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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.   

Klíčová slova: Problematické užívání internetu, závislost na internetu, dospívání, 

hematoonkologické onemocnění, studie případů a kontrol 



 

 

Abstract  

BACKGROUND: The Problematic Internet use among adolescents is an increasingly 

discussed topic in connection with the continuous development of technologies. If it enters to 

the period of adolescent age factor of hematoncological disease, which requires long term 

tratment  and isolation for a long time, the risk of growth of non-substance addictive behavior 

is likely to increase in this context. 

AIM: The main aim of the research was to find out the prevalence of Problematic Internet use 

in a group of adolescent patients after the intensive cancer treatment within the Department of 

Pediatric Hematology and Oncology of the University Hospital in Motol (KDHO). Another 

aim was to map specific characteristics that may be a predictor of later risk behavior and to 

find out possible correlation between these characteristics and problematic Internet use. 

METHODS: The concept of the research is based on quantitative methods of epidemiological 

cases and controls study. The data were collected through a screening questionnaire survey 

using a compilation of a short version of the Problematic Internet Use Questionnaire (PIU Q-

SF 6) and Substance Use Risk Profile (SURPS) personality traits). Data were evaluated using 

descriptive statistics and the χ2 test. The p value p < 0,05 was determined as statistically 

significant. 

RESULTS: The group of cases consisted of 24 adolescent patients dispensarized in KDHO 

after intensive treatment of haemato-oncological disease. The group of controls consisted of 

34 adolescents without prior diagnosis of cancer. The age range of both groups was 10 - 19 

years, the total proportion of boys was 59%, girls were 41%. In the case group, there was a 

significantly higher prevallence (42%) of problematic Internet use than the prevalence among 

adolescents population, but there was no statistical significance between cancer history and 

problematic Internet use. Statistical significance (p = 0.003) was shown between the anxiety 

factor and the male gender of the respondents. 

CONCLUSION: The study carried out initial results concerning the phenomenon of 

problematic Internet use among adolescent haemato-oncological patients within the KDHO, 

and thus highlighted its possible higher prevalence in adolescents after oncological treatment. 

However, more extensive research would have to be carried out to verify these assumptions. 

Despite the limits of the study, the thesis highlighted the need to address topics from the field 

of addictology also in the field of pediatric and adolescent oncology. 

Key words: Problematic internet use, internet addiction, adolescence, hematooncological 

diseases, case-control study 

 

 



 

 

Seznam použitých zkratek 

ALL            Akutní lymfoblastická leukémie 

AML           Akutní myeloidní leukémie  

APA            The American psychological association 

CLL            Chronická lymfocytární leukemie  

CML           Chronická myeloidní leukémie 

DSM           The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition 

KDHO         Klinika dětské hematologie a onkologie 

MKN           Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů 

PIU             Problematické užívání internetu 

ÚZIS           Ústav zdravotnických informací a statistiky   

WHO           Světová zdravotnická organizace 

 

 

 

 



8 

 

Obsah 

1. Úvod ........................................................................................................................ 11 

2. Teoretická východiska ............................................................................................ 13 

2.1 Specifika onkologických onemocnění v dětském a adolescentním věku ........ 13 

2.2 Incidence hematoonkologických malignit ....................................................... 14 

2.3 Základní klasifikace nejčastějších hematoonkologických malignit ................. 14 

2.4 Systém pediatrické onkologické péče .............................................................. 15 

2.5 Klinika dětské hematologie a onkologie při FN v Motole ............................... 15 

2.6 Etiologie a patogeneze leukémií ...................................................................... 16 

2.7 Klinický obraz .................................................................................................. 16 

2.8 Diagnostika ...................................................................................................... 17 

2.9 Stratifikace pacientů ......................................................................................... 17 

2.10 Protinádorová léčba ...................................................................................... 18 

2.11 Režimová opatření během léčby .................................................................. 19 

2.11.1 Základní hygienicko-epidemiologická opatření ....................................... 19 

2.11.2 Nízkobakteriální strava ............................................................................. 19 

2.11.3 Opatření pro pobyt na lůžkovém oddělení ................................................ 20 

2.12 Psychosociální péče ...................................................................................... 20 

2.13 Psychiatrické komorbidity u onkologických pacientů ................................. 21 

2.14 Období adolescence a onkologická léčba ..................................................... 22 

2.15 Problematika užívání internetu ..................................................................... 23 

2.16 Terminologie ................................................................................................ 23 

2.17 Etiologie a patogeneze závislosti na internetu .............................................. 23 

2.18 Vymezení závislosti na internetu .................................................................. 24 

2.18.1 Genetické predispozice ............................................................................. 25 

2.18.2 Neurobiologické aspekty .......................................................................... 25 

2.18.3 Osobnostní charakteristiky ....................................................................... 27 

2.18.4 Klinické charakteristiky ............................................................................ 28 



9 

 

2.19 Klasifikace závislosti na internetu ................................................................ 29 

2.20 Diagnostika ................................................................................................... 29 

2.21 Prevalence závislosti na internetu ................................................................ 31 

2.22 Komorbidity u závislostí na internetu .......................................................... 32 

2.23 Terapie závislostí na internetu ...................................................................... 32 

3. Praktická část .......................................................................................................... 34 

3.1 Výzkumné cíle ................................................................................................. 34 

3.2 Výzkumné otázky ............................................................................................. 34 

3.3 Epidemiologická metodika ............................................................................... 34 

3.4 Výzkumný soubor ............................................................................................ 35 

3.5 Kontrolní skupina/skupina kontrol ................................................................... 36 

3.6 Příprava sběru dat ............................................................................................. 36 

3.7 Evaluační nástroje ............................................................................................ 36 

3.8 Sběr dat ............................................................................................................. 37 

3.9 Analýza dat ....................................................................................................... 38 

3.10 Etické aspekty studie .................................................................................... 38 

4. Výsledky šetření ..................................................................................................... 39 

4.1 Základní demografické charakteristiky ............................................................ 39 

4.1.1 Složení rodiny respondentů ...................................................................... 39 

4.1.2 Složení rodiny dle věkových kategorií respondentů ................................. 40 

4.2 Problematické užívání internetu ....................................................................... 41 

4.2.1 Prevalence PIU v rámci jednotlivých skupin ............................................ 41 

4.2.2 Srovnání výzkumné a kontrolní skupiny .................................................. 42 

4.2.3 Srovnání souboru dle věkové kategorie .................................................... 42 

4.2.4 Srovnání souboru dle pohlaví respondentů ............................................... 43 

4.2.5 Srovnání souboru dle složení rodiny ........................................................ 44 

4.3 Specifické osobností charakteristiky ................................................................ 45 

4.3.1 Impulzivita ................................................................................................ 46 



10 

 

4.3.2 Vyhledávání zážitků ................................................................................. 47 

4.3.3 Přecitlivělost ............................................................................................. 48 

4.3.4 Skleslost .................................................................................................... 50 

5. Diskuze a závěry ..................................................................................................... 53 

6. Použitá literatura ..................................................................................................... 56 

7. Seznam tabulek, grafů a příloh ............................................................................... 63 

8. Přílohy ..................................................................................................................... 64 

 



 

11 

 

1. ÚVOD 

Problematika závislosti na internetu u dospívající populace, je v souvislosti s neustálým 

rozvojem informačních a komunikačních technologií i elektrotechniky stále 

diskutovanějším tématem nejen v rámci oboru adiktologie. Období dospívání je jednou 

z nejrizikovějších etap lidského vývoje z hlediska patogeneze závislosti (Kalina, 2015) a 

vstupuje-li navíc do této vývojové etapy faktor onkologického onemocnění, vyžadujícího 

dlouhodobou léčbu a izolaci těchto pacientů, je pak v tomto kontextu možné uvažovat o 

zvýšeném riziku rozvoje nelátkového závislostního chování zejména směrem k nadužívání 

internetu, sociálních sítí, ale i online a offline her, které se po dobu léčby mnohdy stávají 

jediným prostředkem komunikace nemocných s okolím i jedním ze způsobů trávení 

volného času.  

Nelátkové závislosti, nebo také závislosti na procesech jsou v odborné literatuře 

popisovány již od osmdesátých let minulého století (Vacek & Vondráčková, 2015), ovšem 

systematické poznatky týkající se výskytu tohoto fenoménu u onkologicky nemocných 

dospívajících se příliš neobjevují. Léčba dětských malignit je dlouhodobým 

multidisciplinárním procesem vyžadujícím spolupráci odborníků z řad lékařů, zdravotních 

sester, fyzioterapeutů, nutričních terapeutů, sociálních pracovníků, psychologů i pedagogů, 

avšak adiktologové se dosud do standardizovaného léčebného postupu cíleně nezapojují. 

Poznatky týkající závislostního chování na internetu u populace dospívajících 

onkologických pacientů, by tak mohly být prvotním ukazatelem naznačujícím potřebnost a 

vhodnost zařazení adiktologické péče do celkového léčebného spektra.   

Cílem práce je zjistit prevalenci problematického užívání internetu u skupiny dospívajících 

pacientů po ukončení intenzivní léčby hematoonkoligckého onemocnění v rámci Kliniky 

dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole a porovnat výstupy šetření 

s kontrolní skupinou vrstevníků. Dalším cílem je zmapování specifických charakterových 

vlastností, které mohou být prediktorem pozdějšího rizikového chování a zjištění případné 

korelace mezi těmito vlastnostmi a problematickým užíváním internetu.  

Práce se opírá o teoretická východiska, které jsou členěna do dvou základních okruhů, tedy 

problematiky onkologických onemocnění v období dospívání a fenoménu problematického 

užívání internetu. Ve výzkumné části práce je popsán průběh a výstupy dotazníkového 

šetření, mezi pacienty Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice 



 

12 

 

v Motole, které bylo realizováno u skupiny adolescentů ve věkovém rozmezí 10-19 let a u 

kontrolní skupiny jejich vrstevníků. Závěrečná část práce je věnována diskuzi, celkovému 

zhodnocení realizovaného šetření, jeho výsledkům i limitům a v neposlední řadě také 

praktickým doporučením. Vzhledem k tomu, že fenomén problematického užívání 

internetu mezi onkologickými pacienty není dosud zcela prozkoumanou oblastí, mohla by 

tato studie posloužit jako prvotní vodítko pro případné adiktologické intervence zaměřené 

na tuto specifickou cílovou skupinu. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Specifika onkologických onemocnění v dětském a adolescentním 

věku 

Nádorová onemocnění postihují děti a dospívající všech věkových kategorií a ve značné 

míře se odlišují od nádorů postihujících dospělou populaci (Koutecký et al., 2002). 

Malignity v dětském věku představují přibližně 0,5 % z celkového počtu všech nově 

diagnostikovaných případů onkologických onemocnění v České republice (Štěrba, 2011). 

Nejčastěji diagnostikovaným onkologickým onemocněním ve věkovém období 1-15 let 

jsou leukémie, které tvoří 30 % všech nádorových onemocnění v tomto věkovém rozmezí, 

v období 15–19 let jsou již leukémie společně s germinálními nádory na druhém místě za 

maligními lymfomy (Starý, 2014). Druhové spektrum nádorových onemocnění je velice 

rozsáhlé a v průběhu různých věkových období se i značně odlišuje (Koutecký et al., 

2002). Z hlediska pravděpodobnosti pětiletého přežití dětí a adolescentů se zhoubnými 

nádory, která přesahuje 80 %, se Česká republika dle jednotlivých skupin nádorů řadí 

k západoevropským státům, kde jsou vykazovány obdobné výsledky (Starý et al., 2019). 

Koutecký (2002) v souvislosti s dětskými nádorovými onemocněními uvádí několik 

okolností, které je možné chápat jak v negativním, tak pozitivním kontextu. K negativům 

patří zejména rychlejší růst i progrese nádorů oproti dospělé populaci, s čímž souvisí i 

časnější výskyt mnohočetných metastáz. Dále pak autor zmiňuje snadnější poškození 

zdravých, ale dosud nezralých tkání i dětských orgánů, závažnější a život ohrožující 

léčebné komplikace a dlouhodobé dopady na kvalitu života v souvislosti s následky 

protinádorové léčby. Za pozitiva je v této souvislosti možné označit celkový zdravotní stav 

dětí, který obvykle nebývá zasažen chronickými onemocněními a fyziologickou degradací 

organismu, dále vyšší míru radiosenzitivity i chemosenzitivity a větší schopnost restituce 

(Koutecký et al., 2002). 

Specifickou kategorií nádorových onemocnění v dětském a adolescentním věku jsou 

leukémie, které tvoří nejpočetnější skupinu všech malignit v tomto období. Tímto 

termínem je označována heterogenní skupina maligních onemocnění zasahujících 

hematopoetický systém, který je složen z nediferenciovaných kmenových buněk 

proliferujících a diferencujících se do myeloidní a lymfoidní linie. Dle příslušnosti maligních 

buněk k výše uvedeným liniím jsou leukémie děleny na lymfoblastické a myeloidní 

(Slámová, 2014). 
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2.2 Incidence hematoonkologických malignit 

Nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním v dětském věku je akutní 

lymfoblastická leukémie (ALL), která tvoří zhruba 80 % všech diagnostikovaných 

dětských leukémií (Koutecký et al., 2002). Incidence leukémie je v české populaci 5 

nových případů na 100 000 dětí a dospívajících ve věkovém rozmezí 0-18 let za rok (Starý, 

2014). Incidence má v čase mírně narůstající tendence a je častější v rozvinutých zemích 

(Starý, 2015). V České republice je v kategorii hematologických malignit ročně 

diagnostikováno přibližně 65 dětí a dospívajících s akutní lymfoblastickou leukémií, 12 

dětí a dospívajících s akutní myeloidní leukémií, 3 děti a dospívající s myelodysplastickým 

syndromem a jedno dítě/dospívající s chronickou myeloidní leukémií (Starý, 2014).  

      Tabulka 1: Absolutní počty diagnostikovaných pacientů  

Rok diagnózy   Absolutní počty 

2010 92 

2011 95 

2012 90 

2013 108 

2014 93 

2015 81 

2016 81 

                                                (CCCIS, 2019) 

Doplnění k tabulce č.1: V tabulce výše jsou uvedeny absolutní počty diagnostikovaných pacientů ve věku 0-

19 let v kategorii hematologických malignit v období od roku 2010 do rou 2016. V absolutních počtech jsou 

zahrnuti všichni diagnostikovaní pacienti s diagnózami akutní lymfoblastické leukémie, akutní myeloidní 

leukémie, chronickými myeloproliferativními onemocněními, myelodysplastickým syndromem a 

nespecifikovanými i jinými specifikovanými formami leukémie. 

2.3 Základní klasifikace nejčastějších hematoonkologických malignit 

Jak bylo uvedeno výše, nejpočetnější skupinu nádorových onemocnění v období dětství a 

dospívání tvoří leukémie. Z hlediska průběhu onemocnění lze tuto skupinu onemocnění 
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dělit na dvě základní kategorie, tedy na akutní s rychlou progresí, která nemocného 

ohrožuje na životě již v řádech dnů, či týdnů po jejím vypuknutí a na chronickou, jejíž 

průběh je pomalejší a v některých případech i nevyžadující okamžité zahájení léčby 

(Doubek, 2017). Tyto dvě základní kategorie onemocnění se dále dělí dle typu maligních 

buněk na 4 hlavní skupiny. Jsou-li zasaženy monocyty, či granulocyty, jedná se o leukemii 

myeloidní, v případě postižení lymfocytů, jedná se o leukemii lymfatickou, neboli 

lymfoblastickou. V souvislosti s průběhem onemocnění (akutní versus chronické) je pak 

možné určit základní čtyři typy leukemií: akutní lymfatická leukemie (ALL), akutní 

myeloidní leukemie (AML), chronická lymfocytární leukemie (CLL) a chronická 

myeloidní leukemie (CML) (Doubek, 2017). 

