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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá problematickým užíváním internetu a snaží se zjistit, zda 

existuje souvislost mezi nadměrným užíváním internetu a aktivním sportováním. Pokouší se 

objasnit, zda a do jaké míry aktivní sportování snižuje riziko vzniku závislosti na internetu se 

zaměřením na vysokoškolské studenty v České republice.  

Práce je složena z teoretické a empirické části. Teoretická část se věnuje popisu pozadí 

problematiky a popisuje pojem závislosti s primární orientací na patologické užívání návykových 

látek. Dále rozebírá oblast behaviorálních závislostí, ve které se zaměřuje na závislost na internetu. 

V této části je stručně popsána situace v České republice. V empirické části práce je na základě 

vyhodnocených dotazníků charakterizován výzkumný vzorek, uveden výsledek testu závislosti na 

internetu a popsána frekvence sportování pro danou zkoumanou skupinu. 

Závěrečná kapitola je věnována zhodnocení celé práce a provedeného výzkumu. Na základě 

zjištěných faktů z dotazníku se nepotvrdilo vzájemné ovlivnění aktivního sportování a míry užívání 

internetu na zkoumaném vzorku. 
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Abstract: 

The diploma thesis deals with the problematic use of the internet and tries to find out 

whether there is a connection between excessive use of the internet and active sports. It tries to 

clarify whether and how much active sports reduce the risk of internet addiction with a focus on 

university students in the Czech Republic. 

The work consists of theoretical and empirical part. The theoretical part deals with the 

description of the background and describes the concept of addiction with a primary focus on the 

pathological use of addictive substances. It also discusses the area of behavioral addictions, in 

which it focuses on the internet addiction. This section briefly describes the situation in the Czech 

Republic. In the empirical part of the work, based on the evaluated questionnaires, a research 

sample is characterized, the result of the internet addiction test is given and the frequency of sports 

for the given research group is described. 

The final chapter is devoted to the evaluation of the whole work and research. Based on the 

facts found in the questionnaire, the mutual influence of active sports and the level of internet use 

on the examined sample was not confirmed.  
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Seznam zkratek 

ČR – Česká republika 

DSM – Diagnostický statistický manuál duševních chorob 

EU – Evropská unie 

IAT – test internetové závislosti (Internet addiction test) 

MKN – Mezinárodní katalog nemocí 

NL – návyková látka 

SPSS – statistický program pro sociální vědy (Statistical programs for Social Sciences) 
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Předmluva 

Počet znaků: 116 214 

Počet normostran: 64,6 

Až pojedete metrem nebo jiným dopravním prostředkem, budete stát na semaforech a čekat 

na zelenou nebo budete třeba s kamarády v restauraci, zkuste se podívat okolo sebe a spočítat, kolik 

pasažérů, řidičů, chodců nebo hostů má v rukou mobilní telefon či tablet a je svou pozorností 

upoutáno k jejich obrazovce. Myslím, že budete nepříjemně překvapeni, jaké číslo zjistíte. 

Samozřejmě nevíme, na co se lidé zrovna na svých telefonech dívají, ale můžeme se dohadovat, že 

ve většině případů se budou zaměstnávat různými aktivitami na internetu. V současné době byste 

jen stěží narazili na člověka, který nevyužívá internetové služby. Na internetu se zadávají školní 

práce, posílají se pracovní emaily, organizují se akce, komunikuje se. V jeho prostředí je možné 

provozovat nespočet aktivit a téměř cokoli vyhledat. Na internetu je kromě pracovních či školních 

povinností ale možné vykonávat i různé volnočasové aktivity, např. hrát online hry, sledovat seriály 

či filmy, rezervovat si hotelový pokoj nebo se třeba podívat do vzdálené destinace bez nutnosti 

plánování dovolené. Od té doby, co se stal internet neoddělitelnou součástí našich životů, se často 

setkáváme s dohady, že jednoho dne bude veškerá naše komunikace probíhat převážně pomocí 

digitálních médií a přestaneme se osobně stýkat (Blinka a kol., 2015). Ne nadarmo se tak digitální 

technologie a internet staly v posledních letech středem hledáčku mnoha odborníků pro jejich 

potencionálně problematické dopady.  

Pokud odhlédneme od rizik, která s sebou přináší samotný pohyb v internetovém prostředí, 

objeví se další hrozba spjatá s častou aktivitou na internetu – závislost. Jak bude v práci později 

rozebráno, není ale jednoduché určit tuto diagnózu. Buď může být jedinec závislý na samotném 

internetu, nebo pouze na některé aktivitě skrz něj přístupné. Nicméně se jedná o opravdový 

psychologický problém, který by se neměl takříkajíc zamést pod koberec (Šmahel a kol., 2009; 

Griffiths, 2000a). Počet technologií, které umožňují připojení k internetu, stoupá spolu s jejich 

rychlým vývojem a roste i počet těchto technologií v domácnostech1. Digitální technologie se 

stávají jednou z hlavních možností, jak prožít volný čas.  

Selský rozum nám říká, že pokud odvedeme pozornost od látek se závislostním 

potencionálem a vůbec od takto rizikových činitelů jinam a vytvoříme si silnou vůli, budeme proti 

jejich nástrahám imunní. Pokud se podíváme do preventivních opatření závislostního chování, 

 
1 Český statistický úřad zveřejnil k roku 2018 své výsledky, které ukázaly, že k internetu je v Česku připojeno 81 

% domácností a sociální sítě používá více než polovina obyvatel republiky. (Cieslar, 2018) Evropská unie 

provádí v rámci využívání internetu výzkum EU Kids Online, díky kterému zjistila, že v ČR se k internetu přes 

mobilní telefon připojuje 84 % dětí a dospívajících. (EU Kids Online National Report, 2014)  
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najdeme především doporučení o dostatečné informovanosti a o zlepšení psychické vyrovnanosti 

člověka. S vyrovnaností, optimisticky smýšlející a pozitivně naladěnou osobností souvisí vhodně 

strávený volný čas. Jednou z nabízejících se možností je sportování. Díky pravidelné sportovní 

aktivitě se formuluje nejen lidské tělo, ale i lidská psychika. Pomáhá zlepšit různé psychické 

dovednosti jako je pevná vůle, vytrvalost, samostatnost, odvaha nebo sebedůvěra, které jsou 

nezbytné při zpracovávání přicházejících emocí a odolnosti vůči stresu. 

Před zahájením samotného výzkumu jsem si vytvořila hypotézu, která měla být během 

práce buď potvrzena, nebo vyvrácena. Pracovala jsem s tím předpokladem, že aktivní sportovec 

dokáže odolat pokušení návykového užívání internetu více, než „nesportovec“. Hlavním cílem 

práce bylo ověřit vazbu mezi aktivním sportováním a časem stráveným užíváním internetu se 

zaměřením na vysokoškolské studenty. Ze získaných informací jsem v závěrečných kapitolách 

práce popsala charakteristiku výzkumného vzorku, výsledky testu závislosti na internetu 

a zjištěnou úroveň frekvence sportování. Ze získaných dat z dotazníků vyšlo najevo, že 

u vysokoškolských studentů v České republice míra užívání internetu nekoreluje s mírou 

sportování.  

Pro další výzkumy v této oblasti je vhodné se vyvarovat některým limitům, které byly v této 

diplomové práci objeveny. Dotazníkové šetření probíhalo pouze přes internet a jeho dostupné 

nástroje, což může vyloučit část populace, která internet příliš nevyužívá (Wildemuth, 2017). Bylo 

by vhodné nezaměřovat se pouze na jednu formu, ale pokusit se jí rozšířit např. o rozdávání 

dotazníků na školách Výzkumný vzorek byl tvořen vybranou skupinou vysokoškolských studentů 

v ČR. V tomto ohledu je důležité brát ohled na to, že výsledná data není možné generalizovat na 

celou populaci. Dotazníkové šetření bylo prováděno v době koronavirové pandemie na jaře roku 

2020, se kterou byla spojena řada opatření. Tato a jí podobné výjimečné situace mohou mít vliv na 

výsledná data a pro další výzkumy v této oblasti je vhodné, aby byly realizovány mimo ně. Pro 

budoucí výzkum by bylo také zajímavé uvažovat experiment pro zjištění, zda je vliv aktivního 

sportování na míru používání internetu opravdu reálný.  
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1 Úvod  

První početnější záznamy o závislosti na internetu se objevují ve spojení s patologickým 

hraním počítačových her v 90. letech 20. století. Poruchu související s hraním počítačových her 

popisuje především britský psycholog M. Griffiths. S termínem závislost na internetu je úzce 

spojeno jméno americké profesorky a psycholožky K. Young (Blinka a kol., 2015), na jejíž práci 

navázalo mnoho expertů a prací z různých zemí světa, především ze Spojených států a Asie. 

