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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je věnována tématu digitálních technologií a jejich vlivu na vývoj 

psychiky, upevňování hodnot a zdravého životního stylu u mládeže v zásadním životním 

období, tzv. adolescenci. Cílem práce je prozkoumat a popsat možnosti vlivu digitálních 

technologií na dospívající mládež ve vztahu k jejich zdravému fyzickému i psychickému 

vývoji a blíže poukázat  na možné zdravotní problémy a projevy rizikového chování spjaté 

s jejich nadměrným užíváním. 

Teoretická část vychází ze studia a rozboru různých informačních zdrojů, tzn. odborné 

literatury, internetových článků i sociálních sítí, které jsou dnes již neodmyslitelnou součástí 

naší doby a jsou zdrojem každodenního příjmu informací. Praktická část se zaměřuje na 

průzkum vlivu digitálních technologií na adolescenty v konkrétním středoškolském zařízení. 

Pomáhá blíže nahlédnout do problematiky psychického i fyzického vývoje dospívajících 

jedinců daného zařízení, jejich způsobů využívání volného času a schopnosti přijímání a 

zužitkování informací získaných prostřednictvím digitálních technologií. Tento průzkum byl 

realizován pomocí kvantitativního empirického šetření anonymní dotazníkovou výzkumnou 

technikou. V závěru práce jsou shrnuty výsledky empirického šetření, vlastní náhled autorky 

na prozkoumanou problematiku a její doporučení pro minimalizaci rizik spjatých s užíváním 

digitálních technologií, která se opírají o výsledky empirického šetření a prostudované 

informační zdroje. 
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ABSTRACT 

This Bachelor´s thesis deals with the theme of digital technology and it´s infulence on 

development of  psyche, consolidation of important values, and healthy lifestyle of teenagers 

in their fundamental life period, or so called “adolescence“. The aim of the thesis is to study 

and describe possibilities of influence from digital media on teenagers, and to point out 

possible health risks related to using them, considering physical and psychological 

development. 

 

The theoretical section is based on research and analysis of various information sources such 

as; professional literature, internet articles, and social networks which are now an integral 

part of our society, and are a source of information on a daily basis. The practical section 

focuses on research of the impact of digital technology on teenagers in a high school facility. 

It helps to look closer into the issues of mental and physical development of teenagers in this 

particular school, their ways of spending free time, and the ability to receive and use 

information obtained through digital technology. This survey was realized using a 

quantitative empirical investigation using an anonymous questionnaire research technique. 

In the conclusion of the thesis results from the empirical investigation are summerized, the 

author´s point of view from the investigated problems is expressed, and her 

recommendations for minimilazing health risks related to the use of digital technology are 

given which is reflected from the results based on evidence from the empirical investigation 

and the researched information sources. 

 

 

 

KEYWORDS 

teenager, digital technology, internet, social media, health  risks



 

 

Obsah 

Úvod ...................................................................................................................................... 7 

TEORETICKÁ ČÁST ........................................................................................................... 8 

1 Adolescence ................................................................................................................... 8 

2 Digitální technologie ................................................................................................... 11 

3 Historie digitálních technologií ................................................................................... 13 

4 Digitální technologie a současnost .............................................................................. 16 

4.1 Digitální technologie ve školství .......................................................................... 16 

4.2 Digitální technologie v domácnostech a mezi jednotlivci .................................... 18 

4.3 Sociální sítě ........................................................................................................... 22 

5 Digitální technologie a zdravotní rizika ...................................................................... 24 

5.1 Psychika a kognitivní funkce ................................................................................ 24 

5.2 Somatické problémy ............................................................................................. 28 

5.3 Projevy rizikového chování .................................................................................. 30 

6 Shrnutí teoretické části ................................................................................................ 33 

PRAKTICKÁ ČÁST ........................................................................................................... 34 

7 Cíl výzkumného šetření a zvolená metodologie .......................................................... 34 

7.1 Formulace výzkumných otázek ............................................................................ 34 

7.2 Tvorba dotazníku jako nástroje ............................................................................. 34 

7.3 Výběr respondentů ................................................................................................ 35 

8 Realizace  a výsledky výzkumného šetření ................................................................. 35 

8.1 Realizace ............................................................................................................... 35 

8.2 Výsledky výzkumného šetření .............................................................................. 36 

9 Interpretace výsledků a prostor pro diskusi ................................................................. 46 

9.1 Získaná data vzhledem k výzkumným otázkám ................................................... 46 



 

 

9.2 Komparace dat vzhledem k výzkumnému souboru .............................................. 48 

9.3 Shrnutí výsledků a návrh doporučení ................................................................... 49 

Závěr .................................................................................................................................... 51 

Seznam použitých informačních zdrojů .............................................................................. 53 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 57 

Seznam grafů ....................................................................................................................... 57 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 57 

Příloha 1: Dotazník .............................................................................................................. 58 

Příloha 2: Vyplněný dotazník .............................................................................................. 60 

 

 



 

7 

 

Úvod 

V dnešní době je téměř nemožné představit si běžný den, ať už pracovní či odpočinkový, 

bez používání moderních technologií, a to napříč věkovými kategoriemi od batolat po 

důchodce. Co se ještě před pár lety mohlo zdát nemožným a cizím, přijímají v dnešní době 

na svět přicházející děti s takovou samozřejmostí, jakoby se snad už rodily s předpokladem 

pro chápání a správné používání technologií současnosti. Jakoby přijímaly tyto zdroje 

zábavy, interakce a vědění již s vrozenou intuicí, že pro svůj budoucí život a komunikaci se 

světem budou znalosti a schopnosti pro jejich využívání nezbytně potřebovat. Nebo jim 

skrze naše vlastní závislosti na těchto vymoženostech otevíráme virtuální svět příliš brzy a 

nedáváme jim na výběr? Moderní technologie v podobě počítačů, tabletů a chytrých telefonů 

jsou zkrátka realitou dnešní doby a ovlivňují ve značné míře život každého jednotlivce.  

Konkrétní věková skupina, která nejvíce využívá těchto technologií především pro 

komunikaci a připojení k internetu, se vymezuje na člověka v období pro něj velmi 

náročném, bouřlivém a zásadním. V období velkých změn, hledání sebe sama a svého pro 

okolí přijatelného postavení ve společnosti. V takovém období, kdy svá přání a nejistoty 

mnohem raději než rodičům nebo svým blízkým sdělí s pocitem anonymity a bezpečí 

virtuálním idolům, přátelům a spřízněným duším, se kterými si tak rozumí. V období 

známém pod pojmem adolescence. 

Cílem práce je prozkoumat a popsat vliv digitálních technologií na dospívající mládež ve 

vztahu k jejich zdravému fyzickému i psychickému vývoji, blíže specifikovat zdravotní 

rizika a projevy rizikového chování spjaté s jejich nadměrným užíváním. Teoretická část je 

zaměřena na studium dané problematiky prostřednictvím různých informačních zdrojů, 

odborné literatury, internetových článků, statistik a výzkumů. V praktické části bude využita 

pro průzkum konkrétního středoškolského zařízení metoda kvantitativního empirického 

šetření. Šetření bude probíhat na střední odborné škole pedagogické prostřednictvím 

anonymního dotazníku pro žáky ve věku 16-20 let. Závěrem práce bude vyhodnocení 

informací z vybraných dotazníků, analýza a syntéza získaných poznatků ohledně celé 

problematiky, vlastní náhled autorky na danou problematiku a její doporučení preventivních 

opatření proti vzniku zdravotních problémů u dospívajících jedinců. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části se bude objevovat řada pojmů, které neodmyslitelně patří k problematice 

rizik poruch zdraví v období dospívání, spojených s digitálními technologiemi a jejich 

užíváním. Pro správné pochopení souvislostí tohoto širokého a bohatého tématu je třeba 

vymezit a náležitě vysvětlit základní pojmy, které se budou objevovat a prolínat napříč celou 

řešenou problematikou. Těmito základními pojmy jsou: adolescence, digitální technologie, 

internet, sociální sítě, kyberprostor, zdravotní rizika. 

1 Adolescence 

Adolescence, přeloženo z latiny do českého jazyka jako dospívání,  je pojem zahrnující řadu 

psychických, somatických a sociálních změn, které se u člověka začínají objevovat přibližně 

mezi 15. až 20. rokem života. Je jakýmsi přechodným obdobím mezi dětstvím a dospělostí 

s velmi bouřlivým a různorodým průběhem, během jehož si mladý dospívající jedinec tříbí 

vlastní postoje, hodnoty a cíle pro svůj budoucí život ve společnosti. Velmi důležitým 

aspektem pro období adolescence je počátek plného sebeuvědomění, potřeba sebevymezení 

a jedinečnosti. 

Dle Macka (2003) je adolescence obdobím, kdy si mladý člověk zřetelně uvědomuje, jak 

intenzivně prožívá, jak myslí a jak komunikuje s druhými lidmi. Je si vědom svých 

emocionálních prožitků, svých potřeb a přání. Je schopen si plně uvědomovat, kolik toho má 

ještě před sebou, z hlediska vědomí vlastní existence se však často cítí přímo ve středu 

vlastního života. Zabývá se otázkami a úvahami, které směřují k jeho sebevymezení, 

sebehodnocení a ke smyslu života. Důležité události, pocity a zkušenosti, které nabyde v 

období dospívání, si s sebou nese celý život. 

Macek (2003) uvádí, že americký psycholog G. S. Hall připodobňuje období adolescence ke 

stavu, jako kdyby se člověk podruhé narodil. Toto období je plné turbulencí a oscilací mezi 

protiklady (nadšení proti světobolu, citlivost proti cynismu, přátelství proti samotě). 

Dospívající je divochem s nekontrolovatelnými impulzy, teprve postupně se mění v 

zodpovědného člena společnosti. 

Pro toto období je také typický konflikt rodiče a dítěte, jež je provázen regresními projevy – 

např. vzhledem k mytí a oblékání. Častými projevy dospívajícího jsou narcismus, 
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melancholie, náladovost, příklon k rodiči opačného pohlaví a rivalizace s rodičem stejného 

pohlaví. Regresní chování a úzkost provokují „bouři a vzdor“, což jsou podle P. Blose 

normální a téměř nutné projevy adolescence. (Macek, 2003) 

Vágnerová (2012) uvádí, že období adolescence lze rozdělit na dvě fáze: 

Raná adolescence neboli pubescence, je časově lokalizována přibližně mezi 11-15 rok. 

Nejnápadnější změnou v tomto období je tělesné dospívání spojené s pohlavním 

dozráváním. Dochází také ke změně způsobu myšlení, hormonální změny způsobují 

proměny emočního prožívání, objevují se výkyvy nálad. Pubescent se osamostatňuje 

z vázanosti na rodiče, ztotožňuje se se svými vrstevníky. Pro toto období je typické vytváření 

nových přátelských, ale i partnerských vztahů, objevují se první lásky. Důležitým sociálním 

mezníkem je ukončení školní docházky a diferenciace dalšího profesního směřování. 

Převažuje zde snaha o odlišení se od dětí i dospělých, signalizovaná změnami zevnějšku, 

určováním si hodnot, zájmů, životního stylu apod. V tomto proměnlivém období se 

dospívající učí svobodě v rozhodování, ale tím se snižuje i pocit jistoty, která mu byla 

doposud poskytována závislostí na rodině. Potvrzení vlastní emancipace a kompetentnosti 

slouží pubescentovi jako obrana proti nejistotě. S touto nejistotou se objevuje i potřeba 

přijatelné pozice ve světě. Jedním z úkolů pubescenta je dosažení nové přijatelné pozice, její 

vydobytí a potvrzení určité jistoty, že si vede správně. 

Pozdní adolescence trvá přibližně od 15-20 let života. Biologicky je vstup do této fáze 

vymezen pohlavním dozráním obvykle spojeným s prvním pohlavním stykem. Tato fáze je 

především obdobím komplexnější psychosociální proměny, mění se osobnost adolescenta i 

jeho pozice ve společnosti. Následuje nástup do zaměstnání či započetí nového stupně 

studia. Adolescent si vytváří ekonomickou nezávislost, což je v našich sociokulturních 

podmínkách hlavním ukazatelem nezávislosti. Dochází k potvrzení určité sociální identity 

prostřednictvím stejných zážitků a hodnot se svými vrstevníky, přáteli i partnery, rodinné 

vztahy se zklidňují a stabilizují. Dosažením osmnáctého věku života získává člověk svobodu 

nad svým jednáním, ale také získává novou zodpovědnost za své rozhodování. V této fázi je 

pro adolescenta velmi důležitý rozvoj vlastní identity, což se projevuje větší snahou o 

sebepoznání a sebevymezení. Důležité je vědomí možnosti ovládat svůj život, 

experimentovat, aktivněji přistupovat k seberealizaci. Adolescent objevuje možné hranice 
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svého chování a jednání, usiluje někdy až extrémně o změny a prosazení svého názoru, chová 

se riskantně ve vztahu k přijetí společností. Smyslem pozdní adolescence je především 

schopnost porozumění sobě samému, osamostatnění se ve všech oblastech, zjištění vlastních 

priorit a hodnot a vymezení si své pozice ve společenství lidí. 

Vágnerová (2012) se také zmiňuje o potřebě neustálého kontaktu s vrstevníky či partnerem. 

Pro období dospívání jsou typické telefonické rozhovory a posílání si SMS ve snaze 

uspokojení potřeby udržení si symbolického kontaktu, pro nějž nemá význam sdělení 

samotné, ale doba jeho trvání a jeho frekvence. Takovéto jednání je vlastní především 

dospívajícím dívkám, chlapci bývají věcnější. Komunikace prostřednictvím internetu je pro 

dospívající jedince nástrojem pro sebeprezentaci a sdílení svých aktuálních pocitů a přání. 

