčastější projevy?

 V čem vidíte největší nebezpečí?

 Jaké jsou možnosti léčby?

 Existuje nějaká prevence vzniku závislosti?

 Je tomuto problému věnována dostatečná pozornost (laická i odborná veřejnost)?

 Preventivní programy na školách



Příloha č. 4 Dotazník Internet a děti

DOTAZNÍK – Děti a internet
Ahoj, jmenuji se Irena Srpová a jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského programu – Sociální 

práce – obor Školní sociální práce. 

Chtěla bych tě tímto poprosit o pomoc při zpracování výzkumné části mé diplomové práce, pomoc spočívá 

ve vyplnění níže uvedeného dotazníku. Jeho vyplnění zabere méně jak 5 min. Dotazník je zcela anonymní.

Odpovědi  prosím zakřížkuj,  a  nebo případně  doplň.  Pokud nevíš,  jak na  otázku odpovědět,  tak prosím 

přeskoč. U některých otázek můžeš zakroužkovat i více odpovědí. Výsledky výzkumu budou použity pouze  

pro zpracování mé diplomové práce.

Předem děkuji za spolupráci.

1. Je mi : _______________ let

2. Jsem: Dívka Chlapec

3. Týdně sportuji :

  Méně než 3 hodiny            4-5 hodin                      6-8 hodin                      Více jak 9 hodin

4. Zájmových kroužků navštěvuji:

        Žádný                            Jeden                                 Dva                              Více

5. Svůj volný čas trávím ( více možností) :

       

Dívám se na TV         Čtu knihy          Učím se      Jsem na počítači    Jdu s kamarády ven       Poslouchám 
                                                                                                                                                          hudbu

Jiným způsobem _________________________________________________________

6. Nejvíce času na počítači trávím v :

       

     Pondělí          Úterý              Středa           Čtvrtek             Pátek               Víkend

7. Denně během pracovního týdne hraju počítačové hry přibližně:



    Žádný čas           méně než 1 hodinu   1 hodinu           2-3 hodiny       4 – a více hodin     

8. Denně během  víkendu hraju počítačové hry přibližně:

    Žádný čas           méně než 1 hodinu   1 hodinu           2-3 hodiny       4 – a více hodin   

9. Denně během pracovního týdne trávím na internetu:

    Žádný čas           méně než 1 hodinu   1 hodinu           2-3 hodiny       4 – a více hodin   

10. Denně během víkendu trávím na internetu:

    Žádný čas           méně než 1 hodinu   1 hodinu           2-3 hodiny       4 – a více hod

11. Když nejsou rodiče doma jsi na počítači více: 

                 Ano                                                    Ne

12. Na internetu nejčastěji:

Hraji hry                               Poslouchám hudbu a sleduji videa         Píšu si, nebo volám s kamarády

                  Jsem na Facebooku, nebo jiné sociální síti         Píšu emaily

Něco jiného: _______________________________________________________________

13. Kontrolují ti rodiče, co na internetu děláš?

                 Ano                                                    Ne

14. Zablokovali ti rodiče na internetu určité stránky?

                 Ano                                                    Ne

15. Znáš některé z následujících stránek? (více možností)

Líbímseti                              Facebook               Seznamka.cz             Hry.cz                   Lidé.cz 

                                Rajče                      You Tube                  Twitter                     Badoo



17. Vadí rodičům, když trávíš svůj volný čas na počítači

                 Ano                                                    Ne

18. Bolelo tě z počítače někdy něco? (více možností)

        Hlava                                Oči                          Záda                        Ruka                       Nic

Děkuji za spolupráci
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