Do dnešní doby se ale stále objevuje mnoho nezodpovězených otázek. (Šmahel a kol., 2009) 

Konsenzus ohledně diagnostických kritérií a opatření napříč studiemi je nezbytný ke zvýšení 

spolehlivosti a k rozvoji efektivních a účinných léčebných postupů pro žadatele o léčbu. (Kuss, 

2016) Koncept závislosti na internetu nebyl doposud zcela rozvinut, a i když byla tato porucha 

navržena v pátém vydání Diagnostického manuálu duševních poruch pro další zkoumání, stále se 

nejedná o oficiálně uznanou diagnózu. V manuálu není navíc navržena jako samostatná porucha, 

nýbrž je možné ji nalézt pod poruchou související s online hraním počítačových her. (DSM-5, 

2013)  

Téma závislosti na online počítačových hrách, potažmo na internetu, je jednoznačně 

spojeno s 21. stoletím a s vývojem nových médií a informačních technologií. Počátky internetu 

spadají na přelom 60. a 70. let 20. století. Od této doby prošel internet různými stádii vývoje a stal 

se nedílnou součástí společnosti. Mnoho lidí si bez něj neumí svůj život představit nebo tvrdí, že 

by byl nepopsatelně náročnější. (Vondráčková, 2014) Na rozdíl od látkových závislostí nabízí 

internet řadu výhod, na jejichž základě je v současné společnosti vychvalován jako součást 

technologického pokroku a není kritizován jako návykové médium nebo technologie. Lidé pomocí 

internetu mohou např. provádět výzkum, realizovat obchodní transakce, přistupovat do knihoven, 

komunikovat nebo třeba plánovat dovolenou. (Young, 2011) Internet pomáhá lidem naplňovat 

jejich každodenní praktické potřeby. Vedle toho ale slouží i jako nástroj zábavy. Poslech hudby, 

sledování filmů, využívání sociálních sítí nebo hraní her jsou typy aktivit, ke kterým si člověk 

snadno vytvoří závislost. (Blinka a kol., 2015) Proto si závislost na internetu zaslouží minimálně 

stejně velkou pozornost jako jiné uznané závislosti. Jak bude v práci popsáno podrobněji, závislost 

na internetu se může projevit stejně negativními dopady v oblasti duševního zdraví i v sociálních 

vztazích jako patologické užívání návykových látek. (Šmahel a kol., 2009) „Ukázalo se, že 

závislost na internetu je spojena s různými rizikovými faktory zahrnující sociodemografické 

proměnné (včetně mužského pohlaví, mladšího věku a vyššího rodinného příjmu), proměnné 

využívání internetu (včetně času stráveného online, využívání komunikačních a herních 
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aplikací), psychosociální faktory (včetně impulzivity, neuroticismu a osamělosti) a vedlejší 

příznaky (včetně deprese, úzkosti a psychopatologie obecně)2 (Kuss, 2016).“ 

Přestože má internet spoustu pozitivních dopadů a plusů, má také svou odvrácenou stránku. 

Téma této diplomové práce je zaměřeno právě na tu tzv. temnější stránku internetu a tou je jeho 

nadměrné užívání až závislost na něm. Diplomová práce propojuje závislost na internetu se 

sportováním. Toto spojení se jeví jako možné řešení prevence nebo i léčby závislosti. V řadě 

odborných článků a literatury se pro prevenci proti různým formám závislosti doporučuje mj. 

vhodně strávený volný čas. (Orel a kol., 2016; Jankovský, 1998; Blinka a kol., 2015) Podle různých 

výzkumů se potvrzuje, že pravidelné sportování zlepšuje jak fyzickou, tak psychickou kondici 

člověka a obě dvě tyto podstaty spolu souvisí. (Fialová, 2006; Stejskal, 2004; Schützner, 2012; 

Fox, 1999) Na základě proběhlých studií z Jižní Korey (Park a spol., 2016), Rumunska (Gligor 

a Petracovschi, 2012) a Pákistánu (Khan a spol. 2017) je možné potvrdit, že pravidelná fyzická 

aktivita může být velmi efektivní nástroj v boji proti závislosti na internetu. 

Diplomová práce je koncipována do dvou částí. První z nich obsahuje kapitoly věnující se 

teoretickému pozadí, které se zaměřuje na problematiku závislosti na návykových látkách a 

na behaviorální závislost. Smyslem těchto kapitol je nastínit oblast závislosti na internetu pomocí 

patologického užívání návykových látek a představit hlavní problémy tohoto konceptu. Zároveň je 

v této části věnována kapitola sportování, ve které je v obecné rovině definováno spolu se sportovní 

aktivitou. Dále jsou v této části práce také stručně uvedeny některé výzkumy věnující se sportování 

jako prevenci proti nadměrnému užívání internetu. 

Kapitoly druhé části práce představují její praktické zaměření. Je v nich objasněn postup 

výzkumu a jsou zde popsány výsledky dotazníkového šetření. V závěru práce se pracuje se 

získanými daty, které jsou rozebrány v rámci jednotlivých hypotéz.  

  

 
2 „Indicated Internet addiction is associated with various risk factors, including sociodemographic variables 

(including male gender, younger age, and higher family income), Internet use variables (including time spent 

online, using social and gaming applications), psychosocial factors (including impulsivity, neuroticism, and 

loneliness), and comorbid symptoms (including depression, anxiety, and psychopathology in general) (Kuss, 

2016).“ 
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2 Teoretické pozadí  

Závislostní poruchy se obecně dělí na dva typy: a) fyziologické závislosti, tedy poruchy 

související s užíváním psychoaktivních látek a b) behaviorální nebo nelátkové závislosti, kdy se 

charakteristické znaky závislosti odráží na určitých aktivitách. (Vondráčková, 2014) 

Pro lepší zorientování se v tématu závislosti bude dobré prozkoumat nejdříve před 

behaviorálními závislostmi oblast nadměrného užívání návykových látek (dále NL). Závislost 

na NL je jasně uchopitelná a jsou evidentní její následky na lidskou psychiku a tělo. Behaviorální 

závislosti, tedy patologické opakování dané činnosti, navíc vykazují jisté charakteristické 

podobnosti se závislostmi na NL a jejich diagnostika v mnohém vychází z identifikace závislosti 

na NL. Kapitola Teoretické pozadí bude tedy sloužit jako úvod do tématu behaviorálních závislostí, 

potažmo do závislosti na internetu.  

2.1 Definice pojmu závislost 

V literatuře se v souvislosti se závislostí objevují různé termíny, spojované převážně 

s užíváním návykových látek: patologické užívání látky, závislost na užívání látky, kompulzivní 

užívání látky, porucha související s užíváním látky nebo závislostní porucha. Současná verze 

Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (dále DSM-5) termín závislost 

vysvětluje jako syndrom závislosti, který spojuje především s poruchami spojenými s užíváním 

různých látek. „Poruchy spojené s užíváním látek zahrnují 10 samostatných skupin drog: alkohol; 

kofein; kanabis; halucinogeny (…); organická rozpouštědla (inhalancia); opioidy; sedativa, 

hypnotika a anxiolytika; stimulancia (…); tabák; a jiné (nebo neznámé) látky (Raboch, 2015).“ 

(Raboch, 2015) V Mezinárodní klasifikaci nemocí (dále MKN-10) je závislost definována jako 

souhrn stavů, které se vyvíjejí na základě opakovaného užití látky (Slovák, 2019) a 

charakteristickým znakem pro syndrom závislosti je silná touha tuto činnost opakovat. Typickým 

ukazatelem je neschopnost udržet kontrolu nad užíváním látky a změna ve vnímání hodnoty 

přirozených odměn. (Váchová, 2009) Závislý jedinec zanedbává své dosavadní zájmy a 

upřednostňuje užívání látky např. na úkor sociální interakce s jeho blízkým okolím nebo na úkor 

studia či profesní kariéry. V užívání látky pokračuje přes zjevné projevy negativních důsledků 

(Orel a kol., 2016) a s dalším užíváním se zvyšuje tolerance na danou látku. (Slovák, 2019) 

Šimonek (2016) navíc k této definici závislého jedince doplňuje, že jeho silná vazba k dané NL 

může mít v důsledku vliv na uvíznutí v jejím patologickém užívání. Jedinec s až abnormálně 

intenzivní vazbou k dané látce bude opakovaně, kompulzivně a nekontrolovatelně látku užívat a 

své jednání nebude schopen řídit. Bude v něm pokračovat i přesto, že si jím evidentně škodí. 
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(Blinka a kol., 2015) V takovém případě je možné vnímat chování jako problematické a 

patologické a podle MKN-103 je možné ho zařadit mezi choroby. 

Vliv na užívání NL může mít více faktorů. Jejich výslednou kombinací a působením se dají 

vysledovat příčiny závislostí, ale i např. důvody psychopatologických jevů (např. agrese nebo 

krádeže). (Šimonek, 2016) Vznik závislosti může ovlivnit dostupnost drog, vztahy v rodině a mezi 

vrstevníky nebo společenský pohled na užívání NL. Dále je možné do těchto faktorů zařadit slabou 

osobnost jedince, která může mít vliv na jeho pocity nespokojenosti. (Jankovský, 1998) V DSM-5 

je uvedeno, že „jedinci s nízkou úrovní sebekontroly (…) mohou mít predispozice ke vzniku 

poruchy užívání látky (Raboch, 2015).“ S tím, že jedinci s nízkou úrovní sebekontroly budou 

k užívání NL inklinovat lépe, je možné se v literatuře setkat častěji. Blinka a kol. (2015) tvrdí, že 

jedinci, kteří nemají dobře rozvinutou sebedůvěru, budou spíše vykazovat poruchy patologického 

chování než osoby se silnější povahou. Šimonek (2016) toto potvrzuje, když uvádí, že mezi činitele 

ovlivňující vznik závislosti se může zařadit vrozená vášnivost, touha po riziku a nebezpečí či přijetí 

a ocenění od autorit i vrstevníků. 

2.2 Základní znaky poruch látkových závislostí 

Užívání jakékoliv návykové látky má tlumivé účinky na lidský mozek i tělo. (Jankovský, 

1998) Důležitým znakem pro syndrom závislosti je proto mozkový systém odměn a jeho nastavení. 

Další charakteristickou vlastností pro závislostní poruchy je patologické chování, které se 

vyznačuje především rizikovým užíváním látky, narušením kontroly nad užíváním látky a 

sociálním narušením.  

Typickým projevem závislosti je kromě silné touhy užít látku znovu také odvykací stav. 

Odvykací stav se objeví tehdy, pokud je dlouhodobě užívána látka jedinci částečně nebo úplně 

odebrána, tedy pokud se snižuje hladina NL. (Raboch, 2015) Odvykací stav s sebou nese řadu 

tělesných i psychických projevů, záleží na typu užívané látky. (Orel a kol., 2016; Slovák, 2018) 

Nepříjemné pocity během tohoto stavu jsou vyvolané dlouhodobým stimulováním mozkového 

systému odměn. Takováto umělá aktivace systému odměn je dalším typickým znakem závislosti. 