Z hlediska komunikace splňuje počítač kritéria, která dospívající jedinec vyhledává i od 

svého okolí. Chová se předvídatelně a komunikuje podle určitého řádu, proto je pro 

adolescenty často lepším partnerem než skuteční lidé, kteří v komunikaci neuplatňují žádná 

jasná pravidla a jsou nepředvídatelní ve svém chování. Počítač adolescenty nemůže 

překvapit, neposiluje jejich nejistotu a neuvádí je do rozpaků, na reakci mají dostatek času i 

prostoru a nejsou vystaveni zvědavým pohledům. Takové chování není ve společnosti lidí 

možné, a právě proto se adolescenti rádi uchylují ke komunikaci s počítačem před přímým 

kontaktem se svými vrstevníky. 

Zajímavé je, že i přes dnešní potřebu adolescentů být stále online a v kontaktu s ostatními, 

si adolescenti sami uvědomují, že užíváním digitálních technologií tráví nadměrné množství 

času a tyto technologie na ně mají negativní vliv. Americká studie z loňského roku dokazuje, 

že 54 % dospívající mládeže je znepokojeno časem, který tráví na svých zařízeních, ale ne 

vždy vnímají tento fakt negativně. Ze studie je patrný rozpor u dospívajících, kteří nemají 

pocit, že využívají nadměrně sociální sítě nebo hraní her, a přesto tvrdí, že by měli snížit čas, 

který na nich tráví. To by mohlo znamenat, že hlavní příčinou je společenský tlak a chování 

ostatních vrstevníků, které se snaží dospívající jedinci napodobit a tak mezi ně lépe 

zapadnout. (Jiang, 2018)1 

 

                                                 
1https://www.pewinternet.org/2018/08/22/how-teens-and-parents-navigate-screen-time-and-device-

distractions/ 

https://www.pewinternet.org/2018/08/22/how-teens-and-parents-navigate-screen-time-and-device-distractions/
https://www.pewinternet.org/2018/08/22/how-teens-and-parents-navigate-screen-time-and-device-distractions/
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2 Digitální technologie 

 Slovo “technologie” označuje studium technik, prostředků a procesů používaných v 

různých průmyslových odvětvích s cílem rozšířit tak rozsah vědeckých objevů. Slovo 

“digitální“ napovídá, že chceme něco vyjádřit prostřednictvím čísel. S oběma definovanými 

termíny docházíme k závěru, že digitální technologie je souborem postupů a studií 

nezbytných k tomu, aby se vědecký pokrok vyjádřil v číslech. Dnes máme běžně přístup k 

PC monitorům, televizorům, mobilním telefonům atd. Internet je také součástí velkého 

digitálního trhu, skrze který obvykle stahujeme informace, nakupujeme, hrajeme hry a 

samozřejmě interagujeme s přáteli a známými prostřednictvím „sociálních sítí“, webových 

stránek, které umožňují a usnadňují komunikaci mezi lidmi (What are digital technologies?, 

2018)2 

Slovo internet označuje globální systém propojených počítačových sítí, které používají 

standardní sadu internetových protokolů, aby sloužily miliardám uživatelů po celém světě. 

Je to síť sítí,  která se skládá z milionů soukromých, veřejných, akademických, obchodních 

a vládních sítí místního až globálního rozsahu, propojených širokou škálou elektronických, 

bezdrátových a optických sítí. Internet obsahuje širokou škálu informačních zdrojů a služeb, 

jež jsou dostupné pomocí vzájemně propojených hypertextových dokumentů WWW. 

(Waweru, nedatováno)3 

Internet je tvořený obrovským množstvím počítačů jako jsou osobní počítače, notebooky, 

netbooky, tablety nebo chytré telefony. Přenos dat na internetu se uskutečňuje s pomocí 

složité infrastruktury. Internet je tvořen velkým množstvím kabelů, optických i metalických, 

bezdrátových spojů s pomocí mikrovln nebo Wi-Fi. Část komunikace na internetu probíhá i 

s pomocí satelitů ve vesmíru. Komunikace mezi jednotlivými počítači (a dalšími prvky), 

které tvoří internet, probíhá prostřednictvím „protokolů“. Protokoly jsou komunikační 

standarty. Tím hlavním je protokol TCP/IP, tedy přenosový kontrolní protokol. (Co je 

internet?, nedatováno)4 

                                                 
2 http://fadtech4u.com/technology-trends-digital-marketing-technology-what-are-digital-technologies/ 
3https://www.academia.edu/9781930/Chapter_1_Introduction_to_Internet_Internet_Technologies_Chapter_1

_Introduction_to_Internet 
4 http://www.imip.cz/ 

http://fadtech4u.com/technology-trends-digital-marketing-technology-what-are-digital-technologies/
https://www.academia.edu/9781930/Chapter_1_Introduction_to_Internet_Internet_Technologies_Chapter_1_Introduction_to_Internet
https://www.academia.edu/9781930/Chapter_1_Introduction_to_Internet_Internet_Technologies_Chapter_1_Introduction_to_Internet
http://www.imip.cz/
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Sociální sítě, které v dnešní době používáme, představují bohatý zdroj komunikace. 

Obrázky, videonahrávky nebo audionahrávky mohou být jejich prostřednictvím svobodně 

sdíleny naprosto kýmkoliv, kdo je právě připojen k internetu. Pro běžného uživatele lze 

sociální síť popsat jako jednoduchou aplikaci, jež funguje na pozadí našich displejů či 

webových prohlížečů. Skládá se z přihlašovací stránky, uživatelského účtu, profilu a řady 

her a nástrojů, jež nám poskytují při trávení času s našimi online přáteli více zábavy. Lidé, 

kteří používají sociální síť, jsou takzvanými uživateli a sociální sítě v pravém slova smyslu 

jsou vlastně internetové aplikace existující v různých formách. (Ryan, 2011) 

Sociální sítě jsou v současné době často diskutovaným tématem a jsou označovány za 

celosvětový fenomén, což je dáno výsledkem popularizace mobilních technologií a 

neustálého růstu dostupnosti mobilního internetu. Mobilní užívání sociální sítě je dle 

výzkumů nejoblíbenější aktivitou při užívání chytrého telefonu. (Sociální sítě, nedatováno)5 

Kyberprostor je slovo zastřešující všechny výše uvedené pojmy. Jde o prostor, kde se lidé 

virtuálně setkávají, interagují a komunikují prostřednictvím uměle vytvořené reality, která 

nemá žádné hranice, žádný skutečně vymezený prostor. Jde o neomezené úložiště informací, 

neustálé propojování sítí a nekonečný zdroj komunikačních médií plně využitelný pro 

každého, kdo je právě online návštěvníkem tohoto kyberprostoru. 

Z hlediska etymologie je kyberprostor složené slovo. Původ termínu 'cyber' pochází z 

řeckého slova cybernetes, což znamená pilot, guvernér a vládce. Termín "cyber" se také 

vztahuje ke slovu "cyborg", což popisuje syntézu člověk - stroj v důsledku spojení lidského 

těla s pokročilými technologiemi. Slovo kyberprostor je jménem skutečného neprostorového 

světa, který je charakterizován schopností virtuální přítomnosti a interakce mezi lidmi 

prostřednictvím "ikon, bodů a umělé reality".“ (Fourkas, 2004)6 

Digitální technologie a internet změnily v posledních letech naše hospodářství, kulturu a 

politiku i úplné základy našeho života. V mnoha ohledech se nalézáme uprostřed 

komunikační revoluce, která se svým významem může rovnat vynálezu psaní či tiskařského 

lisu, možná dokonce samotnému vzniku řeči. (Cejnarová, 2016)7 

                                                 
5 https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/socialni-media/socialni-site/ 
6 https://www.academia.edu/5067012/What_is_cyberspace 
7 https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/hle-prichazi-skutecna-digitalni-revoluce_36561.html 

https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/socialni-media/socialni-site/
https://www.academia.edu/5067012/What_is_cyberspace
https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/hle-prichazi-skutecna-digitalni-revoluce_36561.html
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3 Historie digitálních technologií 

Digitální technologie ve značné míře ovlivňují životy lidí až v posledních několika letech, 

ovšem jejich vznik se datuje již od počátku 19. století. Tato kapitola se věnuje tomu, jakým 

způsobem a jakou rychlostí se digitální technologie v minulosti vyvíjely až po současnost. 

Mezi nejvyužívanější digitální technologie dnešní doby patří osobní počítače, notebooky, 

tablety, mobilní telefony a televizory. V této sekci je výčet jednotlivých technologií seřazen 

chronologicky dle jejich vzniku. 

Počítače 

Za prvního tvůrce počítače je pokládán anglický matematik Charles Babbage. Mezi lety 

1820 - 1822 vytvořil model tzv. diferenciálního stroje, který měl počítat hodnoty 

kvadratických polynomů. O několik let později představil nový vynález, tzv. analytický 

stroj, programově řízený mechanický číslicový počítač, jenž měl jako dnešní počítače 

aritmetickou jednotku, paměť, vstupní jednotku a tiskárnu. (Day, McNeil, 1998) 

První, komu se podařilo sestavit funkční počítací stroj, byl německý inženýr Konrad Zuse, 

jež v roce 1936 stvořil mechanický počítač s názvem Z1. Po tomto prvním modelu 

následovaly modely Z2 a Z3, které již fungovaly na bázi elektromechanických přenosů a 

měly vstup pro klávesnici. V roce 1958 byl sestaven první tranzistorový stroj s názvem Z22. 

(Day, McNeil, 1998). 

První počítač užívaný pro osobní účely představila společnost Xerox v roce 1973 s názvem 

Xerox Alto. Tento počítač byl inspirací pro mnoho svých nástupců a některé prvky z něj se 

zachovaly až do dnešní doby. V roce 1977 se o první masově vyráběný domácí počítač 

zasloužila společnost Apple s modelem Apple II. Tento model patřil k nejúspěšnějším 

domácím počítačům a patřil k standardu v americkém školství. (Polzer, 2008)8 

Roku 1981 se společnosti IBM podařilo vytvořit počítač, který se stal vzorem pro všechny 

počítače, se kterými dnes běžně pracujeme. Počítač měl název IBM PC, používal operační 

systém Microsoft a později přešel z do té doby používaných disket a pásek na pevný disk. 

Od společnosti Apple byl následně vytvořen další model počítače, tzv. Apple Macintosh, 

                                                 
8 https://www.cnews.cz/10-pocitacu-ktere-ovlivnily-svet/ 

https://www.cnews.cz/10-pocitacu-ktere-ovlivnily-svet/
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který se stal velmi úspěšným komerčním produktem, nabízejícím grafické uživatelské 

prostředí a počítačovou myš místo prostředí příkazového řádku. (Polzer, 2008)9 

V návaznosti na tyto modely stoupl zájem veřejnosti o osobní počítače a další vývojářské 

společnosti započaly svou tvorbu modelů osobních počítačů a také notebooků, které se 

začaly vyrábět v 70. letech 20. století a nakonec tabletů, které jsou výtvorem našeho století 

a za jejich vznik sklízí zásluhu opět společnost Apple, která přivedla v roce 2010 na trh 

model iPad. (Polzer, 2008) 

Mobilní telefony 

V roce 1973 vytvořily společnosti Bell a Motorola první bezdrátový telefon Dynatac, a tím 

získaly patent na systém radiotelefonů. (Macek, 2012)10 Pro těžkopádný vzhled byl tento 

model nazýván “cihla“, vážil 800 gramů a na výšku měl 30 centimetrů. U běžných uživatelů 

získal na velké úspěšnosti i přesto, že stál 4 000 dolarů. (První mobil jste mohli koupit před 

30 lety. Od té doby se změnil k nepoznání., 2013)11 

U nás prvním mobilním telefonem byl typ Dancall 7025, který byl rovněž velmi drahou 

záležitostí a v 90. letech jakýmsi ukazatelem společenského statusu. Pořizovací cena 

telefonu byla 100 000 korun, avšak i tento telefon svým vzhledem a velikostí připomínal 

kufřík. Dalším nástupcem mobilu Dancall byl model HP 2711, který byl rovněž nazýván 

“cihla“ a byl jedním z prvních telefonů užívajících digitální síť GSM. Dalšími dostupnými 

modely telefonů v 90. letech byly švédská NOKIA, finský BENEFON, nebo japonský 

SONY. Ceny těchto mobilních telefonů se pohybovaly okolo 20 000 korun. (Macek, 2012) 

Od roku 1996 se začali výrobci mobilních telefonů soustředit převážně na jejich design a 

praktičnost a na trh se začaly uvádět modely telefonů známé jako vysouvací, neboli “ véčka“. 

První vysouvací model představil Siemens v roce 1998, šlo o mobil velkých rozměrů 

s dlouhou anténou a vysouvacím systémem (Macek, 2012), což bylo v té době velmi 

moderní a málokdo by pomyslel, jakou proměnou mobilní telefony v příštích dvaceti letech 

projdou. 