V rámci Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN10) jsou leukémie řazeny do kapitoly 

novotvarů a podkapitoly Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ 

mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (ÚZIS ČR, [online]). Pro podrobnější kódování 

tpografie a histologického nálezu je pracovní skupinou pro onkologii při WHO vydávána 

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii MKN-O, která doplňuje klasifikaci 

zhoubných onemocnění o topografické a morfologické kódy. Poslední verzi této 

klasifikace je MKN-O-3 vydaná ÚZIS ČR v roce 2004. 

2.4 Systém pediatrické onkologické péče 

Péči o děti a dospívající se zhoubným onemocněním zajišťuje v České republice celkem 

osm specializovaných pracovišť, přičemž péči o pacienty s diagnózou akutní 

lymfoblastické leukémie zajišťují pracoviště v Praze, v Brně, v Olomouci, v Plzni, v 

Ostravě, v Hradci Králové, v Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem a péči o pacienty 

se zhoubným nádorem zajišťuje pražská Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK 

a FN Motol a Klinika dětské onkologie ve Fakultní nemocnici Brno (FN Motol, [2019]). 

2.5 Klinika dětské hematologie a onkologie při FN v Motole 

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol (dále KDHO), kde bylo také 

realizováno výzkumné šetření pro potřeby této práce, je jedním z centralizovaných 

pracovišť zabývajících se léčbou malignit dětských a dospívajících pacientů. Součástí 

KDHO je celkem šest lůžkových oddělení, hematologický stacionář, několik 

specializovaných ambulancí a centrum pro léčbu hemofilie a jiných krvácivých chorob 

(FN Motol, [2018]). Léčba dětských onkologických onemocnění je specifickým 

dlouhodobým multidisciplinárním procesem vyžadujícím spolupráci odborníků z řad 
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lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů, nutričních terapeutů, psychologů, sociálních 

pracovníků, i pedagogů. 

Z výroční zprávy Fakultní nemocnice v Motole za rok 2018 vyplývá, že během 

sledovaného období bylo v rámci Kliniky dětské hematologie a onkologie provedeno 

celkem 20115 vyšetření a ošetření a bylo ošetřeno celkem 3358 pacientů s nádorovým 

onemocněním. Nově bylo v rámci této kliniky diagnostikováno 169 dětí se solidními 

nádory a 35 dětí s leukémií a myelodysplastickým syndromem.  Celkově bylo v tomto 

období hospitalizováno 2470 pacientů a 1550 doprovodů, celkový počet provedených 

alogenních transplantací kostní dřeně byl 37, z čehož 29 bylo od nepříbuzných dárců 

z registrů, autologních transplantací bylo provedeno celkem 13 (FN Motol, [2019]). 

2.6 Etiologie a patogeneze leukémií  

Vzhledem k tomu, že leukémie dětského a adolescentního věku jsou velice heterogenní 

skupinou onemocnění, může se etiologie v různých případech značně odlišovat (Zuna & 

Žaliová, 20115). Šrámková (2006) dělí faktory, které hrají roli v patogenezi leukémií na 

genetické, imunologické a spojené s nepříznivým vlivem prostředí, Starý (2015) uvádí, že 

mnohdy dochází k prvotnímu genetickému poškození nezralého lymfocytu ještě 

v prenatálním období a následným spouštěcím mechanismem jsou další genové aberace 

vyvolané běžnými infekcemi a náhodou.  

Zuna a Žaliová (2015) shrnují, že dosud jediným potvrzeným vnějším rizikovým faktorem 

je ionizující záření, další výzkumy zabývající se faktory jako jsou například kvalita 

ovzduší, expozice chemikáliím benzenového typu, pesticidům, užívání léků, či konzumace 

alkoholu během těhotenství, dle autorů nepřinesly spolehlivé výsledky týkající se přímé 

příčinné souvislosti. Patogeneze ALL je spojována s opakovaným genetickým poškozením 

lymfoidního prekurzoru, které má za následek zástavu buněčné dieferenciace a apoptózy za 

trvající proliferace (Starý, 2010).  

2.7 Klinický obraz 

Leukémie se mohou manifestovat rozličnými klinickými projevy. Jak uvádí Starý (2010), 

klasicky popisovaným klinickým projevem je leukemická trias, tedy zvětšení lymfatických 

uzlin, hepatosplenomegalie a zvýšená krvácivost, nicméně ani jeden z těchto příznaků 

nemusí být přítomen. Symptomy nemoci obvykle odpovídají změnám v krevním obrazu, 

takže anémie je manifestována únavou, neutropenie probíhajícím infektem, který může 
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hůře reagovat na léčbu a trombocytopenie zvýšenou krvácivostí. Časté jsou rovněž 

stěhovavé bolesti, zejména v oblasti páteře a končetin (Starý, 2015). Pro akutní leukémie je 

příznačný nález blastů v periferní krvi za přítomnosti zbytkové populace zralých 

granulocytů s absencí jejich střední vývojové linie (Šálek, 2012). 

2.8 Diagnostika 

K základnímu určení diagnózy leukémie slouží jednak vyšetření krevního obrazu se 

stanovením diferenciálního rozpočtu leukocytů, které je pak v případě patologického 

nálezu indikací k vyšetření kostní dřeně (Šálek, 2012). Starý (2010) udává, že u některých 

forem pomalu se rozvíjejících leukémií nemusí být vyšetření krevního obrazu zcela 

průkazné a ke stanovení diagnózy je zásadní vyšetření kostní dřeně, přičemž u ALL je 

nutná přítomnost minimálně 25 % populace blastů, u akutní myeloidní leukémie se jedná o 

více než 30 % blastů. Aspirát kostní dřeně je pak dále podrobován dalším cytologickým, 

cytochemickým, imunofenotypizačním a cytogenetickým vyšetřením, která slouží jednak 

k určení liniové příslušnosti, stanovení enzymatické výbavy buněk, vyhodnocení odchylek 

chromozomů, ale v případě molekulárně genetických metod také ke stanovení přítomnosti 

fúzních genů, které jsou relevantním ukazatelem další prognózy onemocnění (Šálek, 

2012). 

Vzhledem k časté leukemické infiltraci nervového systému, je standardně vyšetřován i 

mozkomíšní mok, dále je u pacientů prováděna celá řada vyšetření za pomocí 

zobrazovacích metod (např. rentgen hrudníku, respektive skeletu, ultrazvuková vyšetření 

dutiny břišní aj.) K celkovému zhodnocení stavu pacientů jsou dále využívána vyšetření 

neurologická, kardiologická, oftalmologická, ale i další v závislosti na aktuální situaci 

(Šrámková, 2006).  

2.9 Stratifikace pacientů 

Pro stanovení optimálního léčebného postupu jsou pacienti dále rozdělováni do 

jednotlivých rizikových skupin. Relevantním vyšetřením pro stratifikaci pacientů je časná 

odpověď na léčbu hodnocená ubýváním leukemických blastů v periferní krvi po týdenní 

kortikoidové profázi, poklesem blastů v kostní dřeni 2 týdny po zahájení léčby a 

stanovením minimální reziduální nemoci prostřednictvím molekulárních metod (Starý, 

2010; Šálek et al., 2016). Dle výsledků uvedených vyšetření jsou pacienti stratifikování do 

třech základních skupin a to do skupiny standartního rizika (SR), středního rizika (MR) a 
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vysokého rizika (HR), na základě kterých je dále stanovena protokolární léčba (Koutecký 

2002; Slámová, 2014; Starý 2010).   

2.10 Protinádorová léčba  

Délka protinádorové léčby a léčebný postup se obecně značně odlišuje v závislosti na 

konkrétní stanovené diagnóze a s ní souvisejícím léčebným protokolem. Hlavními 

metodami léčby malignit jsou kombinovaná chemoterapie, radioterapie, imunoterapie, 

popřípadě chirurgická léčba, která je uplatňována zejména v případech solidních nádorů 

(Koutecký et al., 2002). Vzhledem k tématu práce a specifikům hematoonkologických 

malignit je níže podrobněji popsán zejména léčebný postup u akutních leukémií.  

Léčba dětských hematologických malignit je v rámci ČR protokolární, pacienti s akutní 

formou leukémie jsou léčeni dle protokolů studijní skupiny BFM (původně Berlin, 

Frankfurt, Münster), které se v současné době účastní celkem 34 zemí (Slámová, 2014). 

Jak uvádějí Šálek et al. (2016) je léčba akutních leukémií komplexní, zahrnující 

systémovou chemoterapii, cílenou léčbu, intrathékální chemoterapii, imunoterapii a 

radioterapii.  

V chemoterapii jsou využívána cytostatika, která pomocí různých mechanismů navozují 

apoptózu leukemických buněk. K nejvyužívanějším lékům patří kortikoidy (prednizon a 

dexametazon), vinkristin, asparagináza, antracyklinová cytostatika, cyklofosfamid, cytosin 

arabinosid, metotrexát a merkaptopurin. Jako prevence infiltrace centrální nervové 

soustavy je využívána intratekální aplikace methotrexátu, která je opakována dle léčebného 

protokolu a u pacientů s nejvyšším rizikem je preventivně ozařováno kranium (Starý, 

2010).  

Léčba obvykle trvá dva roky a je členěna na intenzivní a udržovací část, respektive 

pacienti indikovaní k transplantaci krvetvorných buněk udržovací léčbu nedostávají 

(Slámová, 2014). Intenzivní část léčby je pak rozložena do fází indukce, konsolidace a 

pozdní indukce. V závislosti na stratifikaci pacientů do jednotlivých rizikových skupin se 

následně liší léčebný protokol, pacienti vysokého rizika, tvořící asi jednu čtvrtinu 

diagnostikovaných dětí a dospívajících jsou léčeni intenzivněji v podobě krátkých 

opakujících se bloků chemoterapie vedoucích k aplázii kostní dřeně, případně jsou 

indikováni k transplantaci kmenových krvetvorných buněk (Starý, 2010).  
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Pro usnadnění aplikace jednotlivých léčebných preparátů, z nichž se celá řada aplikuje 

intravenózně, je pacientům zaváděn dlouhodobý centrální žilní katetr, který je obvykle 

ponechán po celou dobu intenzivní léčby. Vzhledem k tomu, že se u pacientů v průběhu 

jednotlivých fází léčby předpokládá snížená hematopoéza a s ní i spojená imunodeficience, 

je obvykle podávána antibiotická a antimykotická profylaxe (Šrámková, 2006).   

Z hlediska prognózy onemocnění uvádí Starý (2010) nejvýznamnější rizikové faktory, 

kterými jsou genotyp leukémie a časná odpověď na léčbu. U onemocnění akutní 

lymfoblastickou leukémií je v současné době uváděna až 85% pravděpodobnost vyléčení 

(Starý, 2010).  

2.11 Režimová opatření během léčby 

Jak již bylo uvedeno výše, jsou pacienti během léčby vystaveni zvýšenému riziku přenosu 

infekcí. Z tohoto důvodu jsou uplatňována některá preventivní režimová opatření, jejichž 

cílem je minimalizovat uvedená rizika a předcházet tak možným komplikacím, které 

mohou mít pro pacienty fatální dopady. 

2.11.1 Základní hygienicko-epidemiologická opatření 

K základním opatřením, na kterých se podílejí pacienti a jejich blízcí, patří prevence 

přenosu infekcí. V průběhu léčby je zakázáno, aby pacienti navštěvovali kolektivní 

zařízení (školy), cestovali veřejnou dopravou, či se vyskytovali v místech s větší 

koncentrací dalších osob. Doporučováno je i omezení návštěv v přirozeném prostředí 

pacienta. Pro pohyb například po nemocnici, kde není vyhnutí kontaktu s dalšími osobami, 

je vyžadováno nošení ochranných roušek, popřípadě respirátorů. Zvýšené nároky jsou 

kladeny také na osobní hygienu, zejména pak na dezinfekci rukou, které jsou jedním 

z nejrizikovějších míst z hlediska přenosu infekcí (Šrámková, 2006).  

2.11.2 Nízkobakteriální strava 

K dalším opatřením patří zavedení nízkobakteriální diety, spočívající jednak z vyloučení 

veškerých pokrmů pocházejících ze služeb veřejného stravování, ale také z vynechání celé 

řady potravin, které mohou obsahovat plísně, či bakterie. Sedláček a Pertlová (n. d.) 

označují za naprosto nevhodné potraviny zrající a plísňové sýry, čerstvé ovoce a zeleninu, 

které není možné oloupat, nebo okrájet, ořechy, med, instantní výrobky, domácí 

zavařeniny, kompoty i konzervy, nevakuované uzenářské výrobky a mlékárenské výrobky, 

které neprošly pasterizací, či termizací. Jídlo by vždy mělo projít dostatečnou tepelnou 
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úpravou a v co nejkratší době po jeho přípravě být i zkonzumováno. Nároky týkající se 

stravovacího a pitného režimu, jsou mnohem obsáhlejší, ovšem jejich podrobné 

rozpracování by překračovalo rámec této práce. 

2.11.3 Opatření pro pobyt na lůžkovém oddělení 

Zvláštní režimová opatření vyžaduje i pobyt na lůžkovém oddělení, která se v případě 

pobytu v rámci FN Motol řídí Domácím řádem a Provozními pokyny (KDHO n.d.). 

Vzhledem k tomu, že doprovod pacientů pomáhá během hospitalizace se základní 

ošetřovatelskou péčí, jsou zvýšené hygienické požadavky uplatňovány i pro doprovázející. 

Pobyt doprovodu na lůžkovém oddělení je možný pouze ve speciálně vyčleněném oděvu, 

pro návštěvy platí nutnost svlečení svrchního oděvu, přezutí do návleků, oblečení do 

ochranného pláště (empíru), umytí a dezinfekce rukou a použití ochranné roušky, či 

respirátoru. Stejná opatření dodržují i zdravotníci, pedagogičtí pracovníci, psychosociální 

pracovníci a herní terapeuti docházející na oddělení. Obecně jsou návštěvy na lůžkovém 

oddělení regulovány, dětem do 10 let věku není vstup na oddělení povolen.  

2.12 Psychosociální péče 

Evropské standardy dětské onkologické péče deklarují, že každému nemocnému dítěti, či 

dospívajícímu včetně jeho rodinných příslušníků, by měla být k dispozici psychologická, 

respektive psychosociální podpora (SIOPE, n.d.). 

V rámci KDHO působí Psychosociální tým, který se zaměřuje na práci s dětskými 

pacienty, ale spolupracuje i s celými jejich rodinami. Pracovníci týmu pomáhají rodinám 

zasažených onkologickým onemocněním dítěte s adaptací na nově vzniklou situaci a 

provázejí je po celou dobu léčby a mnohdy i dlouhou dobu po jejím ukončení. Tým tvoří 

kliničtí psychologové, speciální pedagog a herní terapeuti. K dispozici je také sociální 

pracovník, který ovšem není vyčleněn pouze pro KDHO, ale poskytuje služby v rámci celé 

pediatrické části nemocnice (FN Motol, [2019]). 

Na lůžková oddělení dochází, či je nějakým jiným způsobem podporuje i celá řada dalších 

organizací a sdružení. Přímo při Fakultní nemocnici v Motole působí spolek Haima CZ, 

z.s., který se podílí na podpoře a pomoci dětským onkologickým pacientům jak po dobu 

léčby, tak během následné rekonvalescence, spolupracuje i s dalšími podpůrnými 

organizacemi a v neposlední řadě se podílí i na osvětové činnosti (Haima CZ [2019]). 