Systém odměny se stimuluje až do té míry, že se zanedbají ostatní aktivity a pocity uspokojení se 

vytvoří z jiných než přirozených podnětů. Tyto pocity mohou být známé pod pojmem „být 

pod vlivem“. (Raboch, 2015)  

 
3 SLOVÁK, Dalibor, Petra PRZECZKOVÁ, Šárka DAŇKOVÁ a Miroslav ZVOLSKÝ, ed., 2018. MKN-10: 

mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů : desátá revize : obsahová 

aktualizace k 1.1.2018. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. ISBN 978-80-7472-168-7. 
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Dopamin je známým neurotransmiterem v mozku, který slouží k přenosu nervových zpráv 

a je spojen s příjemnými pocity. (Dopamine, 2020) U predisponovaných jedinců je zároveň 

náročnější aktivovat dopamin, tedy musejí vynaložit velké úsilí k jeho stimulaci. Proto mohou mít 

potřebu vyhledávat jiné nástroje a zdroje pro naplnění svých libých pocitů, než jsou ty přirozené4. 

(Váchová, 2009) 

Odvykací stav je doprovázen abstinenčním syndromem. Při odnětí užívané látky dochází 

k výraznému poklesu hladiny dopaminu, na kterou byl jedinec zvyklí. Dopamin je poté možné 

zvýšit znovu jen původním stimulem, tedy například užitím drogy. Abstinenční stav se mj. z tohoto 

důvodů stává velmi nepříjemným a narušený systém odměn v mozku může dále vést k bažení a 

rostoucí toleranci. (Blinka a kol., 2015) Závislý jedinec se díky nepříjemným pocitům během 

abstinenčního období dříve nebo později dostane do fáze, kdy drogu užívá pouze jako nástroj pro 

potlačení těchto nelibých pocitů. (Váchová, 2009) 

DSM-5 popisuje poruchy související s užíváním návykových látek, které mají stejné 

základní znaky. Těmi je soubor kognitivních, behaviorálních a fyziologických jevů, které 

nasvědčující tomu, že jedinec užívá NL nadměrně, a to i přes významné škodlivé následky. 

Diagnózy závislostních poruch vycházejí z patologických rysů chování, které s užíváním látek 

souvisí. Mezi tyto rysy chování se řadí kritéria týkající se narušení kontroly, sociálního narušení, 

rizikového užívání a farmakologická kritéria. Závažnost poruchy související s užíváním NL se 

odráží na počtu diagnostických kritérií, která jejich uživatel vykazuje. (Raboch, 2015) 

Do první skupiny diagnostických kritérií, narušení kontroly, se řadí neschopnost regulovat 

dávky nebo neúspěšné vysazení ale i například bažení, které se projevuje silnou touhou po užití 

drogy. (Raboch, 2015) Bažení je typické pro látkové i behaviorální závislosti. Stejně tak 

behaviorální závislosti s látkovými vykazují podobnosti na poli nutkavého užívání a užívání 

k regulaci emocí. (Blinka a kol., 2015) Orel a kol. (2016) nadto k bažení dodává, že závislý člověk 

cítí silné nutkání k opakovanému užívání dané látky. Toto užívání navíc špatně kontroluje a 

v podstatě ho není schopen zastavit.  

Druhou skupinou diagnostických kritérií je sociální narušení. Do těchto kritérií spadá 

opakované užívání látky na úkor pracovních, školních či domácích povinností, zhoršení účinků 

látky i sociálních problémů. Kvůli užívání látky se jedinec často může vzdát jistých sociálních 

vazeb ale i svých volnočasových aktivit. (Raboch, 2015; Orel a kol., 2016)  

 
4 Za přirozené podněty ke stimulaci systému odměn v mozku a k následnému zvýšení hladiny dopaminu se 

považuje jídlo, sex, sportovní aktivity a sociální kontakt. Všechny tyto impulzy jsou důležité pro lidské přežití, 

proto je jejich nastavení vytvořeno tak, aby jejich plnění lidem přinášelo libé pocity a uspokojení. (Váchová, 

2009) 
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Poslední dvě kategorie pokrývají rizikové užívání a farmakologická kritéria. Rizikové 

užívání se vyznačuje především tím, že jedinec látku užívá i přesto, že má jasné a přetrvávající 

tělesné nebo psychické problémy a že není schopen bez látky existovat. Tolerance a odvykací stav 

patří do farmakologických kritérií. (Raboch, 2015) Tolerance na užívanou látku se v těle může 

projevit už po docela krátké době. (Jankovský, 1998) Pokud jedinec potřebuje zvýšit dávku užívané 

látky, jeho tělo se na ni stalo tolerantní. (Raboch, 2015) To znamená, že tělo si na látku zvyká a 

narůstá její snášenlivost, která má za následek postupné zvyšování dávek. (Orel a kol., 2016) Pokud 

jedinec chce dosáhnout stejného účinku látky jako při jejím prvním užití, musí látku v takovém 

případě užít v mnohem větší dávce než na začátku. (Jankovský, 1998) Na začátku užívání 

návykové látky dochází k výrazné stimulaci dopaminu a k navýšení jeho hladiny. Postupně je 

zapotřebí pro stimulaci stejného množství dopaminu užití mnohem většího množství látky než na 

začátku. To je způsobené právě syndromem tolerance. (Váchová, 2009) Odvykací stav naopak 

nastává v těle jedince tehdy, kdy se mu v těle snižuje hladina užívané látky. (Raboch, 2015)  

Griffiths (2005) navíc v rámci tématu závislosti definuje model šesti komponent, který se 

aplikuje i při diagnóze behaviorálních závislostí a v práci bude podrobněji rozebrán později. Model 

sestává ze salience, změny nálady, tolerance, syndromu z odnětí, konfliktu a relapsu. Pokud 

u jedince není pozorována komponenta konfliktu, není u něj možné hovořit o závislosti. 

2.2.1 Mozkový systém odměn 

Jak bylo zmíněno, mozkový systém odměn hraje v souvislosti s tématem užívání 

psychoaktivních látek a potažmo s předmětem závislosti důležitou roli. (Orel a kol., 2016) Systém 

odměn v mozku funguje na základě vzestupu hladiny dopaminu, který úzce souvisí se syndromem 

závislosti. V této souvislosti se především zmiňuje kompulzivní užívání psychoaktivních látek. 

(Váchová, 2009) Například alkohol, tabák, opioidy nebo halucinogeny5 působí na mozek, 

na mozkové a psychické funkce a uvolňují dopamin. Psychoaktivní látky ovlivňují jeho hladinu 

mnohem rychleji, větší měrou a jednodušeji, než je člověk schopný ovlivnit běžnými (přirozenými) 

aktivitami. (Orel a kol., 2016)  

Lidé se syndromem závislosti začnou preferovat jednodušší stimul systému odměn místo 

toho, aby vyhledávali přirozený zdroj odměn jako je sex, sociální kontakt, jídlo nebo sportovní 

aktivity. (Váchová, 2009) Jednoduché a rychlé stimulování dopaminu užitím psychoaktivní látky 

má vliv na její umocnění a na neschopnost přestat s jejím užíváním. Pokud se bude tento proces 

 
5 V literatuře se běžně mezi psychoaktivní látky, z nichž mnohé mají závislostní potenciál, řadí alkohol, opioidy 

(opium, heorin), kanabinoidy (marihuana, hašiš), sedativa nebo hypnotika, kokain, stimulancie (kofein, 

metylamfetamin), halucinogeny (extáze), tabák a organická rozpouštědla. (Orel a kol., 2016; Raboch, 2015) 
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opakovat, vytvoří se na látku, která způsobila zvýšení dopaminu, závislost. (Orel a kol., 2016; 

Váchová, 2009) Identické působení na hladinu dopaminu můžou mít i různé aktivity jako je sex, 

přijímání potravy nebo podstupování rizika. Užívaní psychoaktivní látky či provádění aktivity se 

kvůli pozitivnímu vlivu na dopaminergní systém může rychle změnit v návykové. Pokud jedinec 

včas neomezí dávkování drogy nebo danou aktivitu, může dojít k jejímu pozitivnímu posilování, 

které souvisí právě s uvolňováním dopaminu. Jedinec si tak rychle zvykne na příjemné pocity 

spojené buď s užitím látky nebo s prováděnou činností a na základě kladné zkušenosti bude chtít 

své konání opakovat. (Blinka a kol., 2015) Jedinec se na látce stává závislý postupně. Nejprve ji 

užívá pouze jako prostředek zajišťující úlevu od sebekritických nebo jiných myšlenek, později už 

jako udržování vyšší hladiny dopaminu. (Jankovský, 1998) To později při užívání psychoaktivních 

látek způsobuje problém. Hladina dopaminu v počátcích užívání látky prudce vystoupá, nicméně 

v průběhu jejího užívání nastává pokles dopaminu v těle a uživatel dané látky má potřebu zvýšit 

její dávku (viz obrázek 1). (Orel a kol., 2016)  

Mozkový systém odměn pracuje na základě sítě mozkových neuronů, které mezi sebou 

komunikují pomocí mediátoru dopamin. Pokud se síť těchto neuronů zaktivuje, člověk cítí 

příjemné pocity, uspokojení a slast. (Orel a kol., 2016) Cílem celého tohoto systému v mozku je 

vyvolat v člověku tyto pocity (Šimonek, 2016) a docílit, aby člověk přežil a reprodukoval se. 

Samotný dopamin má potom zásadní vliv na lidskou psychiku.  

Jak již bylo zmíněno, přirozenými stimulanty dopaminu jsou sex, potrava a sociální kontakt. 

(Váchová, 2009). Orel a kol. (2016) kapitolu stimulantů ještě rozšiřuje. Podle něj je produkci 

dopaminu obecně možné zvýšit třemi způsoby. Zaprvé si člověk hladinu dopaminu může zvýšit 

sám pomocí svých vlastních aktivit. Sem se řadí sport nebo pohyb obecně či pracovní výkon. 