                                                 
9 https://www.cnews.cz/10-pocitacu-ktere-ovlivnily-svet/ 
10 https://www.cnews.cz/jak-se-psala-historie-mobilnich-telefonu-ve-svete-i-u-nas/ 
11https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1074286-prvni-mobil-jste-mohli-koupit-pred-30-lety-od-te-doby-se-

zmenil-k-nepoznani 

https://www.cnews.cz/10-pocitacu-ktere-ovlivnily-svet/
https://www.cnews.cz/jak-se-psala-historie-mobilnich-telefonu-ve-svete-i-u-nas/
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Od roku 2000 nabral vývoj mobilních telefonů rychlý spád a začaly přicházet nové služby 

jako fotoaparát v telefonu, služba pro přenos dat Bluetooth, zasílání MMS zpráv, v roce 2005 

přišla česká společnost Jablotron s GPS systémem pro mobilní telefony, jejichž pořizovací 

cena byla 60 000 korun. V roce 2005 se rovněž začaly vyvíjet mobilní telefony pro 

postižené. Prvním dodávaným mobilním telefonem se zvukovým hlasovým modulem byl 

model Motorola MX200. Speciální úpravou mobilních komunikátorů pro nevidomé se mimo 

jiné zabývá firma Galop. (Macek, 2012)12 

Televizory 

První přístroj nazvaný televizor byl představen v roce 1925. Šlo o mechanickou televizi 

britského vynálezce J. L. Bairda, kterou předvedl v Londýně. O dva roky později uskutečnil 

dálkový přenos z Londýna do New Yorku. (Brychta, 2017)13 

Přenos snímků pomocí této mechanické televize byl velmi složitý a zdlouhavý proces. 

Nástupkyní mechanické televize se tedy stala televize elektronická. Za vynálezem první 

elektronické televize stojí americký inženýr Philo Taylor Farnsworth. V roce 1927 spolu 

s ruským vynálezcem Vladimírem Zworykinem předvedl první zcela elektronický televizní 

systém, založený na principu Nipkowova kotouče a jako náhradu za tento kotouč vynalezl 

tzv. obrázkový dissector. (Day, McNeil, 1998). 

Úspěšné spuštění první televizní stanice v Americe náleží americkému vědci Charlesi 

Francisi Jenkinsovi, který pod svou společností Jenkins Television Corporation roku 1928 

spustil televizní vysílání obrázku siluet a černobílých snímků. (Day, McNeil, 1998). 

V roce 1935 existovaly na světě zhruba tři stovky televizních přijímačů. O rok později pak 

byl uskutečněn první televizní přenos z Olympijských her v německém Berlíně. V tomtéž 

roce byl popsán princip plazmové technologie obrazu. V roce 1946 byla ve Spojených 

státech představena první barevná televize a o dva roky později se američtí diváci dočkali 

prvního vysílání kabelové televize. První plazmový televizor se objevil roku 1964. V roce 

1965 se uskutečnilo první satelitní vysílání na světě, když Sonda Mariner 4 vysílala televizní 

obraz z Marsu. Komerční satelitní vysílání bylo spuštěno roku 1977 a koncem šedesátých 

                                                 
12 https://www.cnews.cz/jak-se-psala-historie-mobilnich-telefonu-ve-svete-i-u-nas/ 
13https://www.lupa.cz/clanky/deset-historickych-milniku-provazejicich-vyvoj-televize-v-minulem-a-tomto-

stoleti/ 

https://www.cnews.cz/jak-se-psala-historie-mobilnich-telefonu-ve-svete-i-u-nas/
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let překročil počet používaných televizorů na světě přes dvě stě milionů přístrojů. V roce 

1987 uvedla společnost Sharp na trh první model LCD televize s úhlopříčkou 14 palců a ve 

stejném roce pak firma Kodak představila technologii OLED. V roce 2007 byla představena 

technologie OLED displejů a LCD televizory se postupně vyrovnávají v rozlišení a ceně 

svým plazmovým konkurentům. (Brychta, 2017)14 

4 Digitální technologie a současnost 

Dovednost práce s digitálními technologiemi a jejich efektivní využívání jsou v dnešní době 

považovány za jeden z klíčových hybných prvků zvyšování ekonomického růstu, 

zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti společnosti. Český statistický 

úřad usiluje prostřednictvím výběrových šetření o využívání těchto technologií o kvalitní a 

systematické statistické zachycení rozšíření a využívání technologií ve společnosti. 

(Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci, 

2018)15 

4.1 Digitální technologie ve školství 

Mezi sledované typy školských zařízení v rámci ČR byly roku 2017 zařazeny mateřské 

školy, oba stupně základních škol, konzervatoře a vyšší odborné školy. Ve školách bylo v 

daném roce žákům k dispozici téměř 262 tisíc počítačů, většina z nich byla také připojena k 

internetu.  

Nejčastějším typem zařízení jsou na školách stolní počítače, které tvoří 76 % všech zařízení. 

Každému stu žáků je ve školách dostupných 11,5 stolních počítačů, celkově jich je ve 

školách k dispozici asi 199 tisíc. Druhým nejčastějším typem zařízení jsou přenosné 

počítače, které s počtem 34 tisíc tvoří asi 12,8 % všech počítačů ve školách. Zbývajících 

11,2 % připadá na tablety, kterých je přibližně 30 tisíc. (Informační technologie ve školách, 

2017)16 

                                                 
14https://www.lupa.cz/clanky/deset-historickych-milniku-provazejicich-vyvoj-televize-v-minulem-a-tomto-

stoleti/ 
15https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/06200418.pdf/1f14bc58-44b0-4f82-96b9-

fd712374ffd5?version=1.1 
16 https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_technologie_ve_skolach 

https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/06200418.pdf/1f14bc58-44b0-4f82-96b9-fd712374ffd5?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/06200418.pdf/1f14bc58-44b0-4f82-96b9-fd712374ffd5?version=1.1
https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_technologie_ve_skolach


 

17 

 

Obecně nejstarší jsou stolní počítače, kdy jich 78 % bylo pořízeno před 3 až 9 lety a 8 % jich 

bylo starších deseti let. V porovnání s rokem 2015 stolní počítače „stárnou“. V roce 2015 

bylo 75 % stolních počítačů na žáka v kategorii 3-9 let a 7 % v kategorii nad 10 let. Podle 

očekávání jsou přenosné počítače a tablety výrazně „mladší“ než jejich stolní verze, kdy v 

žádném kraji není zařízení tohoto typu, které by bylo starší deseti let. (Informační 

technologie ve školách, 2017)17 

Od roku 2014 Český statistický úřad pracuje na sběru dat o školních bezdrátových sítích a 

školním intranetu. Uvádí, že z porovnání let 2015 a 2017 se používání školních bezdrátových 

sítí v průběhu dvou let zvýšilo průměrně o 21 procentních bodů, nyní jsou k dispozici v 

takřka třech čtvrtinách škol (73 %) v ČR. Celkový počet škol, které využívají školní 

bezdrátovou síť, je rovněž snížen faktem, že v mateřských školách, které jsou do souhrnu 

započteny, se tyto technologie používají výrazně méně. Naopak na středních školách, VOŠ 

a konzervatořích tuto technologii využívá více jak 90 % z nich. Podíl škol, které provozují 

školní intranet, se od roku 2015 zvýšil o 10 procentních bodů a je více využíván na vyšších 

vzdělávacích stupních, v roce 2017 byl dostupný ve více než polovině (60 %) středních škol 

a téměř 2/3 VOŠ a konzervatoří. (Informační technologie ve školách, 2017) 

Graf 1: Podíly škol podle vybavenosti ostatními IT, 2017 

Zdroj: Informační technologie ve školách, 2017 

                                                 
17 https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_technologie_ve_skolach 

https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_technologie_ve_skolach


 

18 

 

4.2 Digitální technologie v domácnostech a mezi jednotlivci 

V roce 2018 mají počítač již téměř čtyři pětiny českých domácností (78 %) a podobný podíl 

má také přístup na internet (81 %). Počítače a internet se staly během posledních deseti let 

běžnou součástí domácností - pro porovnání v roce 2008 měla počítač pouze každá druhá 

domácnost a připojení na internet 4 domácnosti z 10. Jde tedy o skutečně markantní nárůst 

uživatelů, kteří mají počítač ve svých domácnostech denně k dispozici. V průběhu let došlo 

také k dramatickému rozšíření vysokorychlostního připojení k internetu. Zatímco v roce 

2008 mělo vysokorychlostní připojení 79 % domácností, v roce 2018 ho má již více než 99 

% domácností. Stolní počítač vlastní v současnosti 40 % domácností, notebook 61 % a tablet 

32 %. Podíl domácností s notebooky stabilně narůstá, největší boom zažívají tablety, jejichž 

užívání oproti roku 2017 narostlo o třetinu. (Využívání informačních a komunikačních 

technologií v domácnostech a mezi jednotlivci, 2018)18 

Kromě počítačů existuje celá řada mobilních i jiných zařízení, které domácnosti používají. 

Vedle chytrého mobilního telefonu je to také chytrá televize, chytré hodinky či čtečky knih. 

Se stále větším rozšířením těchto zařízení roste také počet domácností, které si internet 

rozvádí pomocí Wi-Fi routeru. V roce 2018 byl podíl domácností s Wi-Fi routerem 63 %. V 

roce 2012 používalo Wi-Fi router pouze 29 % domácností. K internetu je v roce 2018 

připojeno 80 % domácností. Z rodin s dětmi a mladých rodin bez dětí jsou to téměř všechny 

(98 %). Nárůst v počtu uživatelů používajících internet je i v ostatních zemích EU, kdy 

nejvíce uživatelů se v roce 2017 objevuje na území Nizozemska, Lucemburska a Dánska. 

Česká republika má v roce 2017 v průměru 83, 2%  uživatelů internetu. Celkový průměr na 

území EU je 86,9% uživatelů internetu. (Využívání informačních a komunikačních 

technologií v domácnostech a mezi jednotlivci, 2018) 

K získání povědomí o vybavenosti a stupni využívání digitálních technologií adolescenty 

poslouží sběr dat Českého statistického úřadu založený na průzkumu jednotlivců žijících 

v domácnostech s počítačem a internetem ve věku od 16 do 24 let. 

                                                 
18https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/06200418.pdf/1f14bc58-44b0-4f82-96b9-

fd712374ffd5?version=1.1 

https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/06200418.pdf/1f14bc58-44b0-4f82-96b9-fd712374ffd5?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/06200418.pdf/1f14bc58-44b0-4f82-96b9-fd712374ffd5?version=1.1
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Tabulka 1: Jednotlivci v ČR žijící v domácnostech s počítačem a internetem, 2018 

1) Podíl z celkového počtu jednotlivců v dané socio-demografické skupině 

Zdroj: Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci, 2018 

Tabulka 2: Jednotlivci v ČR používající internet, 2018 

1) Podíl z celkového počtu jednotlivců v dané socio-demografické skupině 

Zdroj: Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci, 2018 

 

Mezi digitálními technologiemi dominuje řadu let mobilní telefon. Ten v současnosti 

využívá 96 % jednotlivců starších 16 let, kteří upřednostňují chytré telefony, jež v mnohých 

funkcích plně nahrazují počítače. Osob ve věku 16-24 let používajících chytrý telefon je 95 

%. V roce 2010 se z mobilního telefonu připojovala na internet pouze 4 % jednotlivců, 

během následujících osmi let vzrostl jejich podíl na 58 %. Z mladých ve věku 16-24 let je to 

dokonce 94 %. (Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a 

mezi jednotlivci, 2018)19 

                                                 
19https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/06200418.pdf/1f14bc58-44b0-4f82-96b9-

fd712374ffd5?version=1.1 

https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/06200418.pdf/1f14bc58-44b0-4f82-96b9-fd712374ffd5?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/06200418.pdf/1f14bc58-44b0-4f82-96b9-fd712374ffd5?version=1.1
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Tabulka 3: Jednotlivci v ČR používající mobilní telefon, 2018 

1) Podíl z celkového počtu jednotlivců v dané socio-demografické skupině 

 2) Podíl z celkového počtu jednotlivců v dané socio-demografické skupině, kteří používají mobilní telefon 

Zdroj: Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci, 2018 

 

Internet je adolescenty využíván zejména pro vyhledávání informací o zboží a službách, k 

vyhledávání informací o zdraví a cestování, ale hlavně pro zábavu, tzn. ke stahování her, 

poslechu hudby, sledování videí, filmů, seriálů apod. Hraní a stahování počítačových či 

mobilních her se věnuje téměř čtvrtina populace, dvakrát více mužů než žen (30 vs. 16 %). 

Historie hraní počítačových her sahá daleko před vznik internetu, nicméně s jeho příchodem 

a dostupností došlo ke zvětšení nabídky her, jakož i základny uživatelů. (Využívání 

informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci, 2018)20 

Adolescenti v hojné míře rovněž využívají internet jako prostředek online komunikace, ke 

které používají zejména sociální sítě. Mezi mladými ve věku 16-24 let používá sociální sítě 

97 % jednotlivců. V České republice používá sociální sítě jako Facebook, Instagram či 

Twitter, více než 4,5 milionů osob, tj. 52 % uživatelů. Stránky určené ke sdílení videí jsou 

např. YouTube či Vimeo. Takové stránky jsou mezi Čechy nejoblíbenější. Videa na nich 

sleduje 44 % osob starších 16 let a největší zastoupení je mezi studenty (88 %). Sociální sítě 

si uživatelé oblíbili, mimo jiné proto, že na nich mohou sdílet vlastní příspěvky. Kromě 

vlastních statusů, komentářů či tweetů nahrávají fotky, videa či audiovizuální obsah. V roce 

                                                 
20https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/06200418.pdf/1f14bc58-44b0-4f82-96b9-

fd712374ffd5?version=1.1 

https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/06200418.pdf/1f14bc58-44b0-4f82-96b9-fd712374ffd5?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/06200418.pdf/1f14bc58-44b0-4f82-96b9-fd712374ffd5?version=1.1
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2018 překročil podíl uživatelů sociálních sítí starších 16 let hranici 50 %. O něco více jsou 

na sociálních sítích ženy (53 %) než muži (49 %). Mezi mladými ve věku 16-24 let používá 

sociální sítě již 97 %. Zajímavé je, že ačkoliv by se z výše uvedených údajů mohlo zdát, že 

je používání sociálních sítí v ČR značně rozšířené, z hlediska mezinárodního srovnání se 

nacházíme pod průměrem EU. Nejvíce uživatelů žije v Dánsku, kde sociální sítě používají 

tři čtvrtiny obyvatel. Více než 70 % vykazují Belgie, Velká Británie a Švédsko. Nejnižší 

hodnoty má Francie (43%). O četnosti využívání sociálních sítí jednotlivci nás informuje 

následující graf, nejobjemnější skupinou uživatelů jsou opět adolescenti ve věku 16-24 let. 

(Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci, 

2018)21 

Tabulka 4: Jednotlivci v ČR používající sociální sítě, 2018 

 
1) Podíl z celkového počtu jednotlivců v dané socio-demografické skupině 

2), 3) Podíl z jednotlivců v dané socio-demografické skupině, kteří použili internet v posledních 3, resp. 12 

měsících 

Zdroj: Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci, 2018 

 

 

                                                 
21https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/06200418.pdf/1f14bc58-44b0-4f82-96b9-

fd712374ffd5?version=1.1 

https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/06200418.pdf/1f14bc58-44b0-4f82-96b9-fd712374ffd5?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/06200418.pdf/1f14bc58-44b0-4f82-96b9-fd712374ffd5?version=1.1
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4.3 Sociální sítě 

Funkcí sociálních sítí je vytváření komunit, jejichž prostřednictvím lidé tvoří společenství 

postavená například na vztazích ze “skutečného” světa či společném zájmu. Virtuální vizitka 

s údaji, kterými se uživatel prezentuje, se nazývá profil. Kromě jména to může být místo 

bydliště, fotografie, životopis, informace o vzdělání a rodinném stavu, možnostech 

kontaktování, zálibách atd.  Kromě profilu se uživatel může projevovat prostřednictvím tzv. 

statusů – příspěvků, které se zobrazují ostatním uživatelům. Ti pak mohou na tyto příspěvky 

reagovat, označovat, komentovat, či je sdílet. Sdílení je jednou z možností interakce 

uživatelů na sociální síti. Počet označení, sdílení či komentářů u příspěvků má vliv na jejich 

viditelnost a viditelnost autorů. V návaznosti na sdílení je ale třeba se mít na pozoru a myslet 

na ochranu osobních údajů, což je jednou z nejdiskutovanějších problematik týkajících se 

sociálních sítí v dnešní době. Sociální sítě svou otevřeností komukoliv nabízí ideální místo 

pro nejrůznější podvodníky a existenci sociálně-patologických jevů, především kyberšikany, 

kybergroomingu, sextingu, kyberstalkingu apod. (Jak na internet, nedatováno)22 

Mezi nejpoužívanější sociální sítě patří  Facebook, Twitter, MySpace a Google+ či profesně 

zaměřený LinkedIn. Sociální sítě zaměřené na hudbu a videa jsou např. YouTube, Vimeo, 

Stream.cz, Spoti.fy, SoundCloud a MySpace. Pro sdílení fotografií a krátkých videí nebo 

tutorialů slouží sociální sítě Instagram nebo Pinterest. 

Nejpoužívanější sociální sítí světa je Facebook. Tato síť vznikla pro účely harvardských 

studentů ke sdílení informací po webu. Koncept této sociální sítě, nazvané nejprve 

TheFacebooks.com, vytvořil roku 2004 jeden ze studentů, dnes již světoznámý Mark 

Zuckerberg. Se svými několika jednoduchými pravidly a možností připojit se zcela zdarma 

se stal Facebook během pár let jednou z nejvíce využívaných stránek světa. V roce 2019 má 

Facebook přes dvě miliardy uživatelů, v České republice je to téměř 5 milionů uživatelů. 

(Editors of Bottle Tree Books, 2007) 

Na druhém žebříčku v oblíbenosti se drží sociální síť určená videím a hudbě, tedy YouTube 

s téměř dvěma miliardami uživatelů, převážně dětí a dospívající mládeže. Uživatelé 

streamují denně na této sociální síti přes 4 bilióny videí. I když se může zdát, že je YouTube 

                                                 
22 https://www.jaknainternet.cz/page/1751/socialni-site/ 

https://www.jaknainternet.cz/page/1751/socialni-site/
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čistě jen o nahrávání a sledování videí, je nutné si uvědomit, že dnešní mládež si skrze 

vytváření těchto videí značně rozšiřuje mediální gramotnost. Nová digitální komunikace 

skrze média nás nutí přehodnotit náhled na schopnosti, dovednosti a technickou zdatnost 

budoucích generací, jež se pro úspěšné  fungování ve společnosti odkázané na neustálé 

připojení k síti musí v těchto dovednostech neustále zdokonalovat a aktualizovat. (Lange, 

2014) 

Další ve výčtu oblíbených sociálních sítí je Instagram, který pojímá 800 milionů uživatelů. 

Pro značky a firmy, které mohou své produkty propagovat fotografií či videem, je Instagram 

v dnešní době nutností. K tomu se váže i úloha tzv. influencerů, což jsou většinou bloggeři, 

soukromé osoby, či jiné autority ve svém oboru, které mají za úkol za finanční odměnu 

propagovat značky či firmy, se kterými mají smlouvu. Takoví influenceři musejí mít 

vybudovanou relevantní a zejména loajální skupinu followerů, tzn. sledujících. Další 

zajímavostí, kterou Instagram nabízí, je tvorba tzv. Stories, neboli krátké video příběhy. 

Jejich prostřednictvím lze ukázat momentky ze soukromí, z dění ve firmě, teambuildingu, 

nebo lze s jejich pomocí navnadit soukromé uživatele na novou akci či produkty. (Hlubina, 

2018)23 

Sociální síť s názvem Twitter je po Facebooku druhou sociální sítí, která dosáhla globálního 

úspěchu. Celkově ho v České republice používá něco přes půl milionu lidí a funguje na 

stejném principu jako Instagram, oproti kterému je ovšem skromnější co do možností 

informování o komplexních tématech. Příspěvky se na Twitteru šíří prostřednictvím tzv. 

tweetů a jejich maximální obsah je 280 znaků, což je ideální v případě, že máte obsah, který 

chcete rychle rozšířit do světa. Právě proto je Twitter oblíbenou sítí zejména reklamních 

agentur, zpravodajských a publicistických redakcí, institucí, celebrit nebo umělců, hlavním 

komunikačním kanálem amerického prezidenta s veřejností, sítí, na níž má účet dokonce i 

papež. To všechno je Twitter. (Hlubina, 2018) 

 

                                                 
23 https://www.evisions.cz/blog-2018-02-08-socialni-site-na-kterych-byste-meli-byt-videt/ 

https://www.evisions.cz/blog-2018-02-08-socialni-site-na-kterych-byste-meli-byt-videt/
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5 Digitální technologie a zdravotní rizika 

Digitální technologie s sebou přinášejí rizika ohrožující lidské zdraví v několika oblastech. 

Jejich nadměrné užívání může mít za příčinu změny v psychice a kognitivních funkcích, 

přinášet somatické problémy, jako u každé návykové aktivity si lze na jejich užívání vytvořit 

závislost a mohou se objevovat situace, které s sebou přinášejí projevy rizikového chování. 

5.1 Psychika a kognitivní funkce 

Digitální technologie působí na psychiku člověka různými způsoby. Mohou ovlivňovat 

nejen lidské chování, postoje a hodnoty, ale také kognitivní vývoj jako vnímání, 

představování, fantazie apod. Mohou působit na lidské emoce a vyvolat různé pocity od 

radosti po deprese. Nadměrné používání internetu může vést k psychickým poruchám. Patří 

mezi ně např. riziko agresivity, narušení reálných sociálních vztahů nebo zhoršená 

pozornost. Může jít také o poruchy čtení, vady řeči nebo zhoršení slovní zásoby. Pokud jsou 

vizuální média používána nadmíru a je tomu tak na úkor čtení, má to negativní vliv na 

představivost. Jejich sledováním totiž pouze konzumujeme obraz, který je nám předkládán, 

a nerozvíjíme fantazii. Vlivem nedostatku času dnes média nezanedbatelně nahrazují 

komunikaci. Lidé spolu komunikují mnohem méně, než dříve a největší problém představují 

mladiství, kterým se často nevěnuje dostatek času. Aby se osobnost člověka správně 

rozvíjela, je pro něj vnímání druhými lidmi nepostradatelné. Ke správnému vývoji 

potřebujeme zpětnou vazbu. Bez ní hrozí porucha osobnosti, pocit méněcennosti či 

přeceňování se. Díky kontaktu s ostatními můžeme lépe najít sami sebe, což je ostatně 

klíčovým úkolem v období adolescence. (Co s námi dělají média?, 2016)24 

Sarah Blakemoreová (2005) ve své knize uvádí, že výsledky studie mozku odhalily, že 

období dospívání je obdobím, během kterého je mozek obzvláště citlivý na okolní vjemy. 

Ta samá studie ukazuje, že pravidelné používání návykových látek internetu včetně, má 

dlouhotrvající následky na širokou škálu kognitivních schopností člověka v dospělosti. 

Nikdo neví přesně, zda negativní, pozitivní, či neutrální. Obavy z toho, co nám přinesou 

nové technologie, tu byly s každým novým vynálezem od knihtisku po internet. 

Blakemoreová uvádí, že existují důkazy o tom, že hraní počítačových her ve skutečnosti 

                                                 
24 http://vitavera.denik.cz/clanky/co-s-nami-delaji-media/ 

http://vitavera.denik.cz/clanky/co-s-nami-delaji-media/
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zlepšuje řadu kognitivních funkcí u dospělých lidí, jako jsou například rozdělení pozornosti 

a pracovní paměti nebo zraková ostrost. Jak ovšem užívání sociálních sítí, hraní her či 

brouzdání po internetu ovlivňuje dospívající mozek mladistvých, není tolik známo. 

Při nadměrném používání digitálních technologií se podle Nicholase Carra (2017) objevují 

vážné problémy v podobě získávání roztříštěných informací, neschopnosti vnímat kontext, 

porozumět obsahu, soustředit se, či hlouběji zpracovávat informace. Ke změně nedochází 

pouze na mentální úrovni, ale i v samotné struktuře lidského mozku. Digitální technologie 

mají rovněž značný dopad na vnímání času. Často určují tempo událostí, které prožíváme, 

rychlost, se kterou se k nám dostane informace či impuls. Nyní je vliv technologií obzvlášť 

silný, a to díky výkonným a rychlým počítačům, které jsou nám k dispozici. Digitální 

přístroje nás učí očekávat blízkou a okamžitou odezvu našeho jednání, někdy i prodleva pár 

sekund nás dokáže rozzlobit, či změnit naše rozhodnutí. Důkazy o tom, jak s digitálními 

médii ztrácíme trpělivost, nabývají na síle díky všudypřítomnosti chatu a sociálním sítím. 

Netrpělivost je jako choroba, která se šíří ze zařízení na zařízení. Za předpokladu, že se bude 

internetová síť i nadále zrychlovat, bude to mít dopady i na společnost. Budeme méně 

trpěliví, tolerantní a důsledkem toho bude nepravděpodobné, že bychom zažili něco, co 

vyžaduje čekání a neposkytuje okamžité uspokojení. Tyto změny mohou mít výrazné 

následky, protože naše prožívání času je velmi důležité pro prožívání našeho života. (Carr, 

2017) 

Jak uvádí Morozov (2014), čím více jsou digitální technologie schopné řešit problémy za 

nás, tím více máme problém rozlišit co je skutečný problém a co jen pouhá banalita. 

Morozov uvádí, že moderní technologie jsou nejen stále mocnější, ale i všudypřítomné. 

Dochází k nárůstu geolokačních zařízení, samořídících aut, chytrých telefonů apod., které 

mají za úkol řídit veškeré problémy za nás. My naproti tomu v zaslepenosti vůči těmto 

dokonalostem můžeme zapomenout, že některé problémy jsou cenou za to, že interagujeme 

s ostatními bytostmi a jsme otevřeni změně oproti naprogramované bezchybné realitě 

zprostředkované technologiemi. Změna totiž nastává při spontánním, chaotickém a 

nedokonalém prostředí, které je nám jako živým tvorům vlastní a neměli bychom se nechat 

dokonalostí technologií příliš zlákat a vkládat jim tolik důvěry. 
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V období adolescence se jedinci potýkají zejména s problematikou užívání sociálních sítí. 

Instagram se svými 700 miliony uživatelů má negativní vliv hlavně na mladé ženy. Sociální 

síť nejvíce ovlivňující dnešní mládež je Instagram. Nutí porovnávat sama sebe s nereálnou, 

filtrovanou a ve photoshopu upravenou verzí reality a tím vytváří v ženách a dívkách pocit, 

že jejich těla nejsou dost dobrá, protože lidé své fotky různě upravují, aby vypadali 

perfektně. (Kopecký, 2017)25 

Spolu s užíváním sociálních sítí se zejména u dospívajících dívek objevuje problematika 

poruch příjmu potravy. Tato problematika se šíří zejména prostřednictvím fotografií, na 

které se dívky s poruchami příjmu potravy soustřeďují a se kterými se srovnávají. Další 

skupinou aktivit je sledování profilů a stránek zaměřujících se na cvičení a zdravý životní 

styl. Hlavním aspektem internetu, který je pro ohroženou skupinu dospívajících dívek 

zatěžující, je všudypřítomná příležitost ke srovnávání se. Většina dívek má silnou potřebu 

být lepší ve srovnání s druhými, především se svými vzory. Zápasí s potřebou dokázat si, že 

pokud určité chování zvládl jejich idol, ony to zvládnou taky. Srovnávání jde ruku v roce s 

citlivostí na úspěch nebo selhání v kontrole váhy. (Nehybková, Šmahelová, et al.) 