Další organizací, která se svými projekty podílí zejména na integraci dětí a dospívajících 
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po onkologické léčbě do běžné společnosti a významně i přispívá k osvětové činnosti je 

spolek Můj nový život z.s. (Můj nový život [2019]). Z dalších mnoha zapojených 

organizací je možné jmenovat například nadační fondy Dobrý Anděl, Kapka naděje, 

Nadace pražské děti, Spolek Donor, Zlatá rybka, ale našla by se ještě celá řada dalších 

podporovatelů (FN Motol [2019]).  

2.13 Psychiatrické komorbidity u onkologických pacientů 

Onkologické onemocnění dlouhodobě a komplexně zasahuje nemocného i celou jeho 

rodinu, včetně všech sociálních vazeb a kontaktů, které jsou mnohdy po dobu intenzivní 

léčby přerušeny, či omezeny. Hartoš (2011) uvádí, že u dlouhodobě nemocných dětí a 

dospívajících bývá obecně prokazována vyšší prevalence závažnějších psychických 

poruch, než u běžné populace. Zejména pro dospívající pacienty může být přerušení vazeb 

s vrstevníky a dlouhodobá izolace jedním z rizikových aspektů značně ovlivňujících jejich 

další psychosociální vývoj. Podstatný vliv na psychický stav onkologických pacientů mají 

nepochybně i účinky jednotlivých podávaných preparátů, včetně způsobů jejich aplikace. 

V této souvislosti je uváděno neurotoxické či psychotogenní působení některých cytostatik, 

hormonálních preparátů i léků tišících bolest a následně i výskyt afektivních rozlad, 

úzkostných, fobických, ale i psychotických reakcí na dlouhodobý stres a zátěž (Hartoš in 

Bajčiová et al., 2011). 

Koutecký (2002) krom somatických pozdních následků protinádorové léčby uvádí také 

specifické psychické následky, kterými mohou být úzkost, strach (i ze smrti), apatie, 

deprese, zoufalství, zlost a vztek, stud, ztráta tělesné atraktivity, pocity osamocení, 

narušení osobní role i změna pojetí vlastní osobnosti. Sherief et al. (2015) ve své studii 

zdůrazňují prevalenci nízkého sebehodnocení (téměř 85 % všech zahrnutých dětských a 

dospívajících pacientů s ALL) a za hlavní zjištěné stresory u pacientů a jejich rodičů 

označují léčebné postupy, ztrátu kontroly, nemocniční prostředí, relapsy onemocnění, 

strach ze smrti, negativní pojetí vlastního těla a obtíže spojené s přechodem zpět do 

běžného života. Dle této studie stres prožívaný rodiči souvisel zejména s vnímanou 

bezmocí, sociální izolací, režimovými omezeními i potížemi ve vztahu s partnery.  

Blatný et al. (2011) ve své srovnávací studii naopak upozorňují na některé oblasti 

subjektivně hodnocené kvality života dětských přeživších onkologických pacientů 

v období 2-5 let po ukončení léčby, kdy tato skupina i přes nižší fyzickou výkonnost a 

horší kvalitu sociálního zapojení vykazovala oproti svým zdravým vrstevníkům vyšší 
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kvalitu interakcí rodič-dítě, lepší emoční pohodu vyjádřenou nízkým stupněm depresivních 

příznaků, vyšší míru fungování na kognitivní úrovni a lepší výhled na budoucí život i 

celkovou životní spokojenost. Tato zjištění dávají autoři do souvislosti s poznatky 

týkajícími se pozitivních aspektů a benefitů vycházejících z negativní životní zkušenosti v 

kontextu teorie posttraumatického růstu (Calhoun & Tadeshi, 2006).  

2.14 Období adolescence a onkologická léčba 

Jak uvádí například Vágnerová (2005), období dospívání zahrnuje jednu dekádu života a je 

přechodnou dobou mezi dětstvím a dospělostí, kdy dochází k proměnám osobnosti 

v  somatické, psychické i sociální oblasti (Vágnerová, 2005, s. 321). K hlavním vývojovým 

úkolům období adolescence patří uvolnění se z přílišné závislosti na rodičích za 

současného navazování diferencovanějších a významnějších vztahů k vrstevníkům 

(Langmaier, Krejčířová, 2006, s. 152).  

Erikson (1996) popisuje období dospívání za klíčové období, které je charakterizováno 

konfliktem „identita versus zmatení rolí“, kde důležitou úlohu hrají také stabilní a 

vyrovnané podmínky na biologické, psychologické i sociokulturní úrovni. Během tohoto 

období dochází k utváření identity daného jednice. V neposlední řadě je třeba zmínit také 

to, že období adolescence je charakteristické významnými tělesnými proměnami, kterým je 

obvykle dospívajícími přisuzována značná významnost. Kalina (2015) v souvislosti 

s dospíváním (v tomto případě v kontextu s užíváním návykových látek) hovoří o 

spontánní ritualizaci interakcí s vrstevníky a budování rituálů malých skupin.  

Vstoupí-li do období dospívání faktor onkologického onemocnění vyžadující dlouhodobou 

a náročnou léčbu včetně všech režimových opatření, které byly popsány v předchozích 

kapitolách, je možné předpokládat jistý odklon od optimálního průběhu vývoje. Zatímco 

by v tomto období měly nabývat na významnosti vrstevnické vztahy a mělo by docházet k 

postupnému odpoutávání se od rodičů, je tomu vzhledem k okolnostem mnohdy přesně 

naopak. Z rodičů, či dalších blízkých se obvykle stávají současně vychovatelé, pečující 

osoby, ošetřovatelé i kamarádi, ze zdravotnického personálu se vzhledem k dlouhodobé 

dispenzarizaci může stát téměř součást rodiny a z ostatních vrstevníků ti vzdálení druzí. I 

přes to, že se dětští onkologičtí pacienti po dobu léčby vypořádávají s určitou formou 

fyzické izolace, celou řadu aktivit mají možnost, obdobně jako jejich vrstevníci přesouvat 

do online prostředí. 
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2.15 Problematika užívání internetu 

Pro současnou generaci dospívajících a onkologické pacienty nevyjímaje, je v podstatě již 

nepředstavitelný život bez možnosti připojení k internetu. Jak uvádějí Machimbarrena et 

al. (2019) bylo dle mezinárodní studie realizované v roce 2015 více jak 24 % dospívajících 

ve věkové kategorii 13-17 let konstantně připojených k internetu. Rozsáhlá mezinárodní 

studie EU Kids Online realizovaná v letech 2017 – 2019 již upozorňuje na to, že v 11 

zkoumaných evropských zemích používalo více než 80 % dětí a dospívajících ve věku 9 – 

16 let mobilní telefon k přístupu na internet minimálně 1 x denně (Šmahel et al., 2020).  

S rozvojem informačních technologií tak došlo k zásadní proměně dostupnosti připojení 

k internetu, které je dnes již běžně dostupné prostřednictvím mobilních zařízení. I přes to, 

že digitální technologie poskytují celou řadu příležitostí i usnadnění, mohou také skrývat 

některá rizika. Tomczyk & Solecki (2019) upozorňují na dva zcela odlišné přístupy ve 

zkoumání dopadů využívání digitálních technologií, přičemž první přístup předpokládá 

pozitivní efekt, vzhledem k možnostem vyhledávání informací na internetu a s nimi 

spojenou stimulací dalšího rozvoje osobnosti, zatímco druhý přístup předpokládá, že 

internet, počítače a telefony mohou způsobovat ničivé změny na fyzické i mentální úrovni 

2.16 Terminologie  

Odborná terminologie v této oblasti dosud není zcela ujednocena, zatímco někteří autoři 

používají výrazu problematické užívání internetu (Tomczyk & Solecki, 2019; 

Machimbarrena et al., 2019; Spada, 2014; Demetrovics et al., 2008), další se přiklání spíše 

k termínu závislost na internetu (Weinstein et al., 2014; Young, Yue, & Ying, 2012, 

Griffiths, 2000). Objevují se také termíny porucha závislosti na internetu (Goldberg, 2002), 

nebo patologické používání internetu (Davis, 2001). V poslední době se také v této 

souvislosti stává stále populárnější termín netolismus, který je hojně využíván zejména 

v oblasti prevence.   

Pro potřeby této práce je, vzhledem k využitému screeningovému nástroji i použitým 

metodám sběru dat, využíváno spíše termínu problematické užívání internetu, nicméně se 

níže bude objevovat i termín závislost na internetu obvykle jako jeho ekvivalent. 

2.17 Etiologie a patogeneze závislosti na internetu 

Patogeneze závislostí na internetu je v odborné literatuře popisována v souvislosti se 

dvěma základními teoriemi, a to jednak dle Davisova kongnitivně-behaviorálního modelu, 
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který předpokládá, že psychické obtíže jsou důsledkem spojení predisponované 

vulnerability s životními událostmi a dle Caplanovy teorie deficitu sociálních dovedností 

vycházející z existence vztahu mezi sociálními dovednostmi a závislostním chováním 

(Vondráčková, 2013). Jeřábek (2015) konstatuje, že behaviorální závislosti jsou vzhledem 

obdobnému ovlivnění systému mozkové odměny etiopatogeneticky blízké závislostem 

látkovým i přes to, že zevním stimulem v tomto případě není substance, ale podnětově 

silný děj.  

2.18 Vymezení závislosti na internetu 

Krom závislosti na psychoaktivních látkách se již od osmdesátých let minulého století 

zaměřuje pozornost celé řady odborníků na kategorii tzv. nelátkových, nebo také 

behaviorálních závislostí (Vacek &Vondráčková in Kalina et al, 2015). V tomto kontextu 

je uváděna například závislost na hazardu, závislost na internetu, závislost na jídle, nebo na 

sexu (Vacek &Vondráčková, 2014). 

Mezi první osobnosti zabývající se systematickým výzkumem závislosti na internetu patří 

americká psycholožka Kimberly Young, která v roce 1996 popsala závislostní chování na 

internetu z klinického hlediska (Vacek, 2014). Blinka (2015) v této souvislosti uvádí, že 

významný rozvoj ve zkoumání fenoménu závislosti na internetu se objevuje s publikacemi 

Marka Griffithse v roce 1996.  

V odborné literatuře jsou tak popisovány dvě základní kategorie závislostí a to: 

 Látkové, které jsou chápany jako soubor behaviorálních, kognitivních a 

fyziologických jevů, které se vyvíjí po opakovaném užití substance (WHO, 2009) 

 Behaviorální, kdy jsou vykazovány prvky závislostního chování ve vztahu 

k určitým aktivitám (Vacek &Vondráčková, 2014). 

Obdobně jako u látkových závislostí je i u behaviorálních závislostí patrná ztráta kontroly 

nad určitým typem jednání, kompulzivita a pokračovaní v tomto jednání i přes jeho 

škodlivost (Škařupová in Blinka et al., 2015).  

Znaky společné pro látkové i behaviorální závislosti je možné rozdělit do následujících 

čtyř oblastí: 

 Genetické 

 Neurobiologické 
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 Osobnostní 

 Klinické charakteristiky (Vacek&Vondráčková, 2015; Grant, Potenza, Weinstein et 

al., 2010) 

2.18.1 Genetické predispozice 

Z hlediska patogeneze závislosti jsou genetické faktory jedním z činitelů, které mohou mít 

vliv na její progresi. Tyto faktory se řadí k tzv. vnitřním vlivům, které charakterizuje 

vzájemná interakce mezi velkým množstvím genů ovlivňujících vývoj mozku, růst a 

diferenciaci neuronů a gliových buněk i vzájemné propojení a přežívání neuronů (Šerý, 

2007). Obdobně jako u pacientů trpících depresí, byly i u problematických uživatelů 

internetu zaznamenány genetické odlišnosti v serotoninergním systému (Škařupová in 

Blinka et al., 2015;  Leeman, Potenza, 2013). Titíž autoři uvádějí, že u kompulzivních 

hráčů počítačových her jsou častější genetické odlišnosti související s dopaminergním 

systémem.  

Ze studie realizované na dvojčatech patologických hráčů vyplynul významný vliv 

dědičnosti na progresi závislostní poruchy, bez ohledu na to, zda spolu tato dvojčata 

vyrůstala, či nikoliv (Vacek in Kalina et al., 2015, Potenza, Xian & Shah, 2005). V rámci 

malých rodinných studií byla prokázána také výrazně vyšší prevalence látkových závislostí 

u přímých příbuzných osob s diagnózou patologického hráčství, kleptomanie a oniomanie 

(tamtéž). Fišerová (2003) upozorňuje na studii, kterou realizovali Blum et al. v roce 1996, 

kde autoři dokládají genetické predispozice u patologických hráčů, konkrétně pak vyšší 

prevalenci A1 alely pro D2 receptor.   

2.18.2 Neurobiologické aspekty 

V neurobiologickém kontextu je závislost možné determinovat jako nemoc systému 

odměny mozku, který za běžných okolností slouží k přežití a reprodukci organismu 

(Škařupová in Blinka et al., 2015). Tento systém je ovlivňován několika 

neurotransmiterovými systémy, z nichž nejvýznamnější úlohu má systém dopaminergní a 

endogenní opiátový (Vacek &Vondráčková in Kalina et al, 2015). Systém odměny mozku 

je neuronální uspořádání, které je součástí limbického systému a má celou řadu vazeb na 

další mozkové oblasti. Důležitou úlohu v mechanismu odměny sehrává nukleus accumbens 

obvod (NAcc-obvod), který sestává z nukleus accumbens, striata a glutamátergních vstupů 

z přední kůry mozkové, amygdaly a hipokampu (Škařupová in Blinka et al., 2015). 
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Obdobně jako psychotropní látky, mohou aktivovat mesokortikolimbické dopaminergní 

dráhy také některé činnosti, či aktivity (Fišerová in Kalina et al., 2003).  

Závislosti jsou obecně charakterizovány nerovnováhou mezi třemi souvisejícími 

nervovými systémy:  

 impulzivní systém (amygdala – striatum) podporující návykové jednání,  

 reflexivní nervový systém (přední kůra mozková) odpovídající za rozhodování, 

předvídání a inhibici a  

 insulární kortex, který odpovídá za monitoring vnitřního fyziologického stavu 

organismu, jeho uvědomování a související rozhodování (Škařupová in Blinka et 

al., 2015). 

Prožitek odměny spouští v mozku procesy učení vedoucí k ukotvení kladného vztahu ke 

zdroji odměny a ustanovující významnost tomuto zdroji (Šustková in Kalina et al., 2015). 

Dochází-li tedy k dopaminergní aktivaci organismu v reakci na užití návykové látky, nebo 

vykonání určité aktivity, je tato zkušenost vnímána jako příjemná, což vede k motivaci 

k jejímu dalšímu opakování (Škařupová in Blinka et al., 2015). 

Young, Yue  & Ying (2012) popisují Neuropsychologický řetězový model internetové 

závislosti (viz obrázek č. 1), který vychází z předpokladu, že aktivity na internetu stimulují 

centrální nervový systém, čímž přinášejí jedinci pocit uspokojení. K dosažení tohoto pocitu 

je postupně potřeba trávit stále více času online, aby bylo dosaženo původního efektu. 