Druhým způsobem, jak zvýšit hladinu dopaminu v mozku, je, že se o člověka někdo stará nebo se 

Obrázek 1 Schematické zobrazení změn hladiny dopaminu (Orel a kol., 2016) 
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on stará o jiného člověka. Hladina dopaminu v tomto případě stoupá pomocí někoho. Poslední třetí 

způsob, jak je možné ovlivnit produkci dopaminu, je prostřednictvím něčeho. Do této kategorie se 

dá zařadit jídlo, hudba, uznání a popularita, sex anebo již zmíněné psychoaktivní látky. Všechny 

tři uvedené způsoby mohou na hladinu dopaminu působit společně, vždy záleží na konkrétním 

člověku. (Orel a kol., 2016)  

V mozku člověka má systém odměny přirozené místo už od jeho narození. Z biologického 

hlediska je každý lidský jedinec od přírody náchylný k závislosti. „Mozek bude chtít dosahování 

slasti opakovat. Snaha aktivovat dopaminový systém odměny (a zvýšit produkci dopaminu) je zcela 

přirozená (Orel a kol., 2016).“ Z evolučního hlediska je tedy systém odměn velmi starý a pro 

člověka nezbytný. Jedná se o přirozený autoregulační mechanismus, který člověku zajišťuje 

životně důležité potřeby, jak již bylo několikrát zmíněno. Reprodukce, sex, potrava, sociální vztahy 

jsou potřeby nutné k tomu, aby člověk přežil. Během jejich plnění se v lidském těle uvolňuje 

dopamin, který zapříčiňuje příjemné pocity a člověk si tak upevňuje kladnou a příjemnou 

vzpomínku, na jejímž základě se bude snažit o opakované stimulování dopaminu. (Váchová, 2009)  

Systém odměn v mozku byl vyvinut z prostého důvodu přežití organismu. Umožňuje mozku 

reagovat na přirozené zdroje odměny, které se do lidského organismu dostávají. Závislý jedinec 

ale nad základní potřeby plnící roli přirozeného stimulu odměn v mozku staví užití psychoaktivní 

látky a s tím spojené další činnosti. Zároveň nad jejím užíváním není schopný udržet kontrolu, 

s čímž je spojená změna ve vnímání hodnoty přirozených odměn. Jedinec si v paměti spojí 

příjemné pocity s užitím NL, kdy a za jakých podmínek ji užil a příště bude chtít tuto činnost 

opakovat. (Váchová, 2009) Z neurobiologického hlediska se dá na syndrom závislosti proto dívat 

jako na poruchu mozkového systému odměn. (Blinka a kol., 2015)  

Základem pro rozvoj závislosti je tedy nesprávné stimulování dopaminu a nerovnoměrně 

nastavená rovnováha v regulaci systému odměny. Správné nastavení regulace odměny v mozku 

udržuje stabilizované a ustálené libostní funkce. Pokud se člověk naučí své libé a příjemné pocity 

vyvolávat jiným podnětem než tím, který je pro něj přirozený, nastane v mozkovém systému 

odměn nerovnováha a následně se může projevit i syndrom závislosti. Důležitým charakteristickým 

znakem pro závislost je tedy změna systému odměn. (Váchová, 2009)  

2.3 Prevence 

Prevence znamená činnost, která předchází nemoci nebo obecně něčemu nežádoucímu. 

V psychiatrických oborech se hovoří o třech jejích podobách – primární, sekundární a terciární 

prevence.  
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Primární prevence se snaží o zabránění vzniku onemocnění nebo v případě závislosti na NL 

se snaží zabránit vzniku této poruchy. (Orel a kol., 2016) Jankovský (1998) ve své práci uvádí dva 

druhy primární prevence proti užívání NL – nespecifickou a specifickou prevenci. Ta první 

zahrnuje veškeré aktivity, které lidského jedince formují do pozitivně smýšlející a optimisticky 

naladěné osoby. Je tedy zaměřena na veškeré aktivity směřující jedince mimo cestu užívání 

psychoaktivních látek (Orel a kol., 2016). Vyrovnanost člověka a jeho optimistické a pozitivní 

naladění může ovlivnit vhodně strávený volný čas. Sportování je jedna z možností, jak vhodně 

zvolit trávení volného času. Existuje totiž úzká spojitost mezi fyzickým cvičením a psychickým 

zdravím. Pomocí pravidelné sportovní aktivity je možné podpořit prevenci špatných návyků nebo 

nemocí. (Stejskal, 2004) Pravidelné sportování zároveň ovlivňuje tělesný vývoj a upevňuje zdraví. 

Díky opakované sportovní aktivitě může jedinec ovlivnit správnou funkci orgánů, zrychlit krevní 

oběh a prokrvit mozek. Mimo to má sportování pozitivní vliv na psychiku. Pomáhá totiž formovat 

takové vlastnosti osobnosti jako je pevná vůle, vytrvalost, samostatnost nebo odvaha. (Jankovský, 

1998) Navíc se rozvíjí u jedince i sebedůvěra, která je důležitá při zpracovávání přicházejících 

emocí a odolnosti vůči stresu. (Stejskal, 2004) Druhý typ primární prevence, specifický, je cílen 

na konkrétní rizika a jeho součástí je mj. všeobecná osvěta a informovanost. Také se zajímá o 

důvody, proč se jedinci psychoaktivní látku rozhodli užívat. (Jankovský, 1998)  

Sekundární prevence je cílena na rizikovou skupinu a aplikuje se u jedinců, u kterých se 

porucha již projevila. Primární snahou je zabránit jejímu dalšímu rozvoji.  

Terciární prevence je určena pro jedince, kteří si poruchou již prošli. Prevence má v tomto 

směru za cíl zabránit recidivě a udržet jedince v dobrém psychickém i tělesném zdraví. (Orel a kol., 

2016) 
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3 Behaviorální závislost 

Gambling (patologické hráčství) je v literatuře uváděn jako závislostní porucha. 

Charakteristický rys gamblingu je stejně typický pro poruchy související s užíváním látek. Jedná 

se o přetrvávající a sociálně nežádoucí hraní, které ovlivňuje a odklání jedince od jeho pracovních 

i sociálních záležitostí. (Raboch, 2015) U poruchy související s hráčstvím dále byla zjištěna, 

podobně jako u závislosti na návykových látkách, diagnostická kritéria zahrnující ztrátu kontroly, 

rizikové jednání, obtíže v sociální oblasti a aktivace mozkového systému odměn. Právě jasné 

podobnosti mezi symptomy látkové a nelátkové závislosti umožnily překvalifikování gamblingu 

na behaviorální závislost. Zatím se jedná o jedinou oficiálně uznanou behaviorální závislost, 

nicméně další poruchy behaviorálního typu (především závislost na online počítačových hrách) 

jsou připsané na seznamu možného překvalifikování jako potencionální diagnózy. (Blinka a kol., 

2015)  

Za nejvíce zkoumanou a za zároveň první uznanou behaviorální závislost je považováno 

patologické hráčství nebo také gambling. Tato skutečnost je nejspíše způsobená tím, že u gamblerů 

bylo nalezeno nejvíce společných rysů s osobami závislými na NL. Právě jasné podobnosti 

mezi symptomy látkové a nelátkové závislosti umožnily překvalifikování gamblingu 

na behaviorální závislost. Zatím se jedná o jedinou oficiálně uznanou behaviorální závislost, 

nicméně další poruchy behaviorálního typu (především závislost na online počítačových hrách) 

jsou připsané na seznamu možného překvalifikování jako potencionální diagnózy. (Blinka a kol., 

2015) 

Charakteristický rys gamblingu je stejně typický pro poruchy související s užíváním látek. 

Jedná se o přetrvávající a sociálně nežádoucí hraní, které ovlivňuje a odklání jedince od jeho 

pracovních i sociálních záležitostí. (Raboch, 2015) U poruchy související s hráčstvím dále byla 

zjištěna, podobně jako u závislosti na návykových látkách, diagnostická kritéria zahrnující ztrátu 

kontroly, rizikové jednání, obtíže v sociální oblasti a aktivace mozkového systému odměn. (Blinka 

a kol., 2015) Při jejich výběru se budou soustředit na krátkodobé malé cíle s okamžitými 

odměnami. Dále je možné u pacientů obou těchto diagnóz sledovat podobné vzorce chování. 

Před stimulací se cítí nesví, mohou pociťovat napětí či stres a až poté užijí NL nebo vykonají danou 

činnost, se uvolní a zaplní je příjemný stav. (Vacek a Vondráčková, 2014) K tomuto výčtu je ještě 

důležité dodat, že osoby závislé na nějakém chování jsou nucené častěji toto chování opakovat 

nebo zvýšit jeho intenzitu, aby dosáhly stejného účinku a prožitku jako na začátku své závislosti. 

Tuto charakteristiku je možné přirovnat k toleranci, což je jeden z posledních stupňů vývoje 

závislosti na NL (viz kapitola výše 2.2 Základní znaky poruch látkových závislostí). I přes podobné 
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charakteristiky v průběhu látkových a nelátkových závislostí se u behaviorálních nevyskytují 

klasické fyziologické abstinenční příznaky. (Pies, 2009) K tomuto tvrzení se přidává i Váchová 

(2009), když tvrdí, že k vybudování závislostního syndromu není zapotřebí projevení fyzických 

příznaků odvykacího stavu.  

U osob se závislostní poruchou užívání NL se s vysokou pravděpodobností objeví i další 

závislost. Podobné je to i pro osoby, u kterých byla diagnostikována behaviorální závislost. Je 

pravděpodobné, že pokud závislá osoba např. na alkoholu přestane pít, projeví se u ní problém 

s přejídáním. Obdobně se může rozvíjet patologické hráčství u abstinujících závislých na drogách. 

Lidé s diagnostikou poruchy závislosti budou navíc pravděpodobně i trpět duševními poruchami, 

jako je úzkost nebo například porucha osobnosti. (Vacek a Vondráčková, 2014) Ve výzkumech se 

objevují tyto skutečnosti často společně a jejich výsledky tak dokazují, že problematika závislosti 

není pouze jednostranná a že nemá snadné řešení.  

3.1 Definice pojmu behaviorální závislost 

Behaviorální závislost lze popsat jako projev chorobně opakované realizace určité činnosti. 

(Orel a kol., 2016) Jedná se o poruchy, které se nevztahují k látkám – o tzv. nelátkové závislosti. 

Stejně jako na poli látkových závislostí, tak i u behaviorálních závislostí je možné se setkat 

s různými termíny pojmenování. (Vondráčková, 2014) Používají se názvy nelátkové, nechemické, 

nedrogové závislosti nebo závislosti bez substancí a závislosti na procese. (Vacek a Vondráčková, 

2014) Nejčastěji je ale zmiňován pojem behaviorální a nelátková závislost.  