Teenageři internet a sociální sítě potřebují proto, že jim dovolují různě se stylizovat, a tak 

vytvářet virtuální podobu jejich ideálního já, to znamená prezentovat se jako ten, kým si 

přejí být. Usnadňuje jim to zkoušení rolí a hledání sebe sama, mohou se nezávazně změnit 

v někoho jiného, aniž by to mělo zásadní důsledky. Většina dospívajících říká, že se chtějí 

podobat především slavným osobnostem, tedy idolům. „Body“ jim tedy přidávají fotky a 

videa, kterými celebrity napodobují. Většinou uvádějí, že hlavní roli v sebeprezentaci hraje 

dokonalý vzhled, drahé oblečení, telefony, elektronika a věci obecně, návštěva drahých 

koncertů, restaurací apod. Když sdílejí fotky či videa, nejdůležitější je počet lidí, kterým se 

to líbí a označí příspěvek tzv. „like“ (to se mi líbí). Podle některých dospívajících jsou vztahy 

mezi vrstevníky především o tom, jak je kdo oblíbený, což se měří počtem „like“ od 

sledujících, kteří jejich profil sledují.  (Nováková, 2019)26 

                                                 
25https://www.denik.cz/ze_sveta/socialni-site-skodi-nasi-psychice-prezentuji-zkresleny-svet-pise-studie-

20170606.html 
26https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/jak-internet-ovlivnuje-zivot-deti-a-

dospivajicich-145.html 

https://www.denik.cz/ze_sveta/socialni-site-skodi-nasi-psychice-prezentuji-zkresleny-svet-pise-studie-20170606.html
https://www.denik.cz/ze_sveta/socialni-site-skodi-nasi-psychice-prezentuji-zkresleny-svet-pise-studie-20170606.html
https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/jak-internet-ovlivnuje-zivot-deti-a-dospivajicich-145.html
https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/jak-internet-ovlivnuje-zivot-deti-a-dospivajicich-145.html
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 Motivace k trávení volného času „on-line“, k navazování vztahů „on-line“ a k hledání sebe 

sama prostřednictvím pobytu ve virtuálním světě vychází ze základních potřeb a motivů 

adolescentů obecně. Americký profesor psychologie Suler vymezuje tyto základní kategorie 

motivů a potřeb adolescentů. Patří sem hledání identity a experimentování s identitou, 

intimita a pocit začlenění, separace od rodičů a primární rodiny, odreagování frustrace, 

sociální učení, sexuální aktivita, pozitivní a negativní aspekty virtuální identity. (Nováková, 

2019)27 

Dle Novákové (2019) mají digitální technologie na kognitivní funkce člověka pozitivní vliv 

spočívající v rozvoji myšlení, všeobecném přehledu a získávání nových informací, jakožto 

schopnosti jejich vyhledávání. Jedinec má možnost překračovat hranice své země a stává se 

otevřenějším, má větší přehled a širší repertoár norem. Rozvíjí se poměrně snadno a rychle 

po stránce jazykových znalostí – ve světě počítačů hlavně v angličtině. Naopak negativní 

vliv spočívá ve zhoršení komunikačních dovedností v osobním kontaktu, při reálných 

sociálních situacích. Vytrácejí se pravidla slušného chování a respekt adolescentů vůči sobě 

navzájem. Tím, že o sobě získávají informace skrze online profily, vzniká vcelku velký 

prostor pro závist, pomluvy a intriky, což je v období dospívání špatným vzorcem pro 

správný vývoj sebevědomého, psychicky zralého člověka. Kvůli internetu jsou adolescenti 

méně aktivní a preferují pasivní formy zábavy. Nudu zabíjejí projížděním fotek a videí, mají 

méně pohybových aktivit, sezení u počítače je pro ně pohodlnější. Kvůli tomu pak mají v 

reálném životě méně prostoru na hledání sebe sama, experimentování s rolemi a vytváření 

vlastní identity. O to více se realizují virtuálně, výsledkem je značně méně stabilní a jistá 

identita a sebepojetí mladého člověka. Ve virtuálním prostředí nezažívá skutečné důsledky 

svého chování a jeho aktivita vyžaduje méně energie než ve skutečnosti. V reálném životě 

se toto odráží ve schopnosti odhadnout možnosti, danou situaci i druhé lidi, a tím také 

důsledky svého jednání. To, co je akceptováno ve virtuálním světě, nemusí projít ve světě 

skutečném. V osobním kontaktu adolescenti často nevědí, jak mají vyjádřit názor, či jak 

projevit, co právě cítí. Virtuální svět je často únikem od problémů ve skutečných vztazích, 

komunikace je jednodušší a důsledky činů téměř žádné. 

                                                 
27https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/jak-internet-ovlivnuje-zivot-deti-a-

dospivajicich-145.html 

https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/jak-internet-ovlivnuje-zivot-deti-a-dospivajicich-145.html
https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/jak-internet-ovlivnuje-zivot-deti-a-dospivajicich-145.html
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5.2 Somatické problémy 

Při dlouhodobém sledování obrazovky dochází k únavě očí, což má za následek jejich pálení 

či podráždění. Lidské oko není přizpůsobeno ke strnulému pozorování jednoho bodu 

(monitor), za normálních okolností pozorujeme různě vzdálené objekty v prostoru. 

Dlouhodobé zaostření oka na určitou vzdálenost proto může způsobit postupné zhoršování 

zraku. Pravidelná práce s počítačem může vést k poškození optického nervového systému. 

Zhoršování zraku se projevuje především ve schopnosti oka zaostřovat. Nezanedbatelná je i 

častější náchylnost ke vzniku očních zákalů. (Brož, 2006)28 

V souvislosti s nadměrným sledováním obrazovek se objevuje takzvaný syndrom 

počítačového vidění – computer vision syndrome neboli CVS. Tento syndrom se projevuje 

zarudnutím očních spojivek, bolestmi hlavy, dvojitým či rozmazaným viděním a přídatnými 

bolestmi krční páteře. Výzkumy ukazují, že touto formou únavy a následným poškozením 

zraku trpí 50 až 90 % lidí používajících při své práci počítač, tablet či chytrý mobil. Podobné 

příznaky ovšem začínají lékaři objevovat dokonce už i u dětí předškolního a školního věku, 

jelikož jsou často vystaveny obrazovkám televizorů a počítačů kvůli hraní počítačových her 

a sledování filmů. (Syndrom počítačového vidění, nedatováno)29 

Mezi další problémy spojené s dlouhodobým užíváním počítačů patří tzv. syndrom RSI 

(repetitive strain injury - zranění způsobená opakovaným napětím), který je důsledkem 

intenzivního stisku nástroje při práci vyžadující opakované drobné pohyby, jež nemusí být 

silově náročné, ale nebezpečnost spočívá v nedostatku relaxačních momentů. Při často 

opakovaných pohybech dochází k zanícení obalů šlach. Postižena mohou být nejen zápěstí 

a ruce, ale i lokty a části ramen. Například práce s klávesnicí či myší vyvolává statické napětí 

svalů, které se přímo nepodílí na pohybu. Trvalé napětí způsobuje asymetrickou námahu 

určitých svalových skupin. Důsledkem je napětí namáhavější než aktivní práce svalů při 

běžném pohybu. Při stereotypní práci se může současně projevit několik obtíží, jejichž 

společným ukazatelem je značná bolest. Většinou jde o bolestivé projevy v rukou a 

zápěstích, jež jsou provázeny necitlivostí, pálením apod. Problémy se zády, krční páteří, se 

ohlašují ztuhlostí, pulsováním, slabostí apod. Tyto příznaky nemusí být pociťovány pouze 

                                                 
28 https://www.svethardware.cz/pocitace-a-zdravotni-problemy/13626 
29 https://www.oftex.cz/syndrom-pocitacoveho-videni 

https://www.svethardware.cz/pocitace-a-zdravotni-problemy/13626
https://www.oftex.cz/syndrom-pocitacoveho-videni
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při práci, nepříjemné pocity se dostavují i během noci. V počátečních fázích jsou tyto obtíže 

vnímány spíše jako nepohodlí či únava, která brzy odezní. (Brož, 2006)30 

Mezi nejčastější RSI syndromy patří poškození šlach a prstů, pohybu ramenních pletenců a 

tenisový loket. V digitálním světě je dnes jednou z nejčastějších příčin nemocí z povolání. 

Pokud se včas neřeší příznaky nemoci, může vést až k operativnímu zákroku. (4 největší 

rizika při práci na počítači. Psychika, světlo, monitor a syndrom RSI. Jak se jim vyvarovat?, 

2017)31 

Dalším somatickým problémem, spojovaným s nadměrným užíváním mobilních telefonů, je 

takzvaný TNS - “text neck“ syndrom. Tento pojem je používaný k popisu bolesti krku a jeho 

možného poškození v důsledku déle trvajícího neustálého sklánění hlavy k mobilnímu 

telefonu, tabletu či jinému zařízení. Lidská hlava váží přibližně 5 kilogramů. Pokud je krk 

ohnutý směrem dopředu a dolů, váha působící na krční páteř roste. Pokud je člověk v této 

pozici soustavně každý den, objeví se značné problémy v tomto úseku páteře, krk je ve stavu 

velkého napětí a bolestivosti. "Text neck" syndrom je současný problém celosvětové 

populace způsobený nadužíváním "chytrých zařízení" v kombinaci s minimem 

kompenzačních pohybů. (Meier, 2016)32 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 https://www.svethardware.cz/pocitace-a-zdravotni-problemy/13626 
31 https://www.bezpecnostprace.info/pracovni-urazy/4-nejvetsi-rizika-pri-praci-na-pocitaci/ 
32 https://medicina.ronnie.cz/c-23556-bolest-krcni-patere-text-neck-syndrom-fenomen-soucasnosti.html 

https://www.svethardware.cz/pocitace-a-zdravotni-problemy/13626
https://www.bezpecnostprace.info/pracovni-urazy/4-nejvetsi-rizika-pri-praci-na-pocitaci/
https://medicina.ronnie.cz/c-23556-bolest-krcni-patere-text-neck-syndrom-fenomen-soucasnosti.html
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5.3 Projevy rizikového chování 

Pod pojem rizikové chování lze zařadit takové chování, v jehož důsledku dochází k 

prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince či 

společnost. Vzorce rizikového chování jsou souborem fenoménů, jejichž existenci a 

důsledky je možné podrobit vědeckému zkoumání a které lze ovlivňovat preventivními a 

léčebnými intervencemi. (Miovský, et al., 2015)  

V souvislosti s užíváním digitálních technologií se mohou objevovat zejména projevy jako 

kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking a netolismus. 

Kyberšikana 

Kybernetická – počítačová šikana, anglicky Cyberbullying, je druh šikany využívající 

digitální technologie k ublížení druhému. Aktéry kyberšikany jsou: útočník- oběť- 

přihlížející. Cíl kyberšikany je totožný jako u klasické šikany, ale liší se v několika 

aspektech. Útočník vystupuje anonymně pod falešnými přezdívkami (nicky), vytváří 

jednoúčelové e-mailové schránky či falešné profily na sociálních sítích. Zatímco u klasické 

šikany lze předpokládat, kdy a kde k útoku dojde, u kyberšikany útok může přijít kdykoliv, 

kdekoliv a prostřednictvím různých kanálů: SMS, emailem, videem, příspěvkem na sociální 

síti apod. Zejména možnost sdílení nebo následné přeposílání závadových příspěvků zvyšuje 

intenzitu vedeného útoku. Dopady kyberšikany jsou spíše v rovině psychické, je nesnadné 

je na oběti rozeznat. Oběť se často uzavírá do sebe a přestává komunikovat s okolím, ať už 

ze studu či strachu z útočníka či obavy, že bude nepochopen okolím. Nejčastějšími projevy 

šikany jsou pomlouvání, urážení, zastrašování, ponižování a zesměšňování, pořizování 

audio a video záznamů, fotografií a jejich zveřejnění s cílem poškodit oběť, pořizování video 

záznamů spojené s předem připraveným fyzický útokem (Happy Slapping), krádež identity 

a následné vystupování útočníka pod identitou oběti, odhalování cizích tajemství, vydírání, 

provokování a napadání uživatelů v diskuzních fórech, atd. Možnými příznaky mohou být 

ze strany oběti změny v chování a používání technologií, odmítání komunikovat o problému, 

vyhýbání se skupinovým aktivitám, pokles aktivity, nechuť k jídlu, roztěkanost, uzavírání 

se do sebe, atd. (Látal, nedatováno)33 

                                                 
33 http://nebudobet.cz/repo/publikace_prevence_a_odhaleni_symptomu_obeti_kybersikany.pdf 

http://nebudobet.cz/repo/publikace_prevence_a_odhaleni_symptomu_obeti_kybersikany.pdf
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Sexting  