Tímto mechanismem postupně narůstá míra tolerance, která je pak odrazovým můstkem 

k progresi závislosti na internetu. Při omezení používání internetu se dle tohoto modelu 

dostavuje abstinenční reakce, která se manifestuje například poruchami spánku, 

podrážděností, úzkostnými stavy, či emoční nestabilitou. Tyto podněty mohou vést 

k pasivní strategii zvládání pocitů frustrace, což v kombinaci s předchozími vlivy 

(abstinenční reakce a zvýšená míra tolerance) vede ke spuštění tzv. lavinového efektu. 

Jakmile dojde k progresi závislostní poruchy, nahrazuje původní euforickou zkušenost 

pocit otupění (Young, Yue  & Ying, 2012).  
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Obrázek 1 Neuropsychologický řetězový model internetové závislosti 

 

 

Vysvětlivky k obrázku: Základním puzením je chápáno instinktivní chování jednotlivce ve smyslu vyhýbání 

se bolesti a vyhledávání potěšení. Euforická zkušenost je při vytvoření návyku postupně transformována do 

pocitu otupění. Zdroj: Young, K.,& Yue, X. & Ying, Li. (2012). Prevalence Estimates and Etiologic Models 

of Internet Addiction. 

2.18.3 Osobnostní charakteristiky 

Obdobně jako u látkových závislostí lze i osob potýkajících se s některou z forem 

behaviorálních závislostí předpokládat vyšší psychologickou vulnerabilitu k závislostní 

poruše. V některých pramenech je uváděn tzv. závislostní profil osobnosti, popřípadě se 

hovoří o osobnosti se sklony k závislosti (Vacek &Vondráčková in Kalina et al, 2015). 

Předešlé výzkumy potvrdily, že faktory jako impulzivita, negativní myšlení a vyhledávání 

vzrušení jsou mnohdy spojeny s problematickým užíváním návykových látek (Dolejš, M., 

Miovský, M., & Řehan, V. 2012), což může v tomto kontextu korespondovat i s profilem 

problematického užívání internetu, případně i jinou behaviorální závislostí. Vacek 

s Vondráčkovou (2015) uvádějí impulzivitu, vyhledávání nového a disinhibovanost jako 

charakteristiky typicky asociované se závislostní problematikou.  

Jeřábek (2015) popisuje následujících sedm psychopatologických dimenzí adiktivně 

dispoziční osobnostní struktury: 

Užívání 
internetu 

Euforická 
zkušenost 

/pocit 
"otupění" 

Opakované 
užívání 

Tolerance 

Abstinenční 
reakce 

Pasivní 
zvládání 

Základní 
puzení/ 
nutkání 
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 Chabá integrace identity Ega ve smyslu nedostatečné integrace sebepojetí a 

sebeúčinnosti 

 Narušená internalizace objektových vztahů manifestující se jako nejistota ve 

vztazích a vyšší interpersonální citlivost 

 Vývojově nízká úroveň organizace obranných mechanismů (popření, projekce, 

štěpení, disociace, agování, omnipotence, únik, idealizace/devalvace, somatizace, 

auto/hetero agrese) 

 Nízká integrace superega – problémy s prožíváním pocitů viny, studu, paranoidní 

tendence, narcistické souboje o obdiv 

 Nízká integrace emocí včetně schopnosti jejich prožívání, emoční labilita 

 Narušení percepčně kognitivního zpracování reality – tyto procesy se prolínají se 

základními strukturami a procesy Ega 

 Narušení motivačně volní funkce, inkongruence a ambivalence   

V souvislosti se závislostí na internetu je v odborné literatuře popisován fenomén 

osamělosti, jako jeden z možných rizikových faktorů (Caplan, 2003). Dle Caplana (2003) 

jsou ohroženou skupinou také lidé s depresivní symptomatikou, kteří mohou preferovat 

online interakce před skutečnými vztahy, což postupně může přerůst až v závislost na 

internetu.  

2.18.4 Klinické charakteristiky 

Podobnosti mezi látkovými a nelátkovými závislostmi lze spatřovat i v oblasti klinických 

charakteristik. K progresi obou závislostních poruch obvykle dochází v období 

adolescence a rané dospělosti a jejich prevalence je i v tomto období nejvyšší 

(Vacek&Vondráčková, 2015; Grant, Potenza, Weinstein et al., 2010).  Pro obě poruchy je 

také typický časový průběh, který se projevuje chronickým vzorcem chování s častými 

relapsy, kdy samotnému aktu přinášejícímu úlevu (aplikace návykové látky, nebo 

vykonávání určité aktivity), předchází napětí, nebo vzrušení (Vacek&Vondráčková, 2015). 

Jak bylo uvedeno výše v kapitole Neurobiologické aspekty, je i u nelátkových závislostí 

popisován fenomén narůstající tolerance a abstinenčního syndromu, který se projevuje 

spíše ve formě dysforických rozlad.    

Vacek s Vondráčkovou (2015) upozorňují i na jistou podobnost týkající se prožitku 

intoxikace, kdy lze stav mysli během vykonávání určité aktivity, na které je daný jedinec 

závislý, přirovnat ke změněnému vědomí během intoxikace návykovou látkou. Autoři 
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v této souvislosti popisují pohlcení (absorpci) a tzv. flow fenomén, který je popisován jako 

stav naprostého vnoření se do určité aktivity. Během prožívání tzv. flow (plynutí) daný 

jedinec přestává vnímat čas, i důležitost jiných podnětů a může u něho docházet až 

k potlačení některých fyziologických stavů včetně hladu, žízně, únavy, puzení 

k vyměšování i bolesti (Blinka, Šmahel, 2011).  

2.19 Klasifikace závislosti na internetu 

Z hlediska diagnostických manuálů není závislost na internetu klasifikována jako 

samostatná jednotka, nicméně v nově schválené revizi Mezinárodní klasifikace nemocí 

(MKN-11) je zahrnuta kategorie Poruch způsobených návykovým chováním. Mezi tyto 

poruchy patří tzv. „Hráčská porucha“, která je charakterizována přetrvávajícím, nebo 

opakujícím se digitálním herním chováním v online, nebo offline prostředí projevující se 

narušenou kontrolou nad hraním, upřednostňováním hraní před ostatními zájmy a 

každodenními činnostmi a pokračováním v hraní i přes zjevné negativní důsledky. Další 

podkapitolou jsou Jiné specifikované poruchy způsobené návykovým chováním a Jiné 

nespecifikované poruchy způsobené návykovým chováním (WHO, 2019).  

V rámci amerického Diagnostického a statistického manuálu duševních chorob (DSM-5) je 

od roku 2013 zařazena porucha hraní internetových her (APA, 2013). Dále je oproti 

předchozí revizi vytvořena kategorie „užívání drog a závislostní chování“ do které je 

zařazeno i patologické hráčství (Vacek &Vondráčková in Kalina et al, 2015). 

2.20 Diagnostika  

Vacek s Vondráčkovou (2015) uvádějí šest základních komponent behaviorálních 

závislostí vymezených Markem D. Griffithsem, jejichž přítomnost v klinickém obraze je 

podmínkou pro stanovení diagnózy. Jedná se o následující komponenty: 

 Salience - význačnost určité aktivity, která se stává v životě daného jedince 

významnou, její vykonávání, nebo úvahy nad ní v činnostech daného jedince 

převažují. 

 Změna nálady – např. pocit vzrušení, nebo úlevy vztahující se ke konkrétnímu 

účinku dané aktivity na psychiku jedince 

 Tolerance – k dosažení kýženého efektu je potřeba více dané aktivity, než tomu 

bylo na počátku 
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 Syndrom z odnětí – náladovost, podrážděnost představující v tomto kontextu 

abstinenční příznaky 

 Konflikt – je považován za klíčovou komponentu. Může se projevovat jak v rovině 

interpersonální (potíže se vztahy v rodině, v zaměstnání apod., tak v rovině 

intrapsychické manifestující se např. jako výčitky svědomí, pocity ztráty kontroly. 

 Relaps – návrat k původním maladaptivním vzorcům chování po období abstinence 

a poměrně rychlé opětovné dosažení extrémních poloh (Škařupová in Blinka et al., 

2016, Vacek &Vondráčková in Kalina et al, 2015). 

Diagnostika závislosti na internetu dle Kimberley Young (1998) vzešla původně z modelu 

patologického hráčství, který autorka studie využila pro sestavení diagnostického nástroje 

a stanovení následujících osmi kritérií závislosti na internetu: 

 Nadměrné zabývání se internetem (přemýšlení o online aktivitě, či očekávání 

dalších aktivit na internetu) 

 Potřeba využívat internet ve větším rozsahu k dosažení srovnatelného uspokojení 

 Neúspěšné pokusy o kontrolu, omezení, nebo přerušení užívání internetu 

 Pocity neklidu, podráždění, nebo depresivní stavy při omezení, či přerušení 

používání internetu 

 Setrvávání online déle, než bylo původně zamýšleno 

 Ohrožení, nebo riskování ztráty vztahu, zaměstnání, pracovní příležitosti, nebo 

vzdělávání se kvůli používání internetu 

 Lhaní rodinným příslušníkům, terapeutům, nebo dalším osobám s cílem zatajení 

rozsahu užívání internetu 

 Užívání internetu jako formy úniku před problémy, nebo jako prostředku ke 

zmírnění dysforické nálady 

Škařupová (2016) uvádí sdílené komponenty online závislostí, které identifikovali 

Weinstein a Lejoyeux (2010): 

 Excesivní užívání internetu spojené se zanedbáváním základních potřeb a ztrátou 

pojmu o čase 

 Syndrom z odnětí, který se může projevovat jako depresivní stav, pocity vzteku 

a napětí 

 Rostoucí tolerance 
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 Negativní následky v životě postiženého včetně únavy, zanedbávání povinností, 

hádek a lhaní o množství času stráveného online  

Demetrovics, Szeredi & Rózsa (2008) koncipují třífaktorový model problematického 

užívání internetu, který vychází z předchozích prací Kimberley Young a jejího dotazníku 

Internet Adiction Test. Tento model je koncipován na základě tří znaků problematického 

užívání internetu, kterými jsou:  

 Obsese (obsesivní myšlenky spojené s užíváním internetu a psychické abstinenční 

symptomy způsobené jeho nedostatečným používáním) 

 Zanedbávání základních potřeb a každodenních činností 

 Porucha kontroly v souvislosti s používáním internetu 

Na základě provedené studie byl sestaven 18 položkový dotazník sledující výše uvedené 

subškály. V rámci Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) byla 

v roce 2011 ověřena krátká verze dotazníku problematického užívání internetu PIUQ-SF-6, 

sestávající ze šesti položek (Demetrovics et al., 2016). Autoři tento dotazník doporučují 

využít k rozlišení uživatelů, u kterých hrozí riziko rozvoje problematického užívání 

internetu a těmi, kteří ohroženi nejsou.  

2.21 Prevalence závislosti na internetu 

Obdobně jako u výše popsaného nesouladu v odborné terminologii a konceptualizaci 

fenoménu závislosti na internetu, projevuje se tento rozpor i v oblasti zjišťování jeho 

prevalence. Vzhledem k tomu, že prováděné studie se zaměřují na zjišťování závislosti na 

internetu, nebo jeho rizikového užívání prostřednictvím různých metod a evaluačních 

nástrojů, je obtížné jednoznačně stanovit prevalenci tohoto jevu.  

Škařupová (2015) uvádí, že celosvětově udávaná prevalence závislosti na internetu se 

pohybuje obvykle v rozmezí 2 – 8 %; v USA je v tomto kontextu uváděno 2 – 6 % a 

v Evropě se toto číslo pohybuje mezi 3 – 18 %. Šmahel et al. (2009) v rámci programu 

World Internet Project využili dotazník závislostního chování na internetu dle Griiffithse 

(2000) a jeho prostřednictvím zjistili v rámci nediferencované populace prevalenci 3,4 % 

v kategorii závislých a 3,7 % ohrožených (Vondráčková et al., 2009). Široké rozpětí je 

uváděno i u prevalence poruchy hraní online her, která se pohybuje v rozmezí 0,5 – 46 % 

(Škařupová in Blinka et al., 2015).  
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Demetrovics et al. (2016) při ověřování psychometrických vlastností dotazníku 

problematického užívání internetu (PIUQ-SF-6) prováděného v rámci Evropské školní 

studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) zjistit výskyt tohoto fenoménu u 14,4 % 

zkoumané populace dospívajících. Vondráčková et al. (2009) uvádí, že obecně je vyšší 

prevalence uváděna u populace mladších věkových skupin.  

2.22 Komorbidity u závislostí na internetu 

Jak prokázaly mnohé provedené studie, závislostní poruchy se často vyskytují v 

komorbiditě s dalšími duševními onemocněními (Vacek &Vondráčková in Kalina et al, 

2015). Weinstein et al. (2014) uvádějí, že závislost na internetu se mnohdy vyskytuje 

v souběhu s dalšími psychiatrickými diagnózami jako například s úzkostnými poruchami 

(generalizovanou úzkostnou poruchou, nebo sociální fobií), ADHD, afektivními 

poruchami, či s depresí. Některé provedené studie také potvrdily, že mezi skupiny více 

ohrožené závislostí na internetu patří adolescenti, kteří jsou vzhledem k probíhajícímu 

osobnostnímu vývoji a dosud neupevněným autoregulačním mechanismům v porovnání 

s ostatními věkovými skupinami citlivější vůči vlivu médií a zranitelnější z hlediska 

rozvoje závislostního chování (Wu, Lee, Liao, & Chang, 2015). 

Demetrovics et al. (2008) upozorňují krom výše uvedených komorbidit na studie 

prokazující negativní dopady nadměrného používání internetu, jakými jsou například 

zkrácená doba spánku, klesající pracovní výkon, snížený rozsah zájmů, nebo jejich 

zanedbávání, ale také problémy v rodinných a partnerských vztazích.  

Vzhledem k dlouhodobé expozici hematoonkologických dospívajících pacientů enormní 

zátěži a stresu i s ohledem na skutečnost, že online interakce jsou mnohdy jedním z mála 

způsobů udržení kontaktu s vnějším světem, ale i s přihlédnutím k výše popsaným 

rizikovým faktorům týkajících se progrese závislostního chování na internetu, je tedy 

otázkou, zda během intenzivní protinádorové léčby nemůže postupně u některých těchto 

jedinců dojít k progresi nelátkové závislostní poruchy. 

2.23 Terapie závislostí na internetu 

K léčbě behaviorálních závislostí jsou využívány obdobné terapeutické intervence, jako je 

tomu u závislostí látkových s tím rozdílem, že v případě závislosti na internetu, je 

v podstatě nereálné dosažení trvalé abstinence (Vondráčková in Blinka et al., 2015). 

Autorka dále uvádí, že k léčbě závislosti na internetu lze přistupovat obdobně, jako 
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k terapii poruch příjmu potravy, kdy se pozornost zaměřuje spíše k normalizaci vzorců 

užívání a nikoliv k abstinenci (tamtéž). V odborné literatuře je zmiňováno využití 

kognitivně-behaviorální terapie, psychodynamických i psychoanalytických přístupů, 

rodinné terapie, ale je popisován i vznik celé řady svépomocných programů, jako je 

například hnutí anonymních závislých na internetu a technologiích (Vacek &Vondráčková 

in Kalina et al., 2015, Vondráčková in Blinka et al., 2015). 