Jak bylo zmíněno již v kapitole 2.1 Definice pojmu závislost, závislostí poruchy jsou 

definované jako komplex poruch, které mají společnou diagnostiku opakovaného užívání látky i 

přes jasné negativní konsekvence. Behaviorální závislosti lze definovat obdobně. Chování bude 

s naléhavostí opakováno přesto, že to bude znamenat zdravotní riziko, osobní nebo sociální 

problémy. (Vondráčková, 2014) V DSM-5 je mezi behaviorálními závislostmi například uvedena 

závislost na hraní internetových her, závislost na sexu, závislost na cvičení, závislost na internetu 

(netolismus) nebo kompulzivní nakupování. (Raboch, 2015) Do kategorie poruch chování 

souvisejících s chorobným opakováním určité činnosti se běžně řadí poruchy vztahující se k práci 

(workoholismus) nebo k sexu. Tyto poruchy se dají popsat také jako poruchy nutkavé a impulzivní. 

(Orel a kol., 2016) Nicméně výzkumy v této oblasti nejsou zcela jednoznačné. Z pole 

behaviorálních závislostí je zatím nejvíce zmapované to, které se týká patologického hráčství. 

Seznam dalších potencionálních behaviorálních závislostí je vcelku dlouhý. (Blinka a kol., 2015) 

I když není zcela jasné, zda lze všechny poruchy nevztahující se k látkám zařadit do závislostí, 
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termín „závislost“ se na jejich základě rozšiřuje a stále probíhá diskuze na téma rozlišení 

behaviorálních a impulzivních poruch. (Vondráčková, 2014)  

Typ nelátkové nebo také behaviorální závislosti se na psychiatrickém poli objevuje od 80. 

let minulého století, kdy byl prezentován pod hlavičkou závislostí na psychoaktivních látkách. Už 

v této době se mluvilo o patologickém hraní, internetové závislosti, závislosti na jídle nebo o 

sexuální závislosti jako o behaviorálních závislostech. Od té doby je toto téma neustále rozvíjeno. 

(Vondráčková, 2014) Behaviorální závislosti by se v současné době daly rozdělit jako na již uznané 

klasifikované diagnózy a na dosud nezařazené poruchy. Diagnostické manuály duševních poruch 

(DSM-5 a MKN-10) ještě do své poslední revize zařazovaly nelátkové závislosti do kategorie 

poruch souvisejících s užíváním NL. DSM-5 po své poslední revizi v roce 2015 ale uvádí v tomto 

směru novu podkategorii „užívání drog a závislostní chování“ (Raboch, 2015). MKN-10 z roku 

2018 rovněž, a navíc zařazuje i další uznané behaviorální závislosti. (Vondráčková, 2014) V MKN-

10 je do uznaných behaviorálních poruch zařazeno patologické hráčství, kleptomanie, pyromanie, 

trichotilomanie (chorobné vytrhávání vlastních vlasů a chlupů), závislost na sexu, mentální bulimie 

a závislost na jídle. (Slovák, 2018) Diagnózy v této skupině nejsou nicméně zařazeny pod třídník 

závislostních poruch, ale jsou řazeny pod nutkavé a impulzivní poruchy. (Vacek a Vondráčková, 

2014)  

Skupina poruch, které nebyly dosud klasifikovány jako závislosti, je ovšem mnohem větší. 

Člověk si může vypěstovat závislost na jakoukoli aktivitu. (Vondráčková, 2014) V posledních 

letech se v souvislosti s rozvojem informačních technologií objevily poruchy spojené 

s technologiemi, jako je nadměrné užívání počítačů, mobilů, konzumace internetu nebo televizního 

vysílání. Zřejmě nejvíce se debatuje o přijetí poruchy internetového hraní, které je velmi úzce 

spojené s patologickým hráčstvím. Právě tato porucha je v DSM-5 navržena pro další výzkum. 

(Vacek a Vondráčková, 2014) Vondráčková (2014) k výčtu behaviorálních závislostí ještě dodává 

zvláštní závislosti, které se v literatuře občas vyskytují – závislost na mrkvi, na čokoládě, závislost 

na cvičení nebo závislost na opalování. 

Výzkumy v oblasti závislostí se neustále posouvají a jsou stále detailnější. Jedním z důvodů 

je rychlost technologického vývoje a dobrá přístupnost digitálních technologií, které umožňují 

připojení k internetu. I z tohoto důvodu mohlo být patologické hráčství překlasifikováno v DSM-

5 na návykovou poruchu. Na základě některých výsledků výzkumů se ukázalo, že řada 

neurobiologických mechanismů tvoří základ pro vznik závislosti. Tyto mechanismy se mohou lišit 

podle typu NL, ale různá specifika je možné nalézt i u behaviorálních závislostí. (Blinka a kol., 

2015)  
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Jedinci s diagnózou behaviorální závislosti budou, podobně jako je tomu u jedinců 

závislých na NL, vykazovat ve svém chování charakteristické podobné znaky. Společným rysem 

těchto poruch je patologické nutkání opakovat danou činnost, které je obvykle doprovázeno 

vnitřním napětím. Tenze se během činnosti uvolní a nastoupí příjemné pocity štěstí, vzrušení nebo 

uspokojení. Přesto, že si je jedinec postižený touto poruchou chování vědom následků své činnosti, 

má jasnou tendenci danou činnost opakovat. Chování často zasáhne do oblasti osobního, 

vztahového a pracovního života. Nevyhne se ale ani finanční stránce jedince. (Orel a kol., 2016)  

3.2 Podobné vlastnosti látkových a nelátkových závislostí 

Termín závislost je jak v DSM-5 tak v MKN-10 spojován s poruchami souvisejícími 

s užíváním návykových látek. (Vondráčková, 2014) Užívání psychoaktivní látky umožňuje 

naprosto přesné spojení se syndromem závislosti. Pro závislostí chování je charakteristické 

snižování úzkosti nebo stresu, které v konečném důsledku přináší člověku potěšení a uspokojení, 

a to především v počátcích vývoje poruchy. Tato redukce nepříjemných pocitů se stává pro 

závislého člověka motivačním pohonem k udržování závislosti. (Vacek a Vondráčková, 2014) Obě 

poruchy chování – jak patologické hráčství, tak závislost na NL jsou v literatuře definovány jako 

dlouhodobý a opakující se model sociálně nežádoucího chování. (Blinka a kol., 2015) Klinické 

studie a experimenty v oblasti závislostních poruch umožnují indikovat skutečnost, že látkové i 

nelátkové závislosti spolu sdílejí určité podobné znaky. Základní rozdíl mezi těmito dvěma druhy 

závislosti vyplývá ze zdroje – u behaviorálních závislostí není zdrojem psychoaktivní látka, nýbrž 

provedená činnost nebo přímo pocit, který jedinec zažívá po dané aktivitě. Pokud jedinec ve svém 

počínání pokračuje, může se u něj později objevit efekt připomínající toleranci u NL. To znamená, 

že potřebuje častěji nebo ve větší míře provádět danou aktivitu, aby dosáhl stejného účinku jako 

na začátku. Nicméně obě závislosti se často vyskytují společně. U jedince, který je patologickým 

hráčem, se může projevit také alkoholismus nebo závislost na drogách. (Vondráčková, 2014) 

Pro lepší představení podobnosti diagnostických kritérií u látkových a nelátkových 

závislostí sestavil doktor Griffiths model šesti komponent, který je jedním z nejvlivnějších přístupů 

v oblasti behaviorálních závislostí. Podle Griffithse je přítomnost těchto šesti komponent 

důležitým rysem pro diagnózu behaviorální závislosti. (Vacek a Vondráčková, 2014) Model je 

složený ze salience, změny nálady, tolerance, syndromu z odnětí, konfliktu a relapsu. (Griffiths, 

2005) Salience je pojem symbolizující míru důležitosti a hodnotu, kterou daná aktivita pro jedince 

znamená. Pro závislého je tato aktivita nejdůležitější v jeho životě a tráví myšlenkami na ni nebo 

jejím vykonáváním většinu svého času. Změny nálady souvisí s bezprostředním účinkem 

na psychiku jedince. Díky vykonávání dané aktivity nebo požití látky může zažívat vzrušení či 
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pocity úlevy. Tomu, že jedinec potřebuje zvýšenou dávku NL k dosažení stejného účinku jako 

na začátku, nebo že potřebuje více aktivity, se říká tolerance. Syndrom z odnětí je spojen 

s neklidným až podrážděným chováním. Behaviorální závislosti nevykazují spojení s fyzickými 

abstinenčními příznaky. Klíčovou komponentou v modelu je konflikt. Ten se může projevit jak 

v sociálním životě, například v zaměstnání nebo ve vztazích, tak jako intrapersonální psychické 

potíže, třeba výčitky svědomí. Poslední komponentou je relaps. Tento pojem představuje snahu 

přestat se závislým užíváním NL nebo se závislostním chováním. Je to termín, který vystihuje 

opětovné propadnutí závislosti po abstinenčním období. (Blinka a kol., 2015)  

Pokud člověk splňuje některé z výše zmíněných kritérií, je možné ho považovat 

za závislého. Pokud ale není u jedince pozorována předposlední komponenta – konflikt, nejedná o 

závislost, nýbrž o excesivní chování. To, že není přítomen konflikt, je patrné především u online 

závislostí. Jsou popsány případy, kdy jedinci internet a online aplikace na něm dostupné využívali 

pouze jako nástroj k naplnění jiných potřeb. Zároveň jsou případy jedinců, kteří například 

na sociálních sítích tráví většinu svého času, ale na jejich život to nemá nebezpečný vliv, 

nedostávají se díky jejich používání do konfliktu. (Griffiths, 2005) 

Základní charakteristiky, popsané v kapitolách 2.2 Základní znaky poruch látkových 

závislostí a 3.1 Definice pojmu behaviorální závislost, jsou podobné pro oba typy závislostí a mj. 

proto je možnost pro jejich společnou klasifikaci. Jedním ze společných znaků látkových a 

nelátkových poruch je schopnost regulovat dopaminergní systém v mozkovém systému odměn. 