Slovo sexting je spojení slov sex a textování a znamená posílání textového, fotografického, 

audio a video obsahu se sexuálním podtextem prostřednictvím technologií. Takový obsah je 

následně zneužit k poškození druhé strany jeho zveřejněním nebo výhrůžkou jeho 

zveřejnění. Sexting, v němž figurují nezletilé a mladistvé osoby, může být z právního 

hlediska kvalifikován jako trestný čin. Hlavními riziky jsou: zneužití citlivého materiálu, 

který útočník obdrží, nesmazatelnost zveřejněného obsahu, trestní odpovědnost za šíření 

sextingu, častý prostředek pro vydírání v rámci tzv. kybergroomingu. Mezi adolescenty je 

sexting velice oblíbenou činností. Obsah jimi zasílaných zpráv někdy dosahuje  značné míry 

explicity, často svou nahou fotografii přes internet pošlou neznámé osobě ještě v den, kdy 

se s ní seznámili. Jedinou a účinnou obranou proti zveřejnění sextingového obsahu je ho 

nepořizovat a nikomu neposílat. (Internetem bezpečně, nedatováno)34 

Kybergrooming 

Kybergrooming se nejčastěji vyskytuje v rámci messengerů, sociálních sítí, internetových 

seznamek a různých blogovacích stránek. Jde o psychickou manipulaci dítěte či 

dospívajícího prostřednictvím komunikačních technologií s cílem získat jeho důvěru, 

vylákat ho na osobní schůzku a zpravidla sexuálně zneužít. Obětmi jsou zpravidla dívky ve 

věku 11-17 let s nedostatkem sebedůvěry a neznalostí rizik online komunikace. Předejít 

kybergroomingu není snadné, rodina by měla mít především důvěru u svého dítěte a přístup 

k obsahu, jež jejich dítě sdílí s ostatními. (Internetem bezpečně, nedatováno)35 

Kyberstalking 

Kyberstalking je jedním z velmi nebezpečných kyberkriminálních zločinů v rámci 

kyberprostoru. Osoba, která se tomuto typu stalkingu (z angličtiny: lov, pronásledování) 

věnuje, se nazývá kyberstalker. Hlavními projevy kyberstalkingu jsou opakované a 

dlouhodobé pokusy kontaktovat oběť, demonstrování moci a síly kyberstalkera, naplňování 

výhružek, snaha poškodit reputaci oběti, poškozování počítače či jiného digitálního zařízení 

za pomoci počítačových virů a dalšího škodlivého malwaru, vyhledávání podrobností či 

detailů o své oběti. Kyberstalkeři navštěvují diskuzní fóra, ve kterých pod falešnou identitou 

                                                 
34 https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/rizika-online-komunikace/sexting/ 
35 https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/rizika-online-komunikace/kybergrooming/ 

https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/rizika-online-komunikace/sexting/
https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/rizika-online-komunikace/kybergrooming/


 

32 

 

kontaktují oběť, případně získávají informace o oběti od ostatních uživatelů. Kyberstalkeři, 

kteří k pronásledování využívají pouze digitální technologie, se nikdy neuchýlí k fyzickému 

útoku. Obětí kyberstalkingu se může stát kdokoliv bez rozdílu věku, pohlaví, vzhledu nebo 

sexuální orientace. Většina obětí kyberstalkingu trpí posttraumatickou stresovou poruchou, 

chronickými poruchami spánku, vyhýbají se ze strachu určitým místům či mění své bydliště 

nebo pracoviště, výjimkou nejsou pokusy o sebevraždu. Nejčastěji se obětí pronásledování 

stává svobodný člověk žijící bez partnera nebo osoba krátce po rozchodu.  

(Kopecký, Krejčí, 2010) 

Netolismus 

Pod pojmem netolismus rozumíme chorobnou závislost na tzv. virtuálních drogách, mezi 

které se počítají televize, video, počítačové hry, mobilní telefon, používání tabletů a herních 

konzolí a zejména zábava na internetu (chatování, kontrola, e-mailových zpráv, atd.). Jako 

dlouhodobý důsledek excesivního používání digitálních technologií a internetu bývá změna 

životního stylu, pokles fyzické aktivity, nemoci pohybového ústrojí, obezita, omezení 

reálných mezilidských vztahů, ztráta přátel, zanedbávání povinností, nesoustředěnost, 

snížená výkonnost ve škole či v práci. Technologickou závislost lze definovat jako takové 

chování člověka v interakci s počítačem, internetem či jinou informační technologií, které je 

nezvladatelné, obtěžující, ubírající příliš mnoho času nebo vedoucí k problémům ve 

vztazích, ve škole a dalších oblastech života. (Miovský et al., 2015) 
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6 Shrnutí teoretické části 

Teoretická část byla věnována studiu problematiky rizik poruch zdraví v adolescenci jako 

odrazu rozvoje digitálních technologií. Došlo k rozboru různých informačních zdrojů, 

statistik, studií, odborné literatury a internetových článků. Stěžejními pojmy pro teoretickou 

část byly pojmy adolescence, digitální technologie, internet, sociální sítě, kyberprostor a 

zdravotní rizika.  

Pojem adolescence byl náležitě vysvětlen jako vývojové období v životě každého člověka 

s jeho jednotlivými fázemi a možnostmi průběhu. Pojem digitální technologie byl rozebrán 

a vymezen ve vztahu k historii jeho vzniku a ve vztahu k současnosti. Rovněž byly uvedeny 

oblasti, kde se lze s digitálními technologiemi dnes běžně setkat, a poskytnuty statistiky 

odhalující, na kolik jsou dnes tyto technologie součástí lidského života.  

Spojením dvou obsáhlých témat věnujících se období adolescence a digitálním technologiím 

dnešní doby se tvoří jedno, o to obsáhlejší a komplikovanější téma, a to téma zdravotních 

rizik, která mohou ohrožovat jedince v období adolescence, užívající digitální technologie v 

nadměrné míře. Tato zdravotní rizika se dají rozdělit na rizika ohrožující psychiku a 

kognitivní funkce, rizika ohrožující fyzickou kondici a projevy rizikového chování, 

ohrožující sociální dovednosti člověka. Znalosti získané rozborem informačních zdrojů, 

odborné literatury, jednotlivých pojmů a vztahy mezi nimi, lze aplikovat v přípravě a 

realizaci výzkumného šetření, které je předmětem praktické části této práce. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7 Cíl výzkumného šetření a zvolená metodologie 

Cílem výzkumného šetření je prozkoumat vliv digitálních technologií na dospívající mládež 

v konkrétním vybraném školském zařízení a specifikovat příčiny jejich užívání ve vztahu ke 

zdravému fyzickému i psychickému vývoji vybraných adolescentů. S ohledem na tyto cíle 

je třeba konkrétně formulovat hlavní výzkumné otázky. 

7.1 Formulace výzkumných otázek 

VO 1 Které digitální technologie vybraní adolescenti nejvíce využívají a pro jaké účely? 

VO 2 Kolik času stráví vybraní adolescenti užíváním digitálních technologií? 

VO 3 Stávají se vybraní adolescenti užíváním těchto technologií rizikovou skupinou ve     

vztahu k jejich zdravému fyzickému a psychickému vývoji? 

Pro realizaci výzkumného šetření byla zvolena metoda kvantitativního empirického šetření. 

Jako nástroj pro uskutečnění kvantitativního empirického šetření v konkrétním školském 

zařízení byl zvolen anonymní dotazník. 

7.2 Tvorba dotazníku jako nástroje 

Položky dotazníku byly zvoleny tak, aby poskytly relevantní informace k daným 

výzkumným otázkám. Dotazník byl pro tyto účely sestaven z deseti uzavřených otázek, u 

některých bylo možné vybrat z více variant pro přesnější získání informací. Otázka č. 1 

zjišťuje věkové rozmezí respondentů pro možnost vyhodnocení dotazníků s ohledem na 

konkrétní věkové skupiny. Otázky č. 2 a 4 zjišťují informace o tom, jaké digitální 

technologie dnes adolescenti nejvíce využívají  a pro jaké účely. Otázky č. 3, 5 a 6 zjišťují 

informace o tom, kolik času tráví adolescenti užíváním digitálních technologií. Otázky č. 7, 

8, 9 a 10 zjišťují informace o tom, zda se užíváním digitálních technologií stávají adolescenti 

rizikovou skupinou ve vztahu k jejich zdravému fyzickému a psychickému vývoji a 

sociálním dovednostem. 
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7.3 Výběr respondentů 

Pro realizaci výzkumného šetření byla vybrána střední odborná škola pedagogická a 

gymnázium v Praze. Sama jsem byla dříve studentkou této školy, a proto mi bylo ředitelem 

vyhověno a umožněno dotazníkové šetření ve škole uskutečnit. Střední škola a gymnázium 

pojímají aktuálně celkem 527 žáků ve věku od 15 do 20 let. Žáků ve věku 16 – 20 let, tedy 

potencionálních respondentů, je aktuálně na škole 372.  

8 Realizace  a výsledky výzkumného šetření 

8.1 Realizace 

Šetření bylo uskutečněno ve dnech 4. 4. - 5. 4. 2019 v dopoledních hodinách. K šetření došlo 

ve spolupráci s ředitelem školy a za přímé asistence školní psycholožky, která v daných 

termínech byla schopna zajistit deset tříd pro realizaci dotazníkového šetření. Třídní učitelé 

zbylých osmi tříd odmítli své žáky zapojit do výzkumného šetření, a proto nebyly tyto třídy 

součástí jeho realizace.  

Dotazníky byly distribuovány žákům druhých, třetích a čtvrtých ročníků ve věkovém 

rozmezí 16 - 20 let. Dotazníkového šetření se účastnilo celkem 214 respondentů, z toho 52 

žáků z druhých ročníků ve věkovém rozmezí 16 - 17 let,  65 žáků ze třetích ročníků ve 

věkovém rozmezí 17 - 18 let a 97 žáků ze čtvrtých ročníků ve věkovém rozmezí 18 - 20 let. 

Celkový počet respondentů byl složen ze 173 dívek a 41 chlapců.  

Dotazníky byly respondentům poskytnuty v tištěné verzi a byly distribuovány osobně 

v průběhu vyučovacích hodin, díky čemuž byla zajištěna jejich 100% návratnost. V každé 

třídě byly dotazníky vyplněny přibližně za deset minut a žádný z přítomných respondentů 

neodmítl dotazník vyplnit. Otázky byly dle odezvy respondentů formulovány převážně 

jasně, při určitých nejasnostech byl každému respondentovi poskytnut prostor pro řádné 

vysvětlení otázky. Někteří respondenti ke zvoleným odpovědím dopisovali poznámky, které 

jsou součástí interpretace výsledků. Z celkového počtu 214 vybraných dotazníků jich bylo 

11 vyřazeno z důvodu nedodržení pokynů nutných pro správné výsledné vyhodnocení 

dotazníku. Nejčastěji respondenti chybovali zaškrtáváním více odpovědí tam, kde byl 

prostor pouze pro jednu možnou odpověď. Pro výsledné vyhodnocení byla tedy 

zanalyzována data z 203 dotazníků. 
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8.2 Výsledky výzkumného šetření 

Získané odpovědi a číselné hodnoty z dotazníků byly jednotlivě zanalyzovány, výsledné 

absolutní a procentuální hodnoty byly vypočteny a grafy vytvořeny prostřednictvím 

tabulkového editoru. Vyřazené dotazníky nejsou součástí analýzy. 

Analýza získaných dat 

Otázka 1  

První otázka cílila na věkové rozmezí respondentů. Jak již bylo uvedeno výše, věkové 

rozmezí respondentů se pohybovalo od 16 do 20 let a žáci si mohli vybrat z variant A až C. 

Z konečných 203 respondentů bylo ve věkové skupině 16-17 let celkem 23 % žáků, ve 

skupině 17-18 let bylo 29 % žáků a ve skupině 18-20 let bylo 48 % žáků. Nejpočetněji 

zastoupenou věkovou skupinou byla tedy skupina pod variantou C, tzn. zletilí žáci čtvrtých, 

tudíž maturitních ročníků. 
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Graf 2: Věkové rozdělení respondentů
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Otázka 2 

Cílem otázky bylo zmonitorovat technologickou vybavenost respondentů a jejich 

domácností. Respondenti mohli vybrat ta zařízení, která skutečně vlastní, jakož i ta, která 

využívají společně ve svých domácnostech. Tato otázka poskytovala respondentům možnost 

zvolit více možných variant. 

 

Interpretace výsledných dat: 

Stoprocentní zastoupení získala varianta A, tedy mobilní telefon. Tento výsledek jasně 

dokazuje, že mobilní telefony jsou dnes již nedílnou součástí lidských potřeb. Variantu B 

v kombinaci s dalšími variantami zvolilo 23 % respondentů, což poukazuje na úbytek 

stolních počítačů v domácnostech, jež jsou nahrazovány notebooky a tablety, jak ukazují 

získané hodnoty z variant C a D. Notebook vlastní 86  % respondentů a tablet 29 %. Poslední 

variantu zvolilo 62 % respondentů, kteří mají ve svých domácnostech přístup také k televizi. 

59 respondentů zvolilo společně varianty A, C, E, což znamená, že 29 % z dotazovaných 

vlastní ve svých domácnostech společně mobilní telefon, notebook i televizi. Pouze jeden 

respondent zvolil společně varianty A, B, C, D, což znamená, že ve své domácnosti vlastní 

mobilní telefon, stolní počítač, notebook i tablet. 
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Graf 3: Vybavenost jednotlivých respondentů 
digitálními technologiemi
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Otázka 3 

Jelikož se předem počítalo s určitou technologickou vybaveností každého z respondentů, 

následující otázka se věnovala přibližnému rozsahu denního využívání vlastněných zařízení. 

Na tuto otázku bylo možné odpovědět pouze jednou variantou. 

 

Interpretace výsledných dat: 

Varianta A s výslednými 5 % má nejmenší zastoupení a byla nejčastěji zvolena respondenty 

spadajícími pod věkovou skupinu 17-18 let. Varianta B byla zvolena 18 % respondentů, 

nejčastěji spadajících opět pod věkovou skupinu 17- 18 let. Varianty C s 38 % a D s 39 % 

mají největší zastoupení, a to s nejčastějším počtem respondentů spadajících pod věkovou 

skupinu 18-20 let. S ohledem na konkrétní věkovou skupinu získala největší zastoupení ve 

skupině 16- 17 let varianta C, ve skupině 17-18 let varianta C a ve skupině 18- 20 let varianta 

D. 77 % respondentů, z velké části zletilých, tedy denně na svých zařízeních stráví více než 

dvě hodiny, díky čemuž lze už nyní u těchto respondentů předpokládat výskyt zdravotních 

potíží souvisejících s nadměrným užíváním digitálních technologií.  
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Graf 4: Čas denně strávený užíváním digitálních 
technologií 



 

39 

 

Otázka 4 

K moderním technologickým zařízením dnes už neodmyslitelně patří připojení k internetu, 

tato otázka tedy monitorovala, k jakým účelům nejčastěji adolescenti využívají svá digitální 

zařízení připojená k internetovým službám a tedy mnoha funkcím, které jim internet 

zprostředkovává. Na tuto otázku bylo možné odpovědět pouze jednou variantou. 