Z farmakoterapie jsou k léčbě využívána antidepresiva, antipsychotika, agonisté 

opiátových receptorů a psychostimulancia. Vondráčková (2015) v této souvislosti zmiňuje 

studie, které zdokumentovaly úspěšné využití naltrexonu, kombinace citalopramu a 

quetiapinu, nebo antidepresiva escitalopramu. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Výzkumné cíle 

Hlavním cílem realizované studie bylo zjistit prevalenci problematického užívání internetu 

u skupiny dospívajících hematoonkologických pacientů léčených v rámci Kliniky dětské 

hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol a porovnat výstupy šetření s kontrolní 

skupinou vrstevníků. Dalším cílem bylo ověřit, zda se u zkoumané populace vyskytují 

specifické osobnostní charakteristiky, které mohou predikovat pozdější  rizikové chování a 

zjistit, zda je možné nalézt korelaci mezi těmito charakteristikami a problematickým 

užíváním internetu.  

3.2 Výzkumné otázky 

Jaká je prevalence problematického užívání internetu mezi dospívajícími 

hematoonkologickými pacienty dispenzarizovanými v rámci Kliniky dětské hematologie a 

onkologie 2. LF UK a FN Motol a u respondentů z kontrolní skupiny? 

Jaké osobnostní charakteristiky, představující možné riziko pro rozvoj závislostního 

chování, vykazují tito pacienti a respondenti z kontrolní skupiny? 

Jaká je korelace výskytu specifických osobnostních charakteristik s výskytem 

problematického užívání internetu v rámci výzkumného souboru? 

V čem se odlišuje výzkumná skupina pacientů od skupiny kontrolní 

z hlediska problematického užívání internetu a sledovaných osobnostních charakteristik? 

3.3 Epidemiologická metodika 

Vzhledem k výše popsaným cílům realizovaného šetření, byly využity metody jak z oblasti 

deskriptivních studií, tak studií analytických (Zábranský & Mravčík in Kalina et al., 2015). 

Konkrétně se jednalo o postupy využívané u průřezových studií, kdy bylo snahou získat 

totální výběr definované cílové skupiny a ve stanoveném časovém intervalu zjišťovat 

výskyt problematického užívání internetu. Ve druhé části výzkumu se jednalo o metody 

studií analytických, kdy byly statisticky testovány hypotézy vyplývající z realizovaného 

šetření a porovnávána expozice rizikovému faktoru ve skupině výzkumné a kontrolní.  

V tomto případě byly využity postupy vycházející z metodiky studie případů a kontrol. 

Rizikovým faktorem se v této souvislosti rozumí jednak onkologické onemocnění, ale také 
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specifické osobnostní charakteristiky. K této kombinaci metod bylo přistoupeno s ohledem 

na relativně nízkou incidenci hematoonkologických onemocnění a z ní vyplývající 

omezené možnosti získání adekvátního vzorku populace. 

3.4 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor byl vytvořen za využití metody účelového záměrného výběru přes 

instituce, která patří k nepravděpodobnostním metodám výběru výzkumného souboru 

(Miovský, 2016). Pro potřeby práce byli cíleně vybráni účastníci dispenzarizovaní v rámci 

Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol (KDHO).  

Vzhledem ke značné různorodosti maligních onemocnění v dětském a dospívajícím věku a 

z ní vyplývající odlišnosti v léčebných postupech i délce léčby, byli do studie zařazeni 

pouze pacienti s diagnózou hematoonkologického onemocnění ve věkovém rozpětí 10 – 19 

let, kteří byli ve sledovaném období v dispenzarizaci, popřípadě v udržovací části léčby 

v rámci KDHO. Věkové rozpětí základního, respektive výběrového souboru bylo určeno 

na základě definice období adolescence dle Světové zdravotnické organizace (WHO, 

2013).  

Kritériem pro zařazení do studie bylo ukončení intenzivní části léčby, nebo ukončení 

intenzivní péče po transplantaci krvetvorných buněk na KDHO FN Motol v roce 2015 a 

později. Jednalo se tedy o pacienty, u kterých nastala remise základního onemocnění 

v roce 2015 a později. Toto časové omezení bylo stanoveno s ohledem na zkoumaný 

fenomén problematického užívání internetu, kdy bylo snahou vytvořit takový vzorek, u 

kterého se dají očekávat obdobné příležitosti k využívání informačních technologií a 

obdobné časové období, kdy nastala expozice rizikovému faktoru. Do studie nebylo možné 

zahrnout skupinu pacientů v intenzivní části léčby, která mnohdy probíhá s výskytem celé 

řady komplikací, jež mohou pacienty ohrožovat na životě, navíc se jedná o 

imunodeficientní jednice, u kterých se nedoporučuje zvýšený sociální kontakt. Zvládání 

náročného léčebného režimu v intenzivní části léčby je také značně zátěžovou situací jak 

pro pacienty, tak jejich blízké, což by mohlo ovlivnit objektivitu poskytnutých odpovědí. 

V této souvislosti je také vhodné zmínit, že realizátorka studie není kmenovým 

zaměstnancem KDHO, takže pohyb po lůžkové části kliniky, respektive po stacionáři by 

byl bez trvalé přítomnosti dalšího pracovníka kliniky limitován.  

Uvedeným kritériím odpovídalo celkem 33 pacientů dispenzarizovaných v rámci KDHO, 

kteří byli následně osloveni psycholožkou oddělení se žádostí o participaci na studii, 
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respektive u nezletilých pacientů došlo k oslovení jejich zákonných zástupců. Z 33 

oslovených pacientů souhlasilo se zařazením do studie 28 dospívajících. Data se podařilo 

získat celkem od 24 respondentů, dva respondenti se v době sběru dat opakovaně 

omlouvali pro zdravotní indispozice a u dvou pacientů došlo k relapsu základního 

onemocnění. Vzhledem k popsaným skutečnostem se nepodařilo dosáhnout totálního 

výběru všech dispenzarizovaných pacientů dle uvedených kritérií. V kontextu popsané 

epidemiologické metodiky, zejména pak studie případů a kontrol je výzkumný soubor níže 

v textu popisován i jako skupina případů. 

3.5 Kontrolní skupina/skupina kontrol  

Kontrolní skupina byla sestavena metodou nepravděpodobnostního záměrného výběru 

z respondentů ve stejném věkovém rozpětí (10 – 19 let), kteří v minulosti neprodělali 

onkologické onemocnění. Původní záměr k sestavení kontrolní skupiny prostřednictvím 

výběru přes instituce, kdy by byly osloveny školy s žádostí o participaci na studii, se 

nepodařilo uskutečnit, respektive nepodařilo se nám zajistit informované souhlasy 

zákonných zástupců nezletilých respondentů. Kontrolní skupina byla tedy sestavena z osob 

blízkých respondentům výzkumného souboru, kdy každý z účastníků navrhl dva kontakty 

dle výše uvedených kritérií. Tímto způsobem se podařilo zajistit souhlas s participací na 

studii a sestavit kontrolní soubor o 34 respondentech. 

3.6 Příprava sběru dat  

Před zahájením sběru dat bylo osloveno vedení Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. 

LF UK a FN Motol (KDHO) se žádostí o participaci na popisované studii. V rámci jednání 

s představiteli KDHO (dětská psycholožka, primář oddělení a přednosta kliniky), byly 

představeny výzkumné cíle studie a současně i ošetřeny veškeré etické aspekty. Následně 

byla podána žádost o vydání stanoviska Etické komise pro multicentrické klinické 

hodnocení Fakultní nemocnice v Motole, která vydala souhlasné stanovisko s realizací 

studie. Z řad členů psychosociálního týmu KDHO plnila roli koordinátorky studie dětská 

psycholožka, která umožnila vygenerování dat z databáze pacientů a následně i oslovila 

vybrané pacienty s žádostí o účasti na šetření.  

3.7 Evaluační nástroje 

Pro potřeby studie byla zvolena česká verze Škály osobnostních rysů představující riziko 

z hlediska užívání návykových látek (SURPS) autorek Patricie Conrod a Patricie Woicik, 

která byla přeložena Dolejšem, Miovským a Řehanem (2012). Tento nástroj měří čtyři 
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základní rizikové faktory, a to úzkostnost/přecitlivělost, negativní myšlení/skleslost, 

vyhledávání vzrušení/zážitků a impulzivitu, které mohou sloužit jako prediktory 

pozdějšího užívání návykových látek, nebo rozvoje rizikového chování. Jednotlivé 

zkoumané oblasti jsou syceny celkem 23 položkami. Jedná se o standardizovaný 

screeningový nástroj, který umožňuje individuální i skupinovou administraci. Respondenti 

volí odpověď na čtyřstupňové škále mezi stupni rozhodně nesouhlasím (1), nesouhlasím 

(2), souhlasím (3) a rozhodně souhlasím (4). Jednotlivé škály jsou syceny různým počtem 

otázek, čímž lze dosáhnout různých hrubých skórů. Faktor úzkostnosti/přecitlivělosti je 

sycen 5 položkami, faktor negativního myšlení/skleslosti 7 položkami, škála impulzivity 

obsahuje 5 položek a faktor vyhledávání vzrušení/zážitků je zastoupen 6 položkami 

(Dolejš, Miovský & Řehan, 2012). Celková doba administrace tohoto dotazníku 

nepřesahuje 15 minut. 

Druhým evaluačním nástrojem byla krátká verze dotazníku PIUQ-SF-6 (Demetrovics et 

al., 2016) vycházející z třífaktorového modelu problematického užívání internetu. Tento 

evaluační nástroj obsahuje celkem 6 položek měřící tři subškály, kterými jsou obsese, 

zanedbávání (jiných aktivit na úkor času strávenému online) a porucha kontroly. 

Respondenti volí odpovědi na Likertově škále od 1 (nikdy) do 5 (vždy/téměř vždy) a 

celkové skóre se pohybuje v rozmezí od 6 do 30 bodů. Vyšší skóre indikuje vyšší míru 

problematického užívání internetu.  Jako riziková hranice bylo autory stanoveno dosažení 

15 bodů (tamtéž). Administrace tohoto dotazníku nepřesahuje 10 minut. 

Uvedené dotazníky byly doplněny o základní sociodemografické údaje, kterými byly věk, 

pohlaví, kraj bydliště, počet sourozenců. Tato část dotazníku byla doplněna i dotazem 

týkajícím se složení domácnosti. U otázky „S kým sdílíte domácnost?“ respondenti 

vybírali z možností: s oběma rodiči, pouze s jedním z rodičů, s rodiči a prarodiči, 

s prarodiči, popřípadě mohli doplnit jinou variantu odpovědi. Následně byly dotazníky 

sloučeny do jedné sady tak, aby bylo usnadněno jejich vyhodnocování. Vzor dotazníku je 

součástí přílohy práce. Celková doba administrace sady evaluačních nástrojů 

nepřesahovala 30 minut. 

3.8 Sběr dat 

Sběr dat byl realizován prostřednictvím dotazníkového šetření, které probíhalo 

individuálně v rámci smluveného setkání na KDHO, které obvykle korespondovalo 

s pravidelnou kontrolou. Před samotnou administrací dotazníků byly respondentům a jejich 
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zákonným zástupcům předány informace o realizované studii v písemném provedení a 

informovaný souhlas s účastí ve studii ve dvou vyhotoveních, které byly následně 

podepsány. Jeden stejnopis informovaného souhlasu byl ponechán respondentům, druhý 

byl archivován v rámci KDHO v souladu s platnými právními předpisy. Vzhledem k tomu, 

že použité dotazníky byly anonymní, nebylo třeba činit další zvláštní opatření pro jejich 

uchovávání. Sběr dat probíhal v období od ledna 2018 do října 2018. Během smluveného 

setkání byla dospívajícím participantům předána sada evaluačních nástrojů, kterou 

účastníci bezprostředně po obdržení vyplnili. Celková doba administrace dotazníků ani 

v jednom případě nepřekročila 30 minut. 

3.9 Analýza dat 

Každému z vyplněných dotazníků byl přidělen kód, který odlišoval příslušnost 

k výzkumné a kontrolní skupině. Data získaná prostřednictvím výše popsaných metod byla 

nejdříve utříděna a převedena do elektronické podoby, čímž byla získána datová matice. 

Další zpracování dat pro potřeby diplomové práce probíhalo v programu MS Office Excel. 

Využito bylo běžných statistických postupů, jakými jsou analýza a syntéza dat, v rámci 

popisné statistiky byly využity výpočty aritmetického průměru, modusu, mediánu a 

směrodatných odchylek. Pro zjištění závislosti jednotlivých naměřených kvalitativních 

veličin, byl použit test nezávislosti chí kvadrát (χ2), který porovnává skutečně naměřené a 

očekávané četnosti a využita testová statistika. Jako statisticky signifikantní bylo určeno  

p < 0,05.  

3.10 Etické aspekty studie 

Všichni účastníci studie včetně jejich zákonných zástupců byli informováni o účelu a 

cílech realizované studie i o dobrovolnosti jejich participace na screeningovém šetření. 

K zařazení respondentů do šetření byl vyžadován jejich písemný informovaný souhlas, 

respektive souhlas zákonných zástupců, který byl archivován v rámci KDHO dle platných 

právních předpisů. Důraz byl kladen na respektování soukromí respondentů včetně práva 

na ochranu citlivých údajů. Ohled byl brán i na rozhodnutí oslovených pacientů a jejich 

blízkých o neúčasti ve studii. Každý z účastníků měl právo ze studie kdykoliv v jejím 

průběhu odstoupit a požádat o skartaci provedených záznamů. Všechny vyplněné 

dotazníky byly anonymní, čímž bylo zabráněno případnému zneužití citlivých údajů. 

Každý z vyplněných stejnopisů informovaného souhlasu obsahoval kontakt na realizátorku 

studie pro případnou možnost vznášení dotazů.   
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4. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ 

4.1 Základní demografické charakteristiky 

Šetření se účastnilo celkem 58 dospívajících ve věkovém rozpětí 10 - 19 let. Tento soubor 

tvořilo celkem 24 dívek a 34 chlapců. Průměrný věk respondentů byl 14,5 let, s mediánem 

14 let. Skupinu případů tvořilo celkem 24 dospívajících, z čehož bylo 10 dívek a 14 

chlapců. Do skupiny kontrol bylo zařazeno 34 respondentů, z nichž bylo 14 dívek a 20 

chlapců. U obou skupin se podařilo dosáhnout obdobného rozložení pohlaví respondentů, 

což je znázorněno níže v grafu č. 1.  

Graf 1: Rozdělení skupin dle pohlaví 

 

4.1.1 Složení rodiny respondentů 

V rámci šetření vybírali respondenti celkem z 5 variant odpovědí, které se týkaly složení 

jejich rodiny. Nejčastěji respondenti volili odpověď, že společnou domácnost sdílí s oběma 

rodiči, což uvedlo 31 % respondentů z kontrolní skupiny a 21 % ze skupiny výzkumné. 

Pouze s jedním rodičem sdílelo domácnost 14 % dotázaných z kontrolní skupiny a 10 % ze 

skupiny výzkumné. S prarodiči i rodiči současně sdílí domácnost 9 % participantů obou 

skupin. Jinou variantu rodinného soužití uvedlo 5 % respondentů z kontrolní skupiny a 2 % 

u skupiny výzkumné. V těchto případech byly uvedeny odpovědi: s matkou a strýcem; 

s matkou, tetou a babičkou; s matkou a nevlastním otcem; s tetou a strýcem. Skladba 

rodiny u obou skupin je znázorněna níže v grafu č.2. 
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Graf 2: Složení rodin respondentů 

 

4.1.2 Složení rodiny dle věkových kategorií respondentů 

Získaná data týkající se složení rodiny byla dále porovnávána v souvislosti s věkovou 

kategorií respondentů. Pro zpřehlednění výsledků byli všichni účastníci šetření rozděleni 

do dvou kategorií podle věku a to do kategorie do 15 let včetně a 15 let a více.  