(Vondráčková, 2014) Podle neurobiologických výzkumů je prokázáno, že stejně stimulují smysly 

a mozkový systém odměn psychoaktivní látky i různé druhy činností. (Váchová, 2009) 

S mozkovým systémem odměn je spojen dopamin, který po svém rozptýlení po těle člověka 

způsobuje příjemné pocity a radost (viz kapitola 2.2.1 Mozkový systém odměn). Člověk tak látku 

bude chtít požít znovu, nebo bude chtít opakovat činnost, která mu příjemné pocity vyvolala. 

(Vacek a Vondráčková, 2014) Zásadní rozdíl mezi těmito dvě stimuly je v rychlosti a síle odměny. 

Psychoaktivní látky umožňují pocítit odměnu rychleji a za mnohem menšího úsilí a také míra 

účinku dopaminu bude silnější než u provedení fyziologické činnosti. (Váchová, 2009) 

3.3 Léčba 

Přesto, že behaviorální závislosti mají jisté podobné znaky s látkovými závislostmi, není 

řada z nich uznaná jako oficiální diagnóza a odborná veřejnost se na ně dívá odlišně. Protože se 

jedná o stále se vyvíjející psychiatrickou oblast, preventivní programy nejsou v tomto směru příliš 

rozšířené a většina studií se zaměřuje až na terapii tohoto typu závislosti. V Česku se obecně 



25 

 

preventivní programy věnují především prevenci návykových látek a rizikovému chování. Z pole 

behaviorálních závislostí se zaměřují na prevenci hráčství. (Certifikovaní poskytovatelé, 2020)  

Léčba behaviorálních závislostí není často tak jednoznačná a snadno definovatelná jako u 

látkových závislostí. S těmi ovšem nelátkové závislosti vykazují jisté podobnosti, jak již bylo 

objasněno v předchozí kapitole, a proto se v rámci jejich léčby také aplikují podobné postupy. 

(Blinka a kol., 2015) Z různých výzkumů vyplývá, že pro léčbu behaviorálních závislostí se 

využívají nejvíce kognitivně-behaviorální, motivační, psychodynamické a psychoanalytické 

přístupy nebo rodinné terapie. Zároveň se v literatuře objevují i úspěšné léčby pomocí různých léků 

(např. léčba pomocí antidepresiv nebo antipsychotik). (Vacek a Vondráčková, 2014) 

Činnosti, jejichž provádění se změnilo v patologické, jsou většinou pro člověka běžné, a 

ne vždy je možné nasadit celkovou abstinenci činnosti. Zároveň se při léčbě často zpravidla narazí 

ještě na omezenou motivaci k vyhledání léčby. Při terapii látkových závislostí se tyto problémy 

obvykle neřeší. (Blinka a kol., 2015) Terapie behaviorálních závislostí se proto v tomto směru 

od látkových závislostí odlišuje.  

Behaviorální závislost projevující se na běžných činnostech se podchycuje kontrolovaným 

užíváním. V tomto ohledu může představovat řešení behaviorální závislosti pro daného člověka 

úlevu oproti člověku závislého na NL, kdy by léčba měla končit absolutní abstinencí. V některých 

případech to ale naopak může představovat komplikace během léčby, protože úplné opuštění 

od činnosti by pro závislého jedince bylo příjemnější a lépe by závislosti mohl odolávat. (Vacek a 

Vondráčková, 2014)  

3.4 Závislost na internetu  

Termín závislost na internetu se začal poprvé objevovat v 90. letech minulého století. 

Poprvé byl tento koncept zobrazen I. Goldbergem v roce 1995. Přesto, že ve svém textu psychiatr 

uvedl diagnózu závislosti na internetu spíše jako něco legračního a ironického, jím popsaný 

koncept se všemi náležitostmi duševních poruch se uchytil. Na Goldbergera navazuje svými texty 

profesorka Kimberley Young, zřejmě nejvýraznější osobnost spojená se závislostí na internetu. 

(Vondráčková, 2014) K. Young se zabývala studiem různých aspektů internetové závislosti, 

na které mohly v budoucnu navázat další výzkumy. Vytvořila Internet Addiction Test (čes.: Test 

internetové závislosti, dále IAT), který se stal součástí výzkumů v této oblasti. Jako první se 

pokusila o definování diagnostických kritérií internetové závislosti. (Young, 1998) Young také 

závislost na internetu rozšířila o její základní typy: online gaming, online gambling, online affairs, 

compulsive surfing a cybersex-cyberporn (čes.: online hraní, online hazardní hraní, online milostná 
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aférka / poměr, patologické brouzdání na internetu a kybersex-kyberporn – nebo také virtuální sex). 

(Vondráčková, 2014) 

Na závislost na internetu existují různé pohledy. Jeden vidí tuto poruchu pouze jako možný 

následek používání internetu jako média. Tento pohled předpokládá, že vlna zájmu o negativní 

účinky internetu brzy odezní. Druhý vyskytující se pohled, ale v závislosti na internetu eviduje 

jasné účinky. Podle něj jsou při nadměrném užívání internetu jasné dopady na psychickou, 

fyzickou i sociální pohodu. Blinka a kol. (2015) zase zastává přístup smíšených účinků. Tedy, že 

vždy záleží na kontextu používání média. Na každého člověka bude mít užívání jednoho média 

odlišný vliv a jeho efekty mohou být jak pozitivní, tak negativní. V této souvislosti bude záležet na 

charakteristikách jedince, jeho sociálním prostředí a societálních podmínkách6.  

Ze všech různých pohledů na situaci závislosti na internetu je ale důležité zmínit, že 

médium umožňuje uspokojení různých potřeb najednou. U závislostí na internetu je důležité 

v první řadě zjistit, co jedince vedlo k použití daného média a jaké potřeby se tímto způsobem 

snažil uspokojit. (Young, 2011) 

3.4.1 Definice konceptu 

V literatuře je možné se setkat s různými termíny popisujícími závislostní chování 

na internetu: závislost na internetu, patologické užívání internetu, kompulzivní užívání internetu, 

porucha závislosti na internetu, závislostní chování na internetu (Šmahel a kol., 2009), excesivní 

užívání internetu nebo problematické či nadměrné užívání internetu (Blinka a kol. 2015). 

Z vyjmenovaných termínů je patrné, že ne vždy je tato problematika vnímaná stejným 

způsobem. Griffiths (2004) například závislost na internetu odvozuje od závislosti na patologickém 

hráčství. Blinka a kol. (2015) uvádí, že obtížné vymezení pojmu „závislost na internetu“ může 

kolidovat také s přijetím do Diagnostického manuálu duševních poruch. Navíc může být 

z nejasného formulování definice behaviorálních závislostí patrné, že ani koncept internetové 

závislosti nebude jednoduché definovat. Zatím se zcela nepodařilo prokázat, zda je možné označit 

nadměrné užívání internetu za behaviorální závislost. Internet v takovém případě může 

představovat pouze médium, které umožňuje jeho uživatelům ukojit již dříve projevené 

psychopatologické problémy nebo může znamenat příznak jiných psychických poruch projevených 

již dříve. (Blinka a kol., 2015)  

Pro závislého jedince je typické opakované, kompulzivní a nekontrolovatelné jednání, které 

není schopen řídit. Ve svém konání jedinec pokračuje i přesto, že si jím evidentně škodí. Závislý 

 
6 Blinka (2015) do charakteristik jedince zahrnuje osobností a osobní charakteristiky, sociálním prostředím myslí 

vliv rodiny, školy a blízkého okolí a pod pojmem societální podmínky popisuje obecný kulturně společenský 

vliv.  
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jedinec se stává sociálně izolovaný a častěji, než ostatní se potýká s negativními psychickými stavy 

(Young, 1998; Raboch, 2015). Jak již bylo popsáno výše v kapitole 2 Závislost, pojem závislost, 

není jednoduše definovatelný. Obtížné vymezení pojmu se týká jak závislosti, poruchy související 

s užíváním návykových látek, tak i s nadměrným až patologickým užíváním internetu. Blinka a 

kol. (2015) nicméně uvádí, že závislost na internetu je zařazena mezi poruchami zvažovanými jako 

oficiální psychiatrické diagnózy. V DSM-5 je možné termín internetové závislosti nalézt jako 

návrh nové diagnózy, kde je však zařazena pod závislost na online hrách, a ne jako samostatná 

diagnóza. (DSM-5, 2013)  

Neurčitost ohledně míry užívání, která by už hraničila se závislostí, je v případě online 

aktivit mnohem výraznější než u jiných behaviorálních závislostí. Je velmi těžké určit, kdy se jedná 

o nadměrnou až patologickou aktivitu. (Blinka a kol., 2015) Podle Griffithsova modelu šesti 

komponent (viz kapitola 3.2 Podobné vlastnosti látkových a nelátkových závislostí) se nejedná o 

závislost, pokud u daného jedince není pozorována komponenta konflikt. Jedinci v takovém 

případě internet využívají pouze jako nástroj k uspokojení svých jiných potřeb. (Griffiths, 2005) 

Blinka a kol. (2015) toto tvrzení potvrzuje, když uvádí, že není zřejmé „zda lze závislost na 

internetu považovat za samostatnou poruchu, nebo zda excesivní používání internetu představuje 

pouze příznak jiných psychických obtíží (Blinka a kol., 2015).“ Čas strávený na internetu, 

ke kterému se z diagnostické roviny přistupuje z hlediska salience, tedy že se aktivity na internetu 

stávají hlavní náplní života jedince, by neměl být základem pro samostatnou diagnózu závislosti 

na internetu. Podle doktorky Young lidé s problematickými vzorci používání internetu tráví čas 

online průměrně mezi čtyřiceti a osmdesáti hodinami týdně. Je však nutné zmínit, že čas strávený 

online není takto možné bagatelizovat. V současné době je počítač nebo smartphone připojený 

na internet běžnou pracovní pomůckou a pracovní a volnočasové aktivity se mohou v průběhu dne 

prolínat. (Young, 2011) Pro čas strávený online také nutné brát v úvahu, že moderní smartphony 

umožňují online připojení v podstatě neustále a čas strávený online je také ovlivněn rozdílnými 

požadavky nebo potřebami a délkou rozhodnutí jedinců. (Blinka a kol., 2015) 