 

Interpretace výsledných dat: 

Pouhé 1 % dokazuje, že k nakupování mladí respondenti nevyužívají internet téměř vůbec. 

Tuto variantu zvolili pouze dva respondenti spadající pod věkovou skupinu 16-17 let, jeden 

spadající pod skupinu 17-18 let a překvapivě nikdo ze skupiny 18-20 let. Nejvíce je internet 

využíván jako prostředek ke komunikaci, varianta C získala 56 % a byla nejčastěji zvolena 

napříč všemi věkovými skupinami. 25 % respondentů využívá internet k vyhledávání 

informací, tato varianta byla druhou nejčastěji zvolenou odpovědí napříč všemi věkovými 

skupinami. 18 % respondentů využívá internetu jako zdroje zábavy, hrají hry, stahují si 

aplikace, či hudbu. 
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Graf 5: Nejčastější způsob využití internetu:
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Otázka 5 

Tato otázka cílila na volný čas respondentů v momentě, kdy nejsou obklopeni přáteli a 

mohou využít volný čas dle svých preferencí. Vzhledem k velkému množství času 

stráveného užíváním technologických zařízení se nabízí předpoklad, že i volný čas bude  ve 

velké míře věnován právě technologiím. Na tuto otázku bylo možné odpovědět pouze jednou 

variantou. 

 

Interpretace výsledných dat: 

Milým překvapením je nejvyšší, tedy 47%, podíl u varianty D. Mladí respondenti nejčastěji 

tráví volný čas tvůrčí aktivitou. Tato varianta byla nejčastěji volena napříč všemi věkovými 

skupinami. Druhou nejčastěji volenou aktivitou všech věkových skupin však bylo projíždění 

sociálních sítí pod variantou C s 34 %. Varianta B získala 13 %. Nejméně volenou aktivitou 

bylo sledování televize s pouhými 5 %, nejčastěji zastoupenou respondenty spadajícími pod 

věkovou skupinu 16-17 let. 
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Graf 6: Preferované trávení volného času
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Otázka 6 

Cílem otázky bylo zjistit, zda se mladí respondenti ve svém volném čase stále setkávají 

osobně se svými přáteli, či zda jim pro komunikaci a setkávání dnes stačí pouze jejich 

technologická zařízení, pomocí kterých jsou stále online a všem dostupní. Na tuto otázku 

bylo možné odpovědět pouze jednou variantou. 

 

Interpretace výsledných dat: 

Největší zastoupení získala varianta B s výslednými 48 % a byla nejčastěji volenou variantou 

napříč všemi věkovými skupinami. Varianta A získala 22 % s největším zastoupením 

respondentů spadajících pod věkovou skupinu 18-20 let. Varianta C získala 15 % a varianta 

D získala 16 %, obě s největším zastoupením respondentů spadajících opět pod věkovou 

skupinu 18-20 let. Druhou nejčastěji volenou variantou pro věkovou skupinu 16-17 let byla 

varianta A a C se stejným počtem zastoupení a u věkové skupiny 17-18 let varianta A. 
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Graf 7: Četnost setkávání se s přáteli ve volném čase
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Otázka 7 

Spolu s dlouhodobým užíváním digitálních technologií se prokazatelně zvyšuje riziko 

zdravotních problémů. Cílem této otázky bylo zjistit, jakými chronickými potížemi trpí 

zvolení respondenti s předpokladem toho, že jsou dané potíže důsledkem častého užívání 

digitálních technologií a nedostatku zdravého pohybu. Tato otázka poskytovala 

respondentům možnost zvolit více možných variant. 

 

Interpretace výsledných dat: 

50 % respondentů zvolilo variantu A. Variantu B zvolilo 31 % respondentů, variantu C 41 

%, variantu D 32 % a variantu E 28 % respondentů. Tyto varianty byly voleny v různých 

kombinacích či samostatně. Samostatné zastoupení u varianty A je 23 respondentů, u 

varianty B 16 respondentů, u varianty C 22 respondentů, u varianty D 16 respondentů a u 

varianty E 11 respondentů. Ostatní z respondentů, tedy 115 z nich, trpí různými 

kombinacemi chronických problémů. Nejčastěji volenou kombinací byla varianta A a C, tuto 

variantu zvolilo 15 respondentů. Všechny varianty společně zaškrtli celkem čtyři 

respondenti, všichni spadající pod věkovou skupinu 18-20 let. 
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Graf 8: Chronické problémy způsobené užíváním 
digitálních technologií 
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Otázka 8 

Období adolescence je charakteristické zvýšenou mírou ovlivnitelnosti, snahou zapadnout 

mezi vrstevníky a projektováním se do vlastních idolů. V dnešní době lze těchto potřeb 

snadno dosáhnout skrze virtuální svět a zejména sociální sítě plné bloggerů a influencerů. 

Tato otázka měla za cíl zmonitorovat, v jaké míře potřebují respondenti mít své idoly  na 

očích. Na tuto otázku bylo možné odpovědět pouze jednou variantou. 

 

Interpretace výsledných dat: 

Nejčastěji volenou odpovědí byla varianta B s 61 %. Tato varianta byla nejčastěji zvolenou 

variantou napříč všemi věkovými skupinami. Varianta C získala 25 % a byla druhou 

nejčastěji zvolenou variantou napříč všemi věkovými skupinami. Varianta A získala 14 %. 
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Graf 9: Sledovanost idolů prostřednictvím sociálních 
sítí:
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Otázka 9 

Jelikož je dnes samozřejmostí téměř bez ustání komunikovat skrze internet, SMS, či online 

aplikace, naskytuje se zde riziko vytrácející se potřeby komunikace naživo. Tato otázka měla 

za úkol zjistit, kterou formu komunikace preferují mladí lidé více. Na tuto otázku bylo 

možné odpovědět pouze jednou variantou. 

 

Interpretace výsledných dat: 

U této otázky zvítězila varianta B se 76 % a byla nejčastěji volenou variantou napříč všemi 

věkovými skupinami. Varianta A získala 24 %. Daná skupina respondentů tudíž i přes 

snadnou volbu komunikace online volí raději komunikaci naživo. K této otázce respondenti 

uváděli nejvíce poznámek. Několik respondentů uvedlo, že komunikace online je snazší, ale 

raději volí komunikaci naživo. Jeden z respondentů uvedl, že je těžké rozhodnout, jelikož 

záleží na okolnostech. Když je něco nepříjemného, co potřebuje sdělit, volí raději online 

komunikaci před střetem naživo. Jiný respondent uvedl, že se mu obtížně hovoří naživo 

s autoritami. Další uvedl, že preferuje komunikaci online, ale že tak často dochází 

v komunikaci k nedorozuměním. 

47

156

       Online komunikace oproti komunikaci
naživo

        Komunikace naživo oproti online
komunikaci

A
b

so
lu

tn
í č

et
n

o
st

Graf 10: Preferovaný způsob komunikace
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Otázka 10 

Poslední otázka se zaměřila na problematiku rizikového chování. Cílem otázky bylo zjistit, 

zda se respondenti v průběhu užívání internetu setkali s projevy rizikového chování jako je 

kyberstalking, kybergrooming, sexting či kyberšikana. Pro lepší pochopení otázky byly dané 

varianty popsány jako konkrétní situace, se kterými se mohli respondenti v minulosti 

prostřednictvím internetu setkat. Tato otázka poskytovala respondentům možnost zvolit více 

možných variant. 

 

Interpretace výsledných dat: 

Problematika rizikového chování se u dané skupiny respondentů nejeví jako závažná, 53 % 

respondentů se nikdy nesetkalo s rizikovým chováním žádného typu. 28 % respondentů se 

setkalo s případem kybergroomingu pod variantou C, či její kombinací s dalšími variantami. 

24 % respondentů se setkalo s kyberstalkingem pod variantou A, či její kombinací s dalšími 

variantami. 15 % respondentů bylo obětmi kyberšikany pod variantou B, či její kombinací 

s dalšími variantami a 7 % respondentů bylo obětmi sextingu pod variantou D, či její 

kombinací s dalšími variantami. Nejčastěji zvolenou kombinací variant byla odpověď A a 

C. Nejčastější samostatně zvolenou variantou byla varianta C. Celkem čtyři respondenti 

zvolili společně varianty A, B, C, D. 
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prostřednictvím internetu
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9 Interpretace výsledků a prostor pro diskusi 

Dotazník byl sestaven s cílem zjistit, do jaké míry jsou dnešní adolescenti obklopeni 

digitálními technologiemi, jak často a jakým způsobem je využívají a zda pro ně 

v souvislosti s jejich užíváním vyplývají jistá zdravotní rizika. Bylo cíleno na způsob trávení 

volného času adolescentů, jejich úroveň sociálního života a pojetí zdravého životního stylu. 

Spolu s užíváním digitálních technologií se objevují zdravotní hrozby a možné projevy 

rizikového chování, což bylo rovněž prostřednictvím dotazníku zmonitorováno a 

vyhodnoceno.  

9.1 Získaná data vzhledem k výzkumným otázkám 

Získané odpovědi na položky dotazníku č. 2 a 4 vzhledem k VO 1 přehledně poskytly 

informace o tom, které digitální technologie vybraní adolescenti nejčastěji využívají a pro 

jaké účely. Všichni respondenti jsou vlastníky mobilních telefonů a 86 % z nich jsou 

vlastníky notebooku. Hlavní funkcí technologií, a to zejména mobilních telefonů, je 

zprostředkování online komunikace, která je pro respondenty rychlá, snadná a pohodlná.  

Výsledné odpovědi na položky č. 3, 5 a 6 poskytly vzhledem k VO 2 informace o tom, kolik 

času tráví respondenti užíváním digitálních technologií. Odpovědi na položku č. 3 dokazují, 

že jsou digitální technologie společníky 77% respondentů i na více jak 2 nebo 3 hodiny 

denně. Odpovědi na položku č. 5 dokazují, že 35 % z nich také ve volných chvílích, kdy jsou 

o samotě, tráví čas převážně projížděním sociálních sítí a 5% z nich sledováním televize. 

Ovšem 13% z nich tráví čas sportováním a 47% z nich tráví volný čas tvůrčí aktivitou, což 

by se dalo chápat jako čas trávený bez digitálních technologií. Pro někoho ale může být 

tvůrčí aktivita i tvorba virálního videa či úprava fotografií v mobilní aplikaci. Získané 

odpovědi na položku č. 6 se dají hodnotit kladně. Respondenti nejčastěji uvedli, že se se 

svými přáteli stýkají několikrát týdně. Avšak otázkou zůstává, jakým způsobem tráví mladí 

lidé společný čas a zda tyto chvíle nezaplňují pouze pasivním sledováním sociálních sítí.  

Odpovědi na položky č. 7, 8, 9 a 10 poskytly vzhledem k VO 3 informace o tom, zda se 

užíváním digitálních technologií stávají adolescenti rizikovou skupinou ve vztahu k jejich 

zdravému fyzickému a psychickému vývoji a sociálním dovednostem. 
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Výsledky položky č. 7 jsou vskutku alarmující. S přihlédnutím k tomu, že bylo 

respondentům upřesněno, aby zaškrtli pouze ty varianty problémů, které se u nich skutečně 

opakovaně objevují, jsou výsledky vcelku negativní a většina respondentů trpí kombinací 

několika chronických zdravotních problémů, které, jak lze předpokládat, jdou ruku v ruce 

s nadměrným užíváním digitálních technologií. Získané odpovědi na položku č. 8 dokazují, 

že mladí respondenti se i přes vysokou míru ovlivnitelnosti a potřeby ztotožňovat se 

s ostatními vrstevníky v období adolescence rádi nechávají ostatními uživateli sítí spíše 

občasně inspirovat. Denní sledování statusů cizích lidí není dle odpovědí respondentů něčím, 

co by ke svému životu potřebovali, což lze hodnotit pozitivně. Ovšem výsledné odpovědi 

k otázce č. 8 se jaksi vylučují se získanými odpověďmi k otázce č. 5. Celkem 34 % 

respondentů uvedlo, že tráví volný čas převážně projížděním sociálních sítí a zároveň 25 % 

respondentů uvádí, že je cizí lidé na sociálních sítích nezajímají. Je zde tedy jisté procento 

respondentů, kteří tráví čas na sociálních sítích a zároveň tvrdí, že je nezajímají cizí lidé, 

přestože podstatou sociálních sítí je především sledování profilů, fotografií, videí a statusů 

jiných lidí. Položka č. 9 se zabývala možností neschopnosti dnešních adolescentů 

dorozumívat se s ostatními tváří v tvář a spíše se schovávat za zdmi ustáleného a 

předvídatelného virtuálního světa. Rovněž ze získaných odpovědí na otázku č. 4, kdy většina 

respondentů uvedla, že používají internet hlavně pro komunikaci, by se dalo předpokládat, 

že většina respondentů zvolí spíše možnost online komunikace. Na tuto otázku ovšem 76% 

respondentů odpovědělo, že preferují komunikaci naživo. S ohledem na poznámky, které 

respondenti k této zvolené odpovědi připisovali, lze usuzovat, že pro respondenty samotné 

byla jednotná odpověď na tuto položku obtížná a nelze na ní odpovědět komplexně. 