Graf 3: Složení rodiny dle věkových kategorií 
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Výrazně vyšší podíl úplných rodin byl tedy zaznamenán u skupiny respondentů ve věkové 

kategorii do 15 let, což je znázorněno níže v grafu č.3.  

4.2 Problematické užívání internetu 

Problematické užívání internetu (PIU) bylo v rámci realizované studie zjišťováno 

prostřednictvím krátké verze screeningového dotazníku PIUQ-SF-6 (Demetrovics et al., 

2016). Dle autorů této metody je za rizikovou hranici pro skupinu adolescentů považováno 

dosažení skóre 15 bodů. V rámci jednotlivých skupin (výzkumná/kontrolní) byl zjišťován 

podíl respondentů se skóre PIU vyšším než 15. Pro potřeby dalšího statistického 

zhodnocení byli všichni respondenti (případy i kontroly) rozděleni do dvou skupin dle 

naměřené hodnoty a to do skupiny, která dosáhla skóre 15 a nižší a do skupiny s vyšším 

skóre než 15 (PIU > 15 a PIU < 15). Následně byly porovnávány tyto dvě kategorie jak 

v souvislosti s příslušností ke skupině (případy/kontroly), tak dle pohlaví respondentů, 

věku a složení rodiny. 

4.2.1 Prevalence PIU v rámci jednotlivých skupin 

V rámci jednotlivých skupin byly vyhodnoceny dosažené skóry a vypočten podíl 

respondentů, u kterých byla naměřena riziková hodnota 15 a vyšší (PIU > 15).  

U výzkumné skupiny (případů) se jednalo celkem o 10 osob, což činilo  

41,7 % z celkového počtu respondentů. Jedná se o výrazně vyšší prevalenci, než ve své 

studii uvádějí Demetrovics et al. (2016), kteří u reprezentativního vzorku populace 

maďarských adolescentů dospěli k hodnotě 14,4 %. Tento významný rozdíl ovšem může 

být způsoben rozsahem výběrového souboru. U kontrolní skupiny (skupina kontrol) 

dosáhlo rizikové hodnoty (PIU > 15) celkem 8 respondentů, což bylo 23,5 % z celkového 

počtu. 

 Graf č. 4 znázorňuje absolutní počty respondentů rozdělených do skupin dle dosaženého 

skóre problematické užívání internetu (PIU > 15 a PIU < 15) a dle příslušnosti 

k výzkumné, nebo kontrolní skupině.  
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Graf 4: Problematické užívání internetu případy versus kontroly 

 

4.2.2 Srovnání výzkumné a kontrolní skupiny 

Po vyhodnocení dosažených skórů byla za pomoci kontingenční tabulky a testové statistiky 

chí kvadrát (χ2) zjišťována statistická závislost dosaženého skóre PIU s příslušností 

k jednotlivým skupinám (výzkumná versus kontrolní). Kritická hodnota pro daný stupeň 

volnosti je v tomto případě 3.841. Vypočtená hodnota testového kritéria byla 2,159. 

Vzhledem k tomu, že kritická hodnota je v tomto případě vyšší, než vypočtená hodnota 

testového kritéria, vyplývá z provedeného testu, že na hladině významnosti 5 % jsou 

jednotlivé veličiny na sobě nezávislé.  

Provedeným testem tedy nebyla prokázána korelace mezi naměřeným problematickým 

užíváním internetu a příslušností ke kontrolní, nebo výzkumné skupině. Porovnání 

průměrně naměřených hodnot mezi jednotlivými skupinami je uvedeno níže v tabulce č. 2.  

Tabulka 2: Problematické užívání internetu obě skupiny 

Skupina 
Počet 

respondentů  

Průměrné 

skóre PIU 

Směrodatná  

odchylka 

PIU skóre 

Maximum  

PIU skóre  

Minimum  

p 

hodnota 

kontrolní 24 13,50 3,26 20 8 

0,141 výzkumná 34 13,79 2,97 25 9 

Celkem 58 13,67 3,07 25 8 

4.2.3 Srovnání souboru dle věkové kategorie 

Všichni respondenti zařazení do výzkumného šetření byli pro potřeby dalšího statistického 

vyhodnocení rozděleni do dvou kategorií dle věku. Jednalo se o kategorii do 15 let včetně a 
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více než 15 let. I v rámci tohoto rozdělení byla pomocí kontingenční tabulky a testové 

statistiky chí kvadrát (χ2) zjišťována závislost mezi rizikovou hodnotou PIU a věkovou 

kategorií respondentů. Kritická hodnota pro daný stupeň volnosti je v tomto případě 3,841. 

Vypočtená hodnota testového kritéria byla 0,633. I v tomto případě je kritická hodnota 

vyšší, než vypočtená hodnota testového kritéria, z provedeného testu tedy vyplývá, že na 

hladině významnosti 5 % jsou jednotlivé veličiny na sobě nezávislé. V rámci provedeného 

šetření tedy nebyla shledána souvislost mezi věkovou kategorií a naměřeným skóre 

problematického užívání internetu. 

Tabulka 3: Problematické užívání internetu dle věkové kategorie 

Věk 
Počet 

respondentů 

Průměrné 

skóre PIU 

Směrodatná  

odchylka 

PIU skóre 

Maximum 

PIU skóre 

Minimum 
p hodnota 

do 15 let 

včetně 
41 14,10 3,11 25 9 

0,426 
více než 15 17 12,65 2,78 17 8 

Celkem 58 13,67 3,07 25 8 

 

4.2.4 Srovnání souboru dle pohlaví respondentů 

Jak bylo uvedeno výše v základním popisu sociodemografické struktury zkoumaného 

souboru, bylo do šetření zařazeno celkem 24 dívek a 34 chlapců. Následně byla za pomoci 

chí kvadrát (χ2) testu zjišťována závislost mezi rizikovou hodnotou PIU a pohlavím 

respondentů. Kritická hodnota pro daný stupeň volnosti je 3,841, vypočtené testové 

kritérium bylo 0,067. Na hladině významnosti 5 % bylo zjištěno, že jednotlivé veličiny 

jsou na sobě nezávislé. Nelze tedy konstatovat, že by v rámci výzkumných souborů byla 

prokázána souvislost mezi problematickým užíváním internetu a pohlavím respondentů. 

Tabulka 4: Problematické užívání internetu dle pohlaví respondentů 

Pohlaví 
Počet 

respondentů 

Průměrné 

Skóre PIU 

Směrodatná  

odchylka 

PIU skóre 

Maximum 

PIU skóre 

Minimum 
p hodnota 

chlapec 34 13,85 3,24 25 8 

0,796 děvče 24 13,42 2,86 20 9 

Celkem 58 13,67 3,07 25 8 

 

Níže uvedený graf č. 5 znázorňuje problematické užívání internetu v porovnání s pohlavím 

respondentů. 
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Graf 5: Problematické užívání internetu dle pohlaví respondentů 

 

4.2.5 Srovnání souboru dle složení rodiny  

Pro porovnání souvislosti mezi složením rodiny a problematickým užíváním internetu byli 

respondenti rozděleni do dvou kategorií na základě jejich odpovědí v úvodní části 

dotazníku obsahující základní sociodemografické údaje. Do kategorie „úplná rodina“ byli 

zařazeni respondenti, kteří uvedli, že sdílí společnou domácnost s oběma rodiči, nebo 

s rodiči a prarodiči. Do kategorie „neúplná rodina“ byli zařazeni respondenti, kteří uvedli 

některou ze zbývajících variant odpovědí. Pro výpočet statistické závislosti mezi složením 

rodiny a rizikovou hodnotou v dotazníku PIU bylo vypočteno testové kritérium 2,193. 

Vzhledem k tomu že pro daný stupeň volnosti je kritická hodnota 3,841, bylo i v tomto 

případě zjištěno, že na hladině významnosti 5 % jsou jednotlivé veličiny na sobě nezávislé 

a nebyla tak prokázána statisticky významná souvislost mezi problematickým užíváním 

internetu a úplností rodiny. 

Tabulka 5: Problematické užívání internetu dle složení rodiny 

Složení 

rodiny 

Počet 

respondentů 

Průměrné 

skóre PIU 

Směrodatná 

odchylka 

PIU skóre 

Maximum 

PIU skóre 

Minimum 
p hodnota 

úplná rodina 18 14,83 3,42 25 11 

0,139 
neúplná 

rodina 
40 13,15 2,79 20 8 

Celkem 58 13,67 3,07 25 8 
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4.3 Specifické osobností charakteristiky 

Specifické osobnostní charakteristiky, které mohou predikovat pozdější  rizikové chování, 

byly v rámci šetření zjišťovány prostřednictvím Škály osobnostních rysů představující 

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

vytvořené kolektivem autorů pod vedením Patricie Conrod a Patricie Woicik (Dolejš, 

Miovský & Řehan, 2012). Tento nástroj měřil čtyři základní rizikové faktory: impulsivitu, 

vyhledávání zážitků, úzkostnost/přecitlivělost a skleslost.  

Respondenti volili odpověď na čtyřstupňové škále z variant: rozhodně nesouhlasím (1), 

nesouhlasím (2), souhlasím (3) a rozhodně souhlasím (4). Při vyhodnocování jednotlivých 

faktorů tohoto dotazníku platí stejné bodové ohodnocení, jako u výše popsaných variant 

odpovědí. Pouze u faktoru negativní myšlení se hrubý skór, až na jednu výjimku, 

vypočítává obráceně. Získaná data byla vyhodnocena za pomocí převodních tabulek a 

následně roztříděna do 3 pásem dle dosaženého skóre (Dolejš, Miovský & Řehan, 2012). 

Jednalo se o dolní, střední a horní pásmo. Tento screeningový nástroj tedy rozlišuje mezi 

jedinci s nízkým, středním a vysokým stupněm rizika z hlediska predikce závislostního 

chování. 

Naměřené skóry byly následně porovnávány mezi skupinami (případy/kontroly), ale i 

s průměrnými hodnotami uváděnými pro populační normy. Hodnoty naměřené 

v jednotlivých škálách, byly dále srovnávány s dalšími parametry (např. pohlaví 

respondentů, skóre PIU). V tabulce č. 6 jsou uvedeny průměrné hrubé skóry dosažené 

v jednotlivých sledovaných faktorech, včetně maximálních a minimálních naměřených 

hodnot. Tabulka je ještě doplněna o naměřené hodnoty v oblasti problematického užívání 

internetu.  

Tabulka 6: Přehled naměřených skórů v jednotlivých faktorech včetně PIU 

  Průměr Modus Medián 
Směrodatná 

odchylka 
Maximum Minimum 

Věk 14,53 14 14 1,62 19 10 

Skóre PIU 13,67 13 13 2,28 25 8 

Impulsivita 12,48 12 12 1,60 18 9 

Vyhledávání zážitků 14,66 15 15 2,30 21 9 

Úzkostnost 14,02 15 14 1,16 19 10 

Skleslost 14,62 14 14 2,40 22 8 
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4.3.1 Impulzivita 

V testové příručce k metodě SURPS je impulzivita charakterizovaná jako chování, pro 

které je typická jen minimální, nebo žádná rozvaha, reflexe, nebo zvažování důsledků 

předem a které může zahrnovat i riskování. Dosažení vyššího skóre v této škále může 

upozornit na neschopnost daného jedince vyhodnotit případná rizika, která mohou vést 

k okolnostem zapříčiňujícím ztrátu kontroly nad jeho jednáním, nebo chováním (Dolejš, 

Miovský & Řehan, 2012).  

Průměrné naměřené hodnoty na škále impulzivity u výzkumné skupiny (11,91) dosahovaly 

v porovnání s kontrolní skupinou nižších hodnot (13,29). Hodnoty naměřené u kontrolní 

skupiny se více přibližovaly průměrným hodnotám uváděným v populačních normách pro 

uvedenou metodu. Přehled naměřených hodnot u výzkumné a kontrolní skupiny je uveden 

níže v tabulce č. 7. 

Tabulka 7: Průměrné hodnoty na škále impulzivity u jednotlivých skupin 

Skupina 
Počet 

respondentů 

Průměrné 

skóre  

Směrodatná 

 odchylka 
Maximum  Minimum  p hodnota 

kontrolní 24 13,29 1,78 17 11 

- výzkumná 34 11,91 1,96 18 9 

Celkem 58 12,48 1,99 18 9 

 

U výzkumné skupiny nebyly ani u jednoho respondenta naměřeny hodnoty v dolním 

pásmu, oproti tomu v horním pásmu byly naměřeny hodnotu u dvou účastníků. Podíl 

jednotlivých zjištěných pásem u výzkumné a kontrolní skupiny je znázorněn v grafu č. 6. 
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Graf 6: Podíl jednotlivých pásem u kontrolní a výzkumné skupiny 

 

DP-dolní pásmo, HP-horní pásmo, SP střední pásmo 

Faktor impulzivity byl srovnán i s naměřenými skóry problematického užívání internetu. 

Respondenti byli rozděleni do dvou skupin dle dosaženého skóre PIU. Převážná většina 

respondentů na této škále dosahovala skóre středního pásma bez ohledu na dosažené skóre 

PIU. V grafu č. 8 je znázorněn podíl respondentů v jednotlivých pásmech. 

Graf 7: Impulzivita – porovnání dle dosaženého skóre PIU 

 

DP-dolní pásmo, HP-horní pásmo, SP střední pásmo 

4.3.2 Vyhledávání zážitků 

Tento faktor je v rámci testové příručky SURPS popisován jako tendence k vyhledávání a 

zapojování se do vzrušujících aktivit, které vedou ke zvýšení podráždění a vzrušení. Jedná 
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se o aktivity, které jsou spojeny s určitou formou nebezpečí, jako jsou například 

adrenalinové sporty apod. (Dolejš, Miovský & Řehan, 2012). 

Skóry naměřené u výzkumné skupiny (průměr 14,15) dosahovaly nižších hodnot, než u 

skupiny kontrolní (15,38). Průměrná hodnota pro populační normy je 16,26 bodů, takže i 

v porovnání s touto normou dosahovaly obě skupiny nižších průměrných hodnot.  

Graf 8: Podíl respondentů v jednotlivých pásmech 

 

Při statistickém testování závislosti mezi příslušností k výzkumné, respektive kontrolní 

skupině a naměřeným skóre na škále vyhledávání zážitků, nebyla na hladině významnosti 

0,05 zjištěna signifikantní hodnota (p=0,808).   

Tabulka 8: Naměřené hodnoty na škále vyhledávání zážitků u obou supin 

Skupina 
Počet 

respondentů 
Průměr  

Směrodatná 

odchylka  
Maximum  Minimum  p hodnota 

kontrolní 24 15,38 3,20 21 9 

0,808 výzkumná 34 14,15 2,49 20 11 

Celkem 58 14,66 2,84 21 9 

4.3.3 Přecitlivělost 

Dle testové příručky SURPS je tento faktor z původního anglického „anxiety sensitivity“ 

překládán jako přecitlivělost, ale v odborné literatuře se objevují i jiné překlady tohoto 

pojmu (např. citlivost k úzkosti, senzitivita k obavám aj.). Význam tohoto výrazu je 

vykládán jako obava, či strach, že pocity spojené s úzkostí budou mít škodlivé dopady. 
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Přecitlivělý jedinec by pak mohl na pocity úzkosti reagovat bázlivěji, oproti tomu jedinec 

s nižší mírou přecitlivělosti, bude tyto pocity vnímat spíše jako nepříjemné (Dolejš, 

Miovský & Řehan, 2012). 