Není zcela jasné, zda jsou osoby závislé na internetu jako takovém nebo zda si poruchy 

související s patologickou činností pouze nepřenášejí do online prostředí. Aktivit, které je 

na internetu možné provozovat, je nespočet. Není proto snadné určit, zda se jedná o závislost 

na internetu jako na médiu, které nám dané aktivity zprostředkovává nebo zda je jedinec závislý 

na konkrétních aktivitách, které prostřednictvím internetu provozuje. Internet by v takovém 

případě využívali jako nástroj k plnění svých potřeb a pojem závislost na internetu by se dal vnímat 

spíše jako zastřešující pro řadu dílčích poruch. (Young, 1998) Patrný je tento problém na online 

závislostech existujících i v reálném (off-line) životě – gambling versus online gambling, 
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hypersexualita (nymfomanie) versus kybersexualita apod. Profesorka Young např. rozlišila několik 

typů online závislostí, které spadají pod návykové chování na internetu: závislost na kybersexu 

(opakované navštěvování stránek pro dospělé za účelem sledování pornografie); závislost 

na kyber-vztazích (vyznačují se udržováním vztahů prostřednictvím internetu); net-kompulze 

(zahrnuje např. posedlost nakupováním nebo gamblingem v online prostředí); informační 

přesycení (tzv. information overload, které je způsobeno nutkavým surfováním na internetu a 

vyhledáváním informací v různých databázích); závislost na počítači, do které Young zařadila 

obsesivní hraní počítačových her. Dnes už se ovšem v souvislosti se závislostí na internetu hovoří 

spíše o kompulzivním hraní online her a to především o hrách o obrovském počtu hráčů (tzv. 

MMORPG) (Šmahel a kol., 2009), a o online gamblingu, dále o závislosti na kybersexu a na 

sociálních sítích. (Blinka a kol., 2015)  

Podle Weinsteina a Lejoyeuxe (2010) se dají najít pro online závislosti podobné složky. 

V první řadě jde o excesivní užívání internetu spojené se zanedbáváním vlastních potřeb a se 

ztrátou povědomí o čase. Další složkou je syndrom z odnětí, který se může projevit vztekem, 

napětím nebo až depresemi. Třetí složkou je rostoucí tolerance k danému prvku závislosti a 

poslední jsou negativní následky. Mezi nimi je možné pozorovat především následky v podobě 

zanedbávání povinností, únavy, hádek a lhaní o množství času stráveného v online prostředí. 

(Weinstein a Lejoyeux, 2010) Podobné komponenty je možné pozorovat také u závislosti na NL 

(viz kapitola 2 Teoretické pozadí).  

Nadměrné užívání internetu nebo také závislost na internetu, vykazuje podobnosti 

s drogovými závislostmi a stejně tak i s patologickým hraním a dalšími uznanými nelátkovými 

závislostmi. Může negativně ovlivnit studijní výsledky a profesní život, psychiku člověka 

(závislost na internetu je v tomto směru nejvíce spojována s depresemi a izolováním se od blízkých 

v online světě). Zároveň může mít vliv na tělesnou stránku člověka, u kterého se může projevit 

spánková deprivace nebo zhoršení zraku. (Šmahel a kol., 2009) Internetová závislost ale není 

výslovně zahrnuta v diagnostických manuálech (DSM-5 a MKN-10). Definice internetové 

závislosti není jednoduchá a vyžaduje především jasné definování toho, co je užívání internetu. 

Navíc se stále objevují ohlasy, že závislost na internetu spíše obsahuje symptomy typické pro jiné 

závislostní a psychické poruchy. (Vondráčková, 2014) Na druhou stranu je na základě různých 

výzkumů potvrzena komorbidita (podobně jako je tomu u gamblingu, viz kapitola 3.4 Gambling), 

která může do jisté míry stěžovat jak diagnózu, tak následnou léčbu. (Kuss, 2016) Často souvisí 

s jinými duševními poruchami (např. manická fáze nebo bipolární porucha). V takovém případě 

může nastat záměna poruchy užívání internetu za např. bipolární poruchu a závislost na internetu 

bude identifikována pouze jako příznak této poruchy. (Young, 2011) 
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3.4.2 Identifikace závislosti na internetu 

Behaviorální závislosti dlouhou dobu nebyly zařazené mezi uznané poruchy. První 

diagnostikovanou behaviorální závislost uvedl DSM-5 ve svém posledním revidovaném vydání 

v roce 2015. Jednalo se o patologické hráčství, které v té době bylo také nejprobádanější z pole 

behaviorálních závislostí. Manuál zároveň zveřejnil předběžná kritéria pro diagnostiku závislosti 

na online počítačových hrách, která víceméně vycházejí právě z gamblingu. Blinka a kol. (2015) 

v této souvislosti uvádí, že z návrhu diagnostických kritérií pro závislost na online počítačových 

hrách by pravděpodobně bylo možné stanovit i diagnostická kritéria závislosti na internetu. Kritéria 

pro diagnózu závislosti na online hrách vypadají takto: 

1. Salience – online aktivity se stávají hlavní náplní života jedince. 

2. Abstinenční syndrom – projevuje se podrážděností, depresí nebo úzkostí. 

3. Potřeba trávit na internetu více času. 

4. Ztráta kontroly nad online aktivitami a neúspěšné pokusy o jejich omezení. 

5. Ztráta zájmu o původní záliby. 

6. Pokračování v online aktivitách i přes to, že mají evidentní negativní důsledky. 

7. Lhaní o skutečném objemu aktivit na internetu. 

8. Internet je využíván jako prostředek úniku od problémů a od špatných nálad. 

9. Objektivní negativní důsledky v osobním nebo pracovním životě. (Griffiths, 2005) 

Patrně nejvíce využíváný nástroj pro diagnostiku závislosti na internetu je dotazník 

internetové závislosti profesorky K. Young (IAT). Jedná se o nejstarší a nejvyužívanější nástroj 

pro měření závislosti na internetu. (Kuss, 2016) IAT je tvořený dvaceti otázkami a měří přítomnost 

a závažnost závislosti na internetu u dospívající populace. Dotazník vychází z kritérií DSM-IV 

(Diagnostický a statistický manuál duševních poruch, 4. verze) pro gambling a pokrývá klíčové 

charakteristiky nadměrné konzumace internetu. Výsledky testu klasifikují toto problematické 

chování z hlediska: normálního užívání internetu; nízké úrovně závislosti; střední úrovně 

závislosti; vysoké nebo silné úrovně závislosti na internetu. IAT se stal celosvětově uznávaným 

validním nástrojem pro testování internetové závislosti. (Young, 1998) 

Dalším důležitým nástrojem pro diagnostiku v této oblasti je již několikrát zmíněný model 

šesti komponent závislosti na internetu vytvořený M. Griffithsem. Model vychází stejně jako u 

Young z obecných kritérií DSM IV a předpokládá tedy, že tento typ poruchy obsahuje základní 

komponenty závislosti: salience, změna nálad, tolerance, abstinenční příznaky (syndrom), konflikt, 

relaps. Vysoká hodnota u všech těchto komponent může znamenat, že dotyčná osoba je závislá. 

Griffithsův model šesti komponent se využívá i v prostředí závislosti na návykových látkách (viz 
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kapitola 2.2 Základní znaky poruch látkových závislostí). (Vondráčková, 2014; Šmahel a kol., 

2009) 

Problém při identifikaci závislosti na internetu nastává tehdy, když se objeví zvýšené skóre 

pouze v některých oblastech. Nadměrné užívání internetu potom souvisí s jinými problémy 

(vztahové, psychické apod.), které se dotyčný snaží pomocí internetu odstranit. Ukazuje se, že 

problematické užívání internetu může často vycházet z jiných problémů, které se jedinec snaží 

touto cestou potlačit nebo zcela odstranit (Vondráčková, 2014) a není tedy na první pohled patrné, 

zda se jedná přímo o závislost na internetu. (Blinka a kol., 2015) Z tohoto důvodu je důležité 

pracovat s dotazníky identifikujícími závislost na internetu s rozvahou. (Vondráčková, 2014) 

Objevily se i obavy, že kritéria pro diagnostiku závislosti na internetu, obsažená 

v dotaznících, nejsou zcela dostatečná, protože jsou z větší části založena na diagnostických 

kritériích definovaných pro gambling. Beard a Wolf (2001) proto vytvořili novou sadu kritérií pro 

diagnostiku problematického užívání internetu. Aby se dala potvrdit tato porucha, musí být u 

dotyčného jedince přítomno všech pět kritérií:  

1. Osoba se výhradně soustředí (je zaujatá) internetem, přemýšlí o online aktivitách nebo 

se těší na další čas strávený na internetu.  

2. Osoba potřebuje internet používat delší dobu, aby dosáhla uspokojení.  

3. Osoba se neúspěšně pokusila o kontrolu, omezení nebo ukončení používání internetu. 

4. Osoba je neklidná, náladová, podrážděná nebo pociťuje deprese při pokusu o snížení 

nebo ukončení používání internetu. 

5. Osoba zůstává online déle, než ve skutečnosti potřebuje.  

Vedle výše zmíněných kritérií je navíc potřeba, aby bylo přítomno jedno z těchto tří: 

1. Osoba ohrozila nebo riskovala ztrátu vážného vztahu, zaměstnání, vzdělání nebo 

kariérní příležitosti kvůli internetu. 

2. Osoba lhala rodině, terapeutovi nebo jiným lidem, aby utajila rozsah svého připojení 

k internetu. 

3. Osoba internet používá jako způsob úniku před problémy nebo jako způsob zmírnění 

dysforické nálady (např. pocity bezmoci, viny, úzkosti, deprese).  

