
Abstrakt  

VÝCHODISKA: Problematické užívání internetu u adolescentů je v souvislosti s neustálým 

rozvojem technologií stále diskutovanějším tématem. Vstupuje-li do období dospívání faktor 

hematonkologického onemocnění vyžadujícího dlouhodobou léčbu a izolaci pacientů, je 

v tomto kontextu možné uvažovat o zvýšeném riziku rozvoje nelátkového závislostního 

chování. 

CÍL VÝZKUMU: Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit výskyt Problematického užívání 

internetu u skupiny dospívajících pacientů po ukončení intenzivní léčby hematoonkoligckého 

onemocnění v rámci Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole 

(KDHO) a porovnat výstupy šetření s kontrolní skupinou vrstevníků. Dalším cílem bylo 

zmapování specifických charakterových vlastností, které mohou být prediktorem pozdějšího 

rizikového chování a zjištění případné korelace mezi těmito vlastnostmi a problematickým 

užíváním internetu.  

METODY: Koncepce realizovaného výzkumu vychází z kvantitativních metod 

epidemiologické studie případů a kontrol. Data byla získávána prostřednictvím 

screeningového dotazníkového šetření za využití kompilace krátké verze dotazníku 

Problematického užívání internetu (PIU Q-SF 6) a Škály osobnostních rysů představující 

riziko z hlediska užívání návykových látek (Substance Use Risk Profile – SURPS). Získaná 

data byla vyhodnocena za pomoci metod popisné statistiky a χ2 testu. Jako statisticky 

signifikantní byla stanovena hodnota p < 0,05.  

VÝSLEDKY: Skupinu případů tvořilo 24 dospívajících pacientů dispenzarizovaných na 

KDHO po intenzivní léčbě hematoonkologického onemocnění. Skupinu kontrol tvořilo 34 

dospívajících bez předchozí diagnózy onkologického onemocnění. Věkové rozpětí obou 

skupin bylo 10 – 19 let, celkový podíl chlapců byl 59 %, dívek bylo 41 %. U skupiny případů 

se prokázal výrazně vyšší výskyt (42 %) problematického užívání internetu oproti obvykle 

uváděné prevalenci v populaci dospívajících, avšak nebyla prokázána statisticky významná 

korelace mezi prodělaným onkologickým onemocněním a problematickým užíváním 

internetu. Jako statisticky signifikantní (p = 0,003) byla prokázána souvislost mezi faktorem 

přecitlivělosti a mužským pohlavím respondentů zařazených do studie.  

ZÁVĚR: Realizovaná studie přinesla prvotní výstupy týkající se fenoménu problematického 

užívání internetu mezi dospívajícími hematoonkologickými pacienty v rámci KDHO a 

upozornila tak na jeho možnou vyšší prevalenci u dospívajících po onkologické léčbě. Pro 

ověření těchto předpokladů by ovšem bylo nutné realizovat rozsáhlejší výzkum. I přes některé 

limity práce upozornila na potřebu věnovat se tématům z oblasti adiktologie i v rámci oboru 

dětské a dorostové onkologie.   
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