Naměřené skóry na škále přecitlivělosti dosahovaly oproti populačnímu průměru (11,8 

bodů) vyšších hodnot jak u výzkumné (13,94 bodů), tak i kontrolní skupiny (14,3 bodů). 

Žádný z respondentů sledovaných skupin nedosáhl u faktoru přecitlivělosti dolního pásma. 

Průměrné naměřené hodnoty u jednotlivých skupin jsou uvedeny níže v tabulce č. 9. 

Nebyla zjištěna statisticky signifikantní hodnota týkající se závislosti naměřeného skóre na 

škále úzkostnosti a příslušnosti k výzkumné, nebo kontrolní skupině. 

Tabulka 9: : Naměřené hodnoty na škále přecitlivělosti u obou skupin 

Skupina 
Počet 

respondentů  
Průměr  Směrodatná odchylka  Maximum  Minimum  p hodnota 

kontrolní 24 14,13 1,98 19 10 

0,250 výzkumná 34 13,94 1,15 16 12 

Celkem 58 14,02 1,54 19 10 

 

Pro porovnání rozdílů mezi skupinou děvčat a chlapců byla využita kontingenční tabulka. 

Vzhledem k tomu, že v rámci obou skupin dosahovali vyšších skórů chlapci, byla dále za 

pomoci testové statistiky (χ2) zjišťována souvislost mezi naměřenými skóry na škále 

přecitlivělosti a pohlavím respondentů. Kritická hodnota pro daný stupeň volnosti je 

v tomto případě 3,841 (dolního pásma nedosáhl žádný z respondentů). Vypočtená hodnota 

testového kritéria byla 8,681, takže na hladině významnosti 5 % bylo zjištěno, že určitá 

závislost mezi faktorem přecitlivělosti a pohlavím respondentů zařazených do studie zde 

existuje. V tabulce č. 10 jsou uvedeny průměry naměřených skórů u kategorie děvčat a 

chlapců.  

Tabulka 10: Naměřené hodnoty na škále přecitlivělosti u obou pohlaví 

Pohlaví 
Počet 

 respondentů 
Průměr  

Směrodatná  

odchylka  
Maximum  Minimum  

 

p hodnota 

 

chlapec 34 14,09 1,73 19 10  

0,003 děvče 24 13,92 1,25 16 12 

Celkem 58 14,02 1,54 19 10 
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V grafu č. 8 níže je pro přehlednost znázorněn podíl chlapců a děvčat, kteří dosáhli 

středního a horního pásma na škále přecitlivělosti. Další porovnávané parametry 

(přecitlivělost versus úplnost rodiny, nebo věková kategorie) nevykazovaly statisticky 

signifikantní hodnoty. 

Graf 9 Podíl respondentů ve středním a horním pásmu dle pohlaví 

 

HP-horní pásmo, SP střední pásmo 

4.3.4 Skleslost 

Faktor skleslosti je v rámci testové příručky SURPS uváděn ekvivalentně se slovním 

spojením negativní myšlení, nebo také beznadějnost. Je vykládán jako pocit, že daný 

jedinec nezažije pozitivní emoce, nebo nenastane zlepšení jeho stavu. Skleslost se mnohdy 

vyskytuje u závažných depresivních poruch a její přítomnost je uváděna i v souvislosti se 

sucidální problematikou (Dolejš, Miovský & Řehan, 2012). 

Naměřené hodnoty u výzkumné i kontrolní skupiny se u faktoru skleslosti pohybovaly 

v pásmu průměru populačních norem (14,08 bodů). V tabulce jsou znázorněny dosažené 

průměrné hodnoty na škále skleslosti u obou skupin. 

Tabulka 11 Naměřené hodnoty na škále skleslosti u obou skupin 

Skupina 
Počet 

respondentů 
Průměr  

Směrodatná  

odchylka  
Maximum  Minimum  

p 

hodnota 

kontrolní 24 14,67 3,05 20 9 

- 
výzkumn

á 
34 14,59 3,06 22 8 

Celkem 58 14,62 3,03 22 8 
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Největší podíl respondentů u obou skupin dosahoval hodnot středního pásma (66,7 % u 

skupiny výzkumné a 76,5 % u kontrolní skupiny). Rozdíl mezi výzkumnou a kontrolní 

skupinou byl zaznamenán v hodnotách horního pásma, kterého dosáhlo 20,83 % 

respondentů výzkumné skupiny. Pro přehlednost je rozdíl mezi jednotlivými skupinami 

znázorněn v grafu níže.  

 Graf 10: Skleslost - srovnání dle skupin 

 

DP-dolní pásmo, HP-horní pásmo, SP střední pásmo 

Faktor skleslosti byl srovnán i s naměřenými skóry problematického užívání internetu. 

Respondenti byli pro účely porovnání rozděleni do dvou skupin dle skóre PIU (PIU > 15 a 

PIU < 15) a následně za využití kontingenční tabulky seřazeni dle pásem na škále skleslosti 

(DP, SP, HP). Největší podíl respondentů (55,17 %), kteří nespadali do rizikové skupiny 

z hlediska problematického užívání internetu (PIU < 15) spadal do kategorie středního 

pásma. U tohoto faktoru tedy nebyly zaznamenány významné rozdíly mezi skupinou 

případů a kontrol, ani nebyla v rámci šetření prokázána souvislost mezi negativním 

myšlením a skóre PIU.  
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Graf 11: Skleslost - pásma dle skóre PIU 

 

DP-dolní pásmo, HP-horní pásmo, SP střední pásmo 
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5. DISKUZE A ZÁVĚRY 

Hlavním cílem realizované studie bylo zjistit prevalenci problematického užívání internetu 

u skupiny dospívajících hematoonkologických pacientů léčených v rámci Kliniky dětské 

hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol a porovnat výstupy šetření s kontrolní 

skupinou vrstevníků. Dalším cílem bylo ověřit, zda se u zkoumané populace vyskytují 

specifické osobnostní charakteristiky, které mohou predikovat pozdější  rizikové chování. 

V neposlední řadě provedené šetření usilovalo o zjištění případné korelace mezi těmito 

charakteristikami a problematickým užíváním internetu u skupiny pacientů i kontrol. 

Zásadním limitem, který je v kontextu výzkumných cílů třeba zmínit je rozsah 

výzkumného souboru (n=24), který ovšem odráží skutečnost, že se hematoonkologické 

malignity u dětí a dospívajících řadí k vzácným onemocněním, u kterých je uváděna nízká 

incidence. Snahou bylo zajistit prostřednictvím nepravděpodobnostního záměrného výběru 

přes instituce výběrového souboru, který by naplňoval kritéria totálního výběru pro 

definovanou cílovou skupinu. Vzhledem k tomu, že někteří pacienti odmítli na studii 

participovat, nepodařilo se výše uvedená kritéria naplnit, což by bylo limitující z hlediska 

dalšího statistického vyhodnocení. Následně tedy bylo přistoupeno k výběru kontrolní 

skupiny, která by zaručila statisticky měřitelné hodnoty. I přes toto opatření nebylo možné 

v některých oblastech provést testovou statistiku, protože nebyly naplněny podmínky pro 

použití testu nezávislosti (maximálně 20 % četností < 5 a žádná očekávaná četnost nesmí 

být < 1). Z tohoto důvodu bylo v některých parametrech přistoupeno pouze k metodám 

deskriptivním.  

Na základě provedeného šetření s využitím dotazníku PIUQ-SF-6 byla u skupiny pacientů 

zjištěna 42% prevalence problematického užívání internetu (zaokrouhleno na celá 

procenta), což je výrazně vyšší hodnota, než je uváděna jak v dostupných zdrojích, tak i u 

samotného popisu využití evaluačního nástroje. Demetrovics et al. (2016) u 

reprezentativního vzorku maďarských adolescentů uvádí 14,4% prevalenci 

problematického užívání internetu u sledované populace, což je podstatně nižší hodnota 

oproti výše uvedeným zjištěním. Autoři této metody ovšem konstatují, že vzhledem ke 

sníženému počtu položek v dotazníku, je snížena i komplexnost hodnocení a doporučují 

využívat tento nástroj v kombinaci s dalšími metodami (Demetrovics et al., 2016). Nelze 

tedy jednoznačně určit, zda respondenti, kteří dosáhli rizikového skóre (15 bodů a více), 

jsou skutečně závislí na internetu, nebo jestli spadají spíše do rizikové skupiny. Obdobným 

způsobem lze uvažovat i o výsledcích týkajících se kontrolní skupiny, kde byla za použití 
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téhož nástroje zjištěna 24% prevalence problematického užívání internetu. U této skupiny 

navíc mohlo dojít ke zkreslení i tím, že byla sestavena z osob blízkých respondentům 

skupiny kontrolní. V této souvislosti tak lze předpokládat, že pokud se jedná například o 

sourozence, nebo blízkého kamaráda některého z pacientů zařazených do studie, může být 

i jeho způsob užívání internetu obdobný. Do budoucna by tedy bylo vhodnější zvolit jako 

kontrolní skupinu spíše náhodný výběr adolescentů např. prostřednictvím školy. 

Co se týká specifických osobnostních charakteristik z hlediska progrese závislostního 

chování (vyhledávání zážitků, impulzivita, přecitlivělost a skleslost), tak ani u jedné ze 

sledovaných oblastí nebyly prokázány statisticky signifikantní hodnoty, které by prokázaly 

souvislost mezi příslušností ke kontrolní, nebo výzkumné skupině. Toto zjištění lze 

interpretovat tak, že z hlediska specifických osobnostních charakteristik nebyly v rámci 

provedeného šetření zjištěny významné rozdíly mezi skupinou hematoonkologických 

pacientů a skupinou kontrolní. V oblasti vyhledávání zážitků vykazovaly obě skupiny 

v průměru nižší skóry, než je uváděno v populačních normách. U faktoru skleslosti 

vykazovaly obě skupiny průměrných hodnot populačních norem s tím rozdílem, že u 

výzkumné skupiny byl zaznamenán větší podíl respondentů spadajících do dolního pásma. 

Toto zjištění může částečně korespondovat s výsledky studie provedené Blatným et al. 

(2011), kteří prokázali nižší míru depresivity u skupiny dospívajících v krátkodobé remisi 

po léčbě onkologického onemocnění.  

U obou sledovaných skupin byla shodně prokázána vyšší míra přecitlivělosti oproti 

průměrným populačním normám. Vzhledem k tomu, že vyšších hodnot dosahovali 

převážně chlapci, bylo přistoupeno ke statistickému testování závislosti mezi faktorem 

přecitlivělosti a pohlavím respondentů. Provedený test na hladině významnosti 5 % 

prokázal, že v rámci sledovaných souborů určitá souvislost mezi mírou přecitlivělosti a 

pohlavím existuje (p=0,003). V tomto kontextu je ovšem vhodné zmínit některé limitace 

vyplývající z metody sběru dat za pomocí evaluačních nástrojů, které pro hodnocení 

sledovaných oblastí využívají subjektivní sebehodnocení respondentů. Tyto odpovědi pak 

mohou být zkresleny aktuálním stavem a rozpoložením respondentů, ale určitý vliv může 

mít i prostředí. Vzhledem k tomu, že sběr dat probíhal v rámci Fakultní nemocnice 

v Motole, mohla i tato skutečnost nějakým způsobem ovlivnit celkové výsledky šetření a to 

především proto, že nemocniční prostředí může být některými jedinci asociováno 

s negativními prožitky a vyvolávat tak u nich pocity strachu, či úzkosti. Dalším aspektem, 

na který je třeba v této souvislosti upozornit, je to, že screeningový dotazník SURPS 
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neslouží jako samostatná psychodiagnostická metoda, ale je určen spíše k depistáži 

rizikových jedinců  (Dolejš M., Miovský, M., & Řehan, V., 2012). 

Realizovaná studie tak upozornila na skutečnost, že u sledované skupiny 

hematoonkologických pacientů se určitá rizika týkající se problematického užívání 

internetu vyskytují a že je tedy vhodné věnovat této oblasti další pozornost. Použitý 

evaluační nástroj může posloužit k základnímu rozlišení jedinců, u kterých je riziko 

progrese závislostní poruchy vyšší, což může být využito i v rámci hematoonkologické 

léčby, například psychosociálním týmem. Takto provedený krátký screening pak může 

indikovat jedince, u kterých bude vhodná další adiktologická intervence. Oproti tomu 

odborníkům v oboru adiktologie, kteří nemají praktickou zkušenost s intervencemi u 

skupiny dospívajících onkologických pacientů, může práce poskytnout základní přehled 

týkající se specifik této cílové skupiny a usnadnit jim tak orientaci v této problematice.  
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8. PŘÍLOHY 

Příloha 1: Dotazník 

Screeningové šetření pro potřeby diplomové práce na téma „Problematické užívání internetu 

u dospívajících hematoonkologických pacientů“ 

 

Vážení účastníci, vážené účastnice, 

velice Vám děkuji za ochotu podílet se na šetření, jehož výsledky budou podkladem pro zpracování 

diplomové práce v rámci studia oboru Adiktologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze. Všechny Vámi vyplněné údaje jsou anonymní a slouží pouze pro potřeby uvedené práce. 

Níže následují základní údaje a sada otázek, o jejichž vyplnění Vás laskavě prosím. 

 

Základní identifikační údaje:                        

Věk: ……………….                                 Pohlaví:    Chlapec / Děvče (nehodící se škrtněte) 

Kraj bydliště: ………………………………………                     Počet sourozenců: ..……. 

S kým sdílíte domácnost? (zaškrtněte jednu z následujících možností, popřípadě doplňte: 

a) s oběma rodiči  

b) pouze s jedním z rodičů  

c) s rodiči a prarodiči  

d) s prarodiči 

e) jiná varianta, doplňte: …………………………………………………………. 

 

V níže uvedené škále prosím uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními ve 

vztahu ke své osobě. Na následující otázky prosím odpovězte zakroužkováním příslušného 

čísla u každé položky.  

1 2 3 4 

rozhodně 

nesouhlasím 

nesouhlasím souhlasím rozhodně souhlasím 
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1. Jsem spokojený/(á).          1    2    3   4 

2. Často něco řeknu dřív, než si to rozmyslím. 1    2    3    4 

3. Chtěl(a) bych skákat padákem.   1    2    3    4 

4. Jsem šťastný/(á).  1    2    3    4 

5. Často se dostávám do situací, kterých později lituji. 1    2    3    4 

6. Užívám si nové a vzrušující zážitky, i když jsou nekonvenční 1    2    3    4 

7. Věřím, že mám před sebou slibnou budoucnost. 1    2    3    4 

8. Pocit závrati či omdlení mi nahání hrůzu 1    2    3    4 

9. Rád(a) dělám věci, které mi trochu nahánějí hrůzu.  

 

1    2    3    4 

10. Děsí mě, když cítím, že se mi mění srdeční tep. 1    2    3    4 

11. Obvykle nejednám bezmyšlenkovitě. 1    2    3    4 

12. Rád(a) bych se naučil(a) řídit motocykl. 1    2    3    4 

13. Jsem hrdý/(á) na to, co jsem dokázal(a). 1    2    3    4 

14. Když jsem hodně nervózní, dostávám strach.   1    2    3    4 

15. Jsem celkově impulzivní člověk 1    2    3    4 

16. Jde mi o zážitek jako takový, i když je to něco nezákonného 1    2    3    4 
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17. Mám pocit, že nejsem úspěšný/(á). 1    2    3    4 

18. Dostávám strach, když zažívám neobvyklé tělesné pocity a vjemy. 1    2    3    4 

19. Líbilo by se mi dělat dlouhé túry v drsné a neobydlené krajině. 1    2    3    4 

20. Cítím se příjemně. 1    2    3    4 

21. Děsí mě, když nejsem schopen/schopna se soustředit na to, co mám dělat.  

 

1    2    3    4 

22. Mám pocit, že se musím chovat manipulativně, abych dosáhl(a) toho, co 

chci. 