Respondenti v poznámkách uvedli, že záleží na okolnostech, zda jde o komunikaci 

příjemnou či nepříjemnou, zda komunikují se svými vrstevníky či autoritou apod. Tuto 

položku tedy lze považovat za nejkomplikovanější a nejrozporuplnější z celého dotazníku. 

Výsledky položky č. 10 lze hodnotit spíše kladně, více jak polovina respondentů si není 

vědoma, že by se v minulosti stala obětí rizikového chování na internetu. S případem 

kybergroomingu se setkalo 28 % respondentů a lze předpokládat, že převážně dívek, jelikož 

problematika tohoto rizikového chování je zejména pro dívky v období adolescence velmi 

běžná. 
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9.2 Komparace dat vzhledem k výzkumnému souboru 

Díky podrobné analýze dat lze nyní ve výzkumném souboru vyhledat takové uživatele 

digitálních technologií, kteří by se dali označit za skutečně ohrožené ve vztahu k jejich 

nadměrnému užívání a naopak takové, u kterých se dají rizika téměř vyloučit.  

Celkem šest respondentů vlastní mobilní telefon, stolní počítač, notebook, tablet i televizi a 

tráví na nich více jak tři hodiny denně. Čtyři z nich spadají do věkové skupiny 18-20 let, 

jeden do věkové skupiny 17-18 let a jeden do věkové skupiny 16 - 17 let. Tito respondenti 

volili převážně stejné odpovědi, ze kterých se dá předpokládat jejich závislostní vztah 

k digitálním technologiím. Jako nejvíce ohrožený uživatel by se dal označit respondent číslo 

27, který také trpí všemi chronickými problémy, jež byly v dotazníku vyčteny. 

Tabulka 5: Respondenti v nejvíce ohrožené skupině uživatelů digitálních technologií 

Ve skupině uživatelů, u kterých lze vyloučit rizika spojená s užíváním digitálních 

technologií, se nachází celkem 10 respondentů. Tito respondenti také vlastní více digitálních 

zařízení, ovšem tráví na nich pouze 0,5 až 1 hodinu denně. Pět z těchto respondentů spadá 

do věkové skupiny 17-18 let, čtyři  spadají do věkové skupiny 16-17 let a jeden do věkové 

skupiny 18-20 let. Na první pohled lze říci, že jejich výběr odpovědí svědčí o aktivnějším 

způsobu trávení volného času, ve kterém nemají digitální technologie převahu. Jako nejméně 

ohrožený uživatel by se dal označit respondent číslo 172, který vlastní pouze mobilní telefon 

a svůj volný čas denně tráví s přáteli. 

Tabulka 6: Respondenti v nejméně ohrožené skupině uživatelů digitálních technologií 
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9.3 Shrnutí výsledků a návrh doporučení 

Výsledky položek dotazníku přehledně dokazují vybavenost daných žáků digitálními 

technologiemi, způsob jejich využívání a vliv těchto technologií na jejich zdraví, trávení 

volného času a sociální život. Žákům bylo jasné, že se konkrétní otázky vztahují k tématu 

digitálních technologií a možných rizik spjatých s jejich užíváním, i když jim o dotazníku 

předem nebyly poskytnuty žádné detailnější informace. Všichni oslovení žáci ochotně a 

věřím, že i pravdivě, dotazníky vyplnili. 

Výsledky získané z výzkumného šetření dokazují, že naprosto každý dospívající jedinec má 

dnes vlastní mobilní telefon a denně jeho užíváním stráví několik hodin. Drtivá většina z 

dotazovaných má vedle mobilního telefonu rovněž ve svých domácnostech další digitální 

zařízení, ke kterým mají neomezený přístup a denně je využívají. Výsledné hodnoty získané 

z dotazníků také přímo korespondují s posledními získanými statistikami, které byly 

vyhodnoceny Českým statistickým úřadem, co se týče způsobu  využívání digitálních 

technologií lidmi ve věkovém rozmezí 16-20 let. Mladí lidé skrze svá zařízení nejvíce času 

skutečně tráví vyhledáváním informací, online komunikací a zábavou, jako jsou hry, hudba, 

aplikace apod. Teoretické poznatky i získané výsledky z dotazníku nám dokazují, že dnes 

jsou digitální technologie pro mládež zdrojem informací, zábavy a pro většinu dospívajících 

hlavním prostředkem komunikace s okolním světem. Ve svých volných chvílích stále 

vyhledávají přátele, setkávají se naživo nebo se sami věnují tvůrčím aktivitám, či sportování. 

Ovšem spoustu času také tráví se svými digitálními pomocníky, několik hodin denně pasivně 

přijímají nadměrné množství informací, stahují si aplikace a hry, skrze které relaxují a 

doplňují si tak svůj kognitivní zdroj. I přesto, že online komunikace není zvolenými 

respondenty preferována, jsou nuceni ji hojně využívat a stávají se skrze takovouto 

komunikaci obětmi rizikového chování, kterému se lze jen těžko ve virtuálním prostředí 

ubránit. Proto je velmi důležité cílit opakovaně na prevenci užívání digitálních technologií, 

co nejvíce vzdělávat dospívající mládež ve věcech bezpečnosti užívání internetu jakožto 

prostředku komunikace a varovat ji před poskytováním osobních údajů, fotek, či videí na 

internetu. Preventivní programy mohou být poskytovány především prostřednictvím 

vychovávající rodiny a vzdělávacích institucí. Na odborné škole pedagogické, vybrané pro 

dané výzkumné šetření, probíhají preventivní programy v rámci bezpečnosti užívání 
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internetu každým rokem a jsou vedeny tamní školní psycholožkou. I přes tyto opakované 

preventivní programy se dle informací školní psycholožky objevují prvky rizikového 

chování velmi často a postihují mnoho žáků jakožto uživatelů sociálních sítí. Tyto krizové 

situace, přestože vznikají na rozhraní virtuálního světa, mají v reálném životě velmi 

negativní vliv na správný vývoj psychiky žáků. Je nutné informovat mladé žáky o hrozbách 

internetu co nejdetailněji a varovat je před možnými krizovými situacemi, se kterými se 

mohou mnohdy i vlastními neuváženými kroky setkat. I přes velkou pomoc a pohodlí, které 

nám digitální technologie zprostředkovávají, má jejich nadměrné užívání nepříznivý vliv na 

celou osobnost člověka, přes zdravý fyzický a psychický vývoj, až po sociální dovednosti. 

Mladí lidé jsou celkem jasně obeznámeni s možnostmi negativních dopadů spojených s 

nadměrným užíváním digitálních technologií, avšak jen těžko se lze dnes mánii kolem těchto 

technologií ubránit. Tato mánie se totiž stává normalitou dnešní doby. Je tedy zejména na 

nás samotných, kolik důvěry a vlastního času do digitálních technologií dobrovolně 

investujeme a jakým způsobem se rozhodneme vychovávat další generace ve vztahu k jejich 

zdravému vývoji a moderní době. Pokud rodina spolu se vzdělávacími institucemi dokáže 

poskytnout dospívajícímu člověku podnětné prostředí a předá takový systém hodnot, ve 

kterém nebude virtuální svět na prvním místě, bude pro mladého člověka o to snazší čelit 

rizikům spojeným s užíváním digitálních technologií a mít povědomí o jejich pozitivních i 

negativních dopadech na jeho osobnost a plnohodnotný život. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

Závěr 

Kritické životní období zvané adolescence a digitální technologie dnešní doby. Dvě 

obrovská témata, která lze velmi těžko komplexně uchopit a popsat. Cílem této práce bylo 

zjistit, skrze prostudování odborné literatury a dalších informačních zdrojů, do jaké míry 

dnes digitální technologie ovlivňují mládež procházející si obdobím adolescence a zda se 

spolu s jejich nadměrným užíváním vyskytují zdravotní rizika či prvky rizikového chování, 

které by mohly ohrozit zdravý fyzický a psychický vývoj adolescentů a jejich místo ve 

společnosti. Praktická část práce byla věnována výzkumnému šetření v konkrétním 

školském zařízení, které mělo za úkol zjistit, zda jsou poznatky získané prostudováním 

informačních zdrojů v souladu či rozporu s vybranou skupinou adolescentů.  

Jak praví odborná literatura, adolescence je pojem zastřešující velmi bouřlivé a zásadní 

období, kterým si prošel každý dospělý jedinec a každý za trochu jiných okolností. Avšak 

v dnešní době mají adolescenti jeden velký společný prvek provázející je dospíváním, a to 

nikdy nespící a stále se zdokonalující digitální technologie. Tyto technologie bezesporu 

usnadňují lidský život, a proto jsou také přítomny ve všech oblastech našeho života. Není 

možné se jim v dnešní moderní době vyhnout. Statistiky dokazují, že digitální technologie 

jsou samozřejmostí každé domácnosti, zaměstnání a vzdělávacích institucí rovněž. Lidé 

každého věku a pohlaví je potřebují ke svému životu, práci a učení, ale každý z nás má stále 

ještě na vybranou, co se týče míry jejich užívání a můžeme  je do svého soukromého života 

a zejména volného času zapojit jen natolik, nakolik si to sami dovolíme. Jak se ovšem 

můžeme dočíst v odborné literatuře, adolescence je obdobím, které je spojováno s velkou 

mírou ovlivnitelnosti a snahy ztotožňovat se s ostatními vrstevníky. Tato míra ovlivnitelnosti 

a touhy zapadnout do určité skupiny lidí se jistě vztahuje i k míře využívání digitálních 

technologií, kdy mládež dnešní doby jakoby bez vlastního mobilního zařízení a účtu na 

sociální síti nebyla mezi ostatními vrstevníky zcela akceptována. Zejména v tomto kritickém 

období dospívání jde dnes tedy o jakýsi ukazatel sociálního statutu a oblíbenosti, přestože 

sociální interakce v pravém slova smyslu se vytrácejí a jsou nahrazovány neosobní 

komunikací online.  
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Pro zdravý vývoj společnosti je tedy nutné poskytovat mladým lidem dostatek informací o 

rizikách spojených s užíváním moderních technologií, vést preventivní programy ve 

vzdělávacích institucích a především poskytovat takové rodinné zázemí, které mladým 

jedincům předá podstatné a správné životní hodnoty a postoje.  Je nutné být si v každém 

věku vědom pravidel používání digitálních technologií tak, aby neohrožovaly reálný lidský 

život, neposkytovaly ostatním uživatelům těchto technologií příležitost ke zneužívání či 

negativní ovlivňování jiné osoby a neochuzovaly člověka o každodenní činnosti a aktivity 

tolik důležité pro zdravý lidský vývoj, jako je práce, vzdělávání, relaxování, spánek či 

sportování. Toto jsou aspekty zdravého plnohodnotného života, o které by měl člověk 

usilovat navzdory stále se vyvíjejícím a toliko oblíbeným digitálním technologiím, které 

mohou být dobrými pomocníky jen v případě, že člověku neposkytují náhradu za skutečné 

prožívání, učení a získávání zkušeností. 
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Příloha 1: Vzorový dotazník 

Tento dotazník je součástí bakalářské práce. Dotazník je anonymní, prosím nepodepisuj se. 

U otázek, kde je v závorce psáno “více možností“, lze zaškrtnout více odpovědí, jinde prosím 

zaškrtávej pouze jednu odpověď. Děkuji za Tvůj čas a uvádění pravdivých informací 

v dotazníku. 

Otázka 1 

Tvůj věk se pohybuje v rozmezí: 

a) 16-17 let      b) 17-18 let      c) 18-19 let 

Otázka 2 

Vlastníš některá z uvedených zařízení? (více možností): 

a) mobilní telefon     b) stolní spočítač     c) notebook     d) tablet e) televize 

Otázka 3 

Pokud vlastníš některá z daných zařízení, denně jejich užíváním strávíš přibližně: 

a) 0,5-1 hod     b) 1-2 hod     c) 2-3 hod     d) 3 a více hodin 

Otázka 4 

Internet využíváš nejčastěji pro: 

a) nakupování   b) vyhledávání informací     c) komunikaci       d) zábavu (hry, aplikace, 

hudba apod.) 

Otázka 5 

Když máš volnou chvíli a chceš být sám/sama, využiješ čas převážně: 

a) sledováním televize     b) sportováním     c) projížděním sociálních sítí      d) tvůrčí 

aktivitou      

Otázka 6 

Jak často se vídáš s přáteli ve svém volném čase? 

a) denně     b) několikrát za týden     c) jednou týdně     d) méně jak jednou za týden 

Otázka 7 

Trápí tě opakovaně některé z uvedených? (více možností): 

a) bolest hlavy   b) bolest očí, pálení   c) bolest zad, krku, svalů   d) nespavost   e) 

podrážděnost 
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Otázka 8 

Máš na sociálních sítích své idoly, či oblíbené bloggery, které pravidelně sleduješ? 

a) ano, sleduji jejich statusy denně   b) občas se jimi nechám inspirovat   c) cizí lidé mě 

nezajímají 

Otázka 9 

Co je pro tebe jednodušší? 

a) online komunikace oproti komunikaci naživo 

b) komunikace naživo oproti online komunikaci 

Otázka 10 

Potýkal/a jsi se někdy s některým z uvedených? (více možností): 

a) Někdo mě obtěžoval neustálým online sledovámím, kontaktováním, napadáním mé osoby 

b) Někdo mě online ztrapňoval, ponižoval, zesměšňoval, vyhrožoval 

c) Někdo se mě pomocí chatování snažil vylákat na osobní schůzku 

d) Někdo zneužil mé fotografie, které jsem mu poslal/a soukromě, k mému veřejnému    

ponížení 

e) Nikdy jsem neměl/a takovou zkušenost 
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Příloha 2: Vyplněný dotazník 