1    2    3    4 

23. Do budoucna hledím s velkým nadšením 1    2    3    4 

 

V následujícím textu si přečtete prohlášení týkající se Vašeho používání internetu. Uveďte 

prosím na stupnici od 1 do 5 na kolik vás tyto výroky charakterizují. 

 

nikdy zřídka občas často 

vždy/ 

témeř 

vždy 

1. Jak často trávíš čas online, místo toho, abys raději 

spal(a)? 

1 2 3 4 5 

2. Jak často pociťuješ napětí, podráždění, nebo jsi ve 

stresu, pokud nemůžeš používat internet tak dlouho, 

jak by jsi chtěl(a)? 

1 2 3 4 5 

3. Jak často se ti stane, že chceš zkrátit čas strávený 

online, ale nedaří se ti to? 

1 2 3 4 5 

4. Jak často se snažíš utajit množství času stráveného 

online? 

1 2 3 4 5 

5. Jak často si lidé ve tvém okolí stěžují, že trávíš 

příliš mnoho času online? 

1 2 3 4 5 



 

67 

 

6. Jak často se ti stane, že se cítítš sklesle 

(depresivně), jsi náladový(á) nebo nervózní, když 

nejsi na internetu a tyto pocity se zastaví, jakmile jsi 

zpátky online? 

1 2 3 4 5 

 

Děkuji za Váš čas i vyplnění dotazníku 
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Příloha 2: Informace pro rodiče 

INFORMACE PRO RODIČE   

Účast na screeningovém šetření pro potřeby diplomové práce na téma: „Problematické 

užívání internetu u dospívajících hematoonkologických pacientů“ 

Vážení rodiče, 

ráda bych Vám představila šetření zaměřené na mapování problematického užívání internetu u 

dospívajících hematoonkologických pacientů, které je realizováno v rámci studia oboru 

Adiktologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod laskavým vedením MUDr. 

Radkina Honzáka CSc a se souhlasem přednosty Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK 

a FN Motol prof. MUDr. Jana Starého DrSc.  

Hematoonkologická i další nádorová onemocnění nejen v období dospívání dlouhodobě a 

komplexně zasahují nemocného i celou jeho rodinu, včetně všech sociálních vazeb a kontaktů, 

které jsou mnohdy po dobu intenzivní léčby přerušeny, či omezeny. V souvislosti s neustálým 

rozvojem informačních technologií se častým prostředkem komunikace dospívajícího pacienta 

s širším okolím stávají různé online interakce (chaty, sociální sítě, komunikační aplikace apod.), 

které se také mohou stát jediným prostředkem, jak po dobu léčby udržet kontakt s vrstevníky. 

Jedním ze způsobů trávení volného času jsou také různé online hry, kterým mohou pacienti 

věnovat delší časový úsek. Otázkou tak zůstává, zda u dospívajících pacientů, nemůže vlivem celé 

řady faktorů dojít v průběhu léčby k rozvoji závislostního chování směrem k nadužívání 

internetu… 

Cílem realizovaného šetření je tedy zjistit, jaký je výskyt problematického užívání internetu mezi 

dospívajícími hematoonkologickými pacienty a případně navrhnout vhodná doporučení vedoucí 

k zařazení adekvátního poradenství do léčebného spektra. 

Data pro potřeby diplomové práce budou získávána za pomoci dotazníkového šetření, které by 

nemělo být delší než 30 minut. Veškerá data získaná během šetření budou anonymizována a budou 

použita výhradně pro potřeby výše uvedené diplomové práce. V případě Vašeho zájmu zodpovím 

další dotazy týkající se prováděného šetření, případně poskytnu i jeho výstupy. 

Děkuji za Vaši spolupráci 

Bc. Petra Mládková  

tel.: 721 010 712 

e-mail: p.tra@centrum.cz 

mailto:etickakomise@fnmotol.cz
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Příloha 3: Informace pro účastníky šetření 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ŠETŘENÍ  

Účast na screeningovém šetření pro potřeby diplomové práce na téma: „Problematické 

užívání internetu u dospívajících hematoonkologických pacientů“ 

Vážení účastnící, 

ráda bych Vám představila šetření zaměřené na mapování problematického užívání internetu u 

dospívajících hematoonkologických pacientů, které je realizováno v rámci studia oboru 

Adiktologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod laskavým vedením MUDr. 

Radkina Honzáka CSc a se souhlasem přednosty Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK 

a FN Motol prof. MUDr. Jana Starého DrSc.  

Hematoonkologická i další nádorová onemocnění nejen v období dospívání dlouhodobě a 

komplexně zasahují nemocného i celou jeho rodinu, včetně všech sociálních vazeb a kontaktů, 

které jsou mnohdy po dobu intenzivní léčby přerušeny, či omezeny. V souvislosti s neustálým 

rozvojem informačních technologií se častým prostředkem komunikace dospívajícího pacienta 

s širším okolím stávají různé online interakce (chaty, sociální sítě, komunikační aplikace apod.), 

které se také mohou stát jediným prostředkem, jak po dobu léčby udržet kontakt s vrstevníky. 

Jedním ze způsobů trávení volného času jsou také různé online hry, kterým mohou pacienti 

věnovat delší časový úsek. Otázkou tak zůstává, zda u dospívajících pacientů, nemůže vlivem celé 

řady faktorů dojít v průběhu léčby k rozvoji závislostního chování směrem k nadužívání 

internetu… 

Cílem realizovaného šetření je tedy zjistit, jaký je výskyt problematického užívání internetu mezi 

dospívajícími hematoonkologickými pacienty a případně navrhnout vhodná doporučení vedoucí 

k zařazení adekvátního poradenství do léčebného spektra. 

Data pro potřeby diplomové práce budou získávána za pomoci dotazníkového šetření, které by 

nemělo být delší než 30 minut. Veškerá data získaná během šetření budou anonymizována a budou 

použita výhradně pro potřeby výše uvedené diplomové práce. V případě Vašeho zájmu zodpovím 

další dotazy týkající se prováděného šetření, případně poskytnu i jeho výstupy. 

Děkuji za Vaši spolupráci 

Bc. Petra Mládková  

tel.: 721 010 712, e-mail: p.tra@centrum.cz 

 

mailto:etickakomise@fnmotol.cz
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Příloha 4: Informovaný souhlas zákonného zástupce 

INFORMOVANÝ SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE  

 

Informovaný souhlas se týká realizace diplomové práce na téma: „Problematické užívání internetu 

u dospívajících hematoonkologických pacientů“ v rámci studia oboru Adiktologie na 1. Lékařské 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Souhlasím, aby můj syn/má dcera byl (a) v souvislosti se zpracováním diplomové práce na výše 

uvedené téma zařazen (a) do screeningového šetření prováděného Bc. Petrou Mládkovou.  

Byl (a) jsem podrobně informován (a) o cílech diplomové práce, o jejích postupech, a o tom, co se 

ode mě, respektive od mého dítěte očekává.  

Porozuměl (a) jsem tomu, že účast mého syna/ mé dcery na screeningovém šetření je dobrovolná a 

že ji mohu kdykoliv přerušit, či od ní odstoupit.  

Porozuměl (a) jsem také tomu, že veškerá data získaná pro potřeby studie budou anonymizována a 

že realizátorka šetření zachová mlčenlivost o citlivých údajích.                                                         

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů uděluji souhlas s účastí mého 

syna/mé dcery ………………………………………………….. na výše uvedeném screeningovém 

šetření realizovaném pro potřeby diplomové práce. 

Potvrzuji převzetí stejnopisu tohoto informovaného souhlasu. 

 

 

V ………………………              dne ………………………    Podpis: ……………………… 

 

Kontakt na realizátorku diplomové práce: 

Bc. Petra Mládková  

tel.: 721 010 712 

e-mail: p.tra@centrum.cz 

mailto:etickakomise@fnmotol.cz
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Příloha 5: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS  

Informovaný souhlas se týká realizace diplomové práce na téma: „Problematické užívání internetu 

u dospívajících hematoonkologických pacientů“ v rámci studia oboru Adiktologie na 1. Lékařské 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Souhlasím, abych byl (a) v souvislosti se zpracováním diplomové práce na výše uvedené téma 

zařazen (a) do screeningového šetření prováděného Bc. Petrou Mládkovou.  

Byl (a) jsem podrobně informován (a) o cílech diplomové práce, o jejích postupech, a o tom, co se 

ode mne očekává.  

Porozuměl (a) jsem tomu, že má účast na screeningovém šetření je dobrovolná a že ji mohu 

kdykoliv přerušit, či od ní odstoupit.  

Porozuměl (a) jsem také tomu, že veškerá data získaná pro potřeby studie budou anonymizována a 

že realizátorka šetření zachová mlčenlivost o citlivých údajích.                                                         

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů uděluji souhlas se svojí účastí na 

výše uvedeném screeningovém šetření realizovaném pro potřeby diplomové práce. 

Potvrzuji převzetí stejnopisu tohoto informovaného souhlasu. 

 

Jméno ……………………………………………………………….. 

 

V ………………………              dne ………………………    Podpis: ……………………… 

 

Kontakt na realizátorku diplomové práce: 

Bc. Petra Mládková  

tel.: 721 010 712 

e-mail: p.tra@centrum.cz 

 

mailto:etickakomise@fnmotol.cz
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Příloha 6: Souhlas etické komise 
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Příloha 7: Statistický přehled 

Skóre PIU 
     

Věk Celkem Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
Maximum Minimum 

p 
hodnota 

do 15 let 
včetně 

41 14,10 3,11 25 9 

0,426 
více než 15 17 12,65 2,78 17 8 

Celkem 58 13,67 3,07 25 8 

      
 

      
 

Pohlaví Celkem Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
Maximum Minimum 

p 
hodnota 

chlapec 34 13,85 3,24 25 8 

0,796 děvče 24 13,42 2,86 20 9 

Celkem 58 13,67 3,07 25 8 

      
 

      
 

Úplnost 
rodiny 

Celkem Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
Maximum Minimum 

p 
hodnota 

úplná rodina 18 14,83 3,42 25 11 

0,139 
neúplná 
rodina 

40 13,15 2,79 20 8 

Celkem 58 13,67 3,07 25 8 

      
 

      
 

Skupina Celkem Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
Maximum  Minimum  

p 
hodnota 

kontrolní 24 13,50 3,26 20 8 

0,141 výzkumná 34 13,79 2,97 25 9 

Celkem 58 13,67 3,07 25 8 

       Impulzivita 
     

Věk Celkem Průměr  
Směrodatná 

odchylka 
Maximum  Minimum  

p 
hodnota 

do 15 let 
včetně 

41 12,46 2,05 18 9 

- 
více než 15 17 12,53 1,91 17 10 

Celkem 58 12,48 1,99 18 9 

       

       
Pohlaví Celkem Průměr  

Směrodatná 
odchylka 

Maximum  Minimum  
p 

hodnota 

chlapec 34 12,85 2,06 18 9 

- děvče 24 11,96 1,81 15 9 

Celkem 58 12,48 1,99 18 9 

      
 

      
 

Úplnost 
rodina 

Celkem Průměr  
Směrodatná 

odchylka 
Maximum  Minimum  

p 
hodnota 

úplná rodina 18 12,72 2,08 18 9 

- 
neúplná 
rodina 

40 12,38 1,97 17 9 

Celkem 58 12,48 1,99 18 9 
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Skupina Celkem Průměr  
Směrodatná 

odchylka 
Maximum  Minimum  

p 
hodnota 

kontrolní 24 13,29 1,78 17 11 

- výzkumná 34 11,91 1,96 18 9 

Celkem 58 12,48 1,99 18 9 

       

       Vyhledávání zážitků 
     

Věk Počet  Průměr  
Směrodatná 

odchylka  
Maximum  Minimum  

p 
hodnota 

do 15 let 
včetně 

41 14,83 2,84 21 9 

- 
více než 15 17 14,24 2,91 20 11 

Celkem 58 14,66 2,84 21 9 

       

       
Pohlaví Počet  Průměr  

Směrodatná 
odchylka  

Maximum  Minimum  
p 

hodnota 

chlapec 34 15,09 2,82 21 11 

0,692 děvče 24 14,04 2,82 19 9 

Celkem 58 14,66 2,84 21 9 

      
 

      
 

Úplnost 
rodiny 

Počet  Průměr  
Směrodatná 

odchylka  
Maximum  Minimum  

p 
hodnota 

úplná rodina 18 15,22 2,78 21 11 

- 
neúplná 
rodina 

40 14,40 2,87 20 9 

Celkem 58 14,66 2,84 21 9 

      
 

      
 

Skupina Počet  Průměr  Směrodatná  Maximum  Minimum  
p 

hodnota 

kontrolní 24 15,38 3,20 21 9 

0,808 výzkumná 34 14,15 2,49 20 11 

Celkem 58 14,66 2,84 21 9 

              

       Přecitlivělost 
     

Věk Počet  Průměr  
Směrodatná 

odchylka  
Maximum  Minimum  

p 
hodnota 

do 15 let 
včetně 

41 14,02 1,47 19 11 

- více než 15 
17 14,00 1,73 17 10 

Celkem 
58 14,02 1,54 19 10 
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Pohlaví Počet  Průměr  
Směrodatná 

odchylka  
Maximum  Minimum  

p 
hodnota 

chlapec 
34 14,09 1,73 19 10 

 
 
 
 

0,003 
 

děvče 
24 13,92 1,25 16 12 

Celkem 
58 14,02 1,54 19 10 

      
 

      
 

Úplnost 
rodiny 

Počet z 
Úzkostnost 

Průměr  
Směrodatná 

odchylka  
Maximum  Minimum  

p 
hodnota 

úplná rodina 
18 14,17 1,38 16 11 

0,282 
 

neúplná 
rodina 

40 13,95 1,62 19 10 

Celkem 
58 14,02 1,54 19 10 

 

      

      
 

Skupina Počet  Průměr  Směrodatná  Maximum  Minimum  
p 

hodnota 

kontrolní 
24 14,13 1,98 19 10 

0,250 
 

výzkumná 
34 13,94 1,15 16 12 

Celkem 
58 14,02 1,54 19 10 

       

       Skleslost 
      

Věk Počet  Průměr  
Směrodatná 

odchylka  
Maximum  Minimum  

p 
hodnota 

do 15 let 
včetně 

41 14,37 2,94 22 8 

- 
více než 15 17 15,24 3,23 20 9 

Celkem 58 14,62 3,03 22 8 

       

       
Pohlaví Počet  Průměr  Směrodatná  Maximum  Minimum  

p 
hodnota 

chlapec 34 14,74 3,06 22 9 

- děvče 24 14,46 3,04 20 8 

Celkem 58 14,62 3,03 22 8 

      
 

      
 

Úplnost 
rodiny 

Počet  Průměr  
Směrodatná 

odchylka  
Maximum  Minimum  

p 
hodnota 

úplná rodina 18 15,17 3,79 22 8 

- 
neúplná 
rodina 

40 14,38 2,63 20 9 

Celkem 58 14,62 3,03 22 8 
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Skupina Počet  Průměr  
Směrodatná 

odchylka  
Maximum  Minimum  

p 
hodnota 

kontrolní 24 14,67 3,05 20 9 

- výzkumná 34 14,59 3,06 22 8 

Celkem 58 14,62 3,03 22 8 

 