Poslední tři zmíněná kritéria zdůrazňují význam rozporu mezi užíváním internetu a běžným 

životem jednotlivce. Kritéria znázorňují, jak internet ovlivňuje jeho závislého uživatele. Ukazují 

dopady, které má uživatelova závislost na jeho schopnosti vypořádat se s problémy a pocity (např. 

deprese a úzkost) a také poukazují na ovlivnění interakce s ostatními lidmi, jako jsou např. rodinní 

příslušníci. (Beard a Wolf, 2001) 
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3.4.3 Prevence  

Jak již bylo několikrát zmíněno, problematické užívání internetu je mladou oblastí a z toho 

důvodu také málo prozkoumanou. Vzhledem k tomu, že závislost na internet nebyla dosud uznaná 

jako oficiální porucha, a tudíž nebyla ani zavedena do systému zdravotnické péče, její léčba a 

prevence je značně komplikovaná. Data a informace o průběhu poruchy se dají obtížně získat a tím 

je zhoršen postup při jejím výzkumu. (Blinka a kol., 2015) Studie, které se tímto tématem zabývají, 

se zaměřují především na léčbu závislosti na internetu a na preventivní programy se zaměřuje jen 

malá část z nich. (Vondráčková, 2014) 

Preventivní programy jsou obecně zaměřeny na čtyři základní skupiny: děti a dospívající; 

studenti vysokých škol; rodiče a další blízké osoby; zaměstnanci s pravidelným přístupem 

k internetu. Vedle těchto obecně definovaných skupin lze zařadit i určité specializované skupiny 

např. nezaměstnané nebo matky na mateřské dovolené. (Kwon, 2011) Zvláštní cílové skupiny pro 

prevenci závislosti na internetu jsou ty skupiny jedinců, které jsou považovány za nejvíce ohrožené 

vznikem této poruchy. Jedinci v těchto cílových skupinách jsou více ohroženi na základě 

přítomnosti specifických psychických a sociálních faktorů. Nejčastějšími charakteristikami v této 

souvislosti jsou tyto: 

a) Psychopatologické faktory – ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), depresivní 

a úzkostné stavy, sociální fobie, užívání psychoaktivních látek, obsedantně-

kompulzivní poruchy7 

b) Osobnostní rysy – hyperaktivita a impulzivita, dimenze temperamentu8 „vyhledávání 

nového“ je na vysoké úrovni naopak dimenze „závislost na odměně“ je na nízké úrovni, 

introverze, nízké sebevědomí, agresivita 

c) Vzory užívání internetu – vysoký počet hodin strávených na internetu, užívání 

specifických problémových aplikací i zařízení používaných pro připojení k internetu 

d) Aktuální situace jedince – osamělost a další stresové faktory (problémy v práci, ve škole 

nebo v partnerském životě) (Blinka a kol., 2015; Vondráčková, 2014) 

Ze zmíněných charakteristik je možné vypozorovat specifika tzv. slabšího jedince, který 

může vykazovat vyšší pravděpodobnost ke vzniku poruch, ať už souvisejících se zvýšenou 

konzumací NL nebo s nadměrným až patologickým opakováním nějaké činnosti. (Blinka a kol., 

 
7 Obsedantně-kompulzivní porucha se vyznačuje vtíravými myšlenkami (obsesemi), které jsou zdrojem pro 

nutkavé a opakující se jednání (kompulze). Např. jde o opakované mytí rukou, přesný počet vypnutí vypínačem 

apod. (Orel a kol., 2016) 
8 Dimenze temperamentu jsou podle Cloningerovi teorie dědičné složky osobnosti, které jsou viditelné už od 

raného dětství. Cloninger je označil jako vyhledávání nového, vyhýbání se poškození, závislost na odměně a 

vytrvalost. (Bajraktarov, 2017) 
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2015) S tím se ztotožňuje i Raboch (2015), který tvrdí, že osoba se slabší mírou sebekontroly, může 

mít větší predispozice k poruchám souvisejícím s užíváním NL. K tomuto tvrzení se přikláněl už 

dříve i Jankovský (1998), který uvádí, že závislým se sice může stát každý člověk, nicméně 

predispozice k této poruše mají především osoby s poruchami chování a obecně ti jedinci, kteří 

nejsou dostatečně o problému informováni.  

Pokud má jedinec sklon k nadměrnému užívání internetu, existuje několik možností, jak se 

této činnosti preventivně bránit. Jedná se o specifické dovednosti spojené s užíváním internetu, se 

zvládáním stresu a emocí, s interpersonálními situacemi a dovednosti spojené s denním režimem a 

využíváním volného času. (Blinka a kol., 2015) 

V prvním případě dovedností, které souvisejí s užíváním internetu, je důležité, aby se 

ohrožené osoby neuchylovaly do online světa pouze s tím předpokladem, že se budou cítit lépe a 

zlepší se jim jejich životní standardy. Za takovýchto podmínek se doporučuje změnit myšlenky na 

online svět do adaptivnější podoby a zařadit do svého chování intervence, které by omezily až 

přílišná očekávání od online aplikací apod. (Peng, 2010) 

Protože poruchy související s patologickým chováním mohou spíše vykazovat psychicky 

slabší osoby s nízkou sebedůvěrou, je důležité, aby rozvíjely své dovednosti spojené se zvládáním 

stresu a s emocemi. Pokud je jedinec slabší povahy a neumí s přicházejícími emocemi 

konstruktivně pracovat a rozpoznávat je, je pravděpodobné, že se problematickým situacím nebude 

umět bránit. Slabší jedinec nebude umět vhodně využít své pozitivní osobností rysy, ale bude se 

uchylovat k závislostnímu chování. (Blinka a kol., 2015) Skutečnost, že slabší psychika může 

souviset s patologickým chováním, lze pozorovat i v případě poruch souvisejících s užíváním NL 

(viz kapitola 2 Teoretické pozadí). (Raboch, 2015) 

Osvojení si interpersonální komunikace je další z dovedností, která by měla snížit 

pravděpodobnost rozvoje závislosti na internetu. Osoby, které jsou touto závislostí potencionálně 

ohroženy, by měly více rozvinout své empatické vlastnosti a schopnosti vzájemné komunikace. 

Neměly by se v problematických situacích uchylovat k používání online aplikací, nýbrž se naučit 

komunikovat tváří v tvář. (Blinka a kol., 2015) 

Doktor Blinka v poslední kategorii dovedností specifikuje lidskou zdatnost naplánování 

denního režimu a využití volného času. Patří sem dodržování školní nebo pracovní docházky, a 

především plánování volnočasových aktivit. (Blinka a kol., 2015) Kvalitní využití volného času 

jako součást prevence je možné v literatuře najít poměrně často. Je zmiňováno např. už v roce 1998 

v práci D. Janovského, který zpracovával téma sportu jako protidrogovou prevenci. Kvalitně 

strávený volný čas řadí do nespecifické prevence, která spočívá ve využívání pozitivních hodnot. 

V oblasti prevence proti závislosti hraje významnou roli ve volném čase sportovní aktivita. Pohyb 
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ovlivňuje řadu tělesných faktorů – rozvíjí pohybové schopnosti, zvyšuje výkonnost, napomáhá 

upevňovat zdraví nebo zrychluje krevní oběh a prokrvuje mozek. Navíc se cvičením rozvíjí 

osobnost člověka. (Jankovský, 1998) Zlepšuje se jeho optimistické a pozitivní naladění a 

vyrovnanost. Pravidelná sportovní aktivita může podpořit prevenci proti špatným návykům nebo 

nemocím. (Stejskal, 2004) 

Důležitou roli v prevenci zastávají ale také rodiče a další blízké osoby. V rámci prevence 

je doporučeno pracovat i s rodiči ohrožených dětí a jejich blízkými a zaměřit se při tom na 

dovednosti podporující bližší vztah a na dovednosti spojené se zvýšením přehledu o užívání 

internetu. (Blinka a kol., 2015) Pokud jsou rodiče sami na používání chytrých zařízení a internetu 

závislí, může být pro dítě těžké z tohoto stereotypu vybočit. (Kulhánek, 2019) V odborné literatuře 

se objevují upozornění pro blízké osoby ohrožených dětí na nezbytnost osvojení si adaptivních 

norem v užívání internetu a na jejich rovnoměrné dodržování. (Liu, 2012)  

V neposlední řadě je třeba v rámci prevence závislosti na internetu zmínit také preventivní 

programy zaměřené na poskytování informací. Tato forma prevence je bezesporu nejčastěji 

využívanou. Je založena na poskytování základních informací o této problematice a na zdůraznění 

jejího negativního dopadu. Program může probíhat např. formou prezentace o riziku spojeném 

s užíváním internetu nebo formou informování s cílem zvýšit informační gramotnost na internetu. 

(Blinka a kol., 2015) Pokud by pouze poskytování informací nebylo dostačující formou prevence, 

může být tato forma preventivního programu doplněna o interaktivní intervence zaměřené na 

postoje a dovednosti. (Vondráčková, 2014) 

V České republice (dále ČR) není autorce práce znám žádný probíhající preventivní 

program zaměřený přímo na závislost na internetu. Téma závislosti na internetu je součástí 

programů všeobecné specifické primární prevence rizikového chování u mnoha organizací, které 

takovou prevenci nabízejí. Tyto programy jsou zaměřené na všechny školní děti a na obecné téma 

závislosti. (Online adiktologická poradna, 2019) Závislost na internetu představuje většinou jen 

jedno z mnoha témat, kterému se v rámci svého preventivního programu organizace věnují. Spíše, 

než na samotnou závislost na internetu bývají tyto programy doplněny o témata bezpečného 

pohybu v kyberprostoru (prevence kyberšikany apod.). V seznamu certifikovaných poskytovatelů 

primární prevence se oblast závislosti na internetu neobjevuje. (Certifikovaní poskytovatelé, 2020) 

Lze předpokládat, že přímé informování o problematice závislosti na internetu a jeho rizicích 

probíhají na základních a středních školách v rámci výuky informatiky nebo mediální výchovy. 

Informace o závislosti na internetu jsou přehledně uvedeny na webových stránkách Kliniky 

adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, a navíc je zde umožněna online poradna. Zaregistrovaný 



34 

 

uživatel má nadto možnost zúčastnit se intervenčního programu. (Online adiktologická poradna, 

2019) 

3.4.4 Léčba 

Možnosti léčby závislosti na internetu a její vývoj se rozvíjí spolu se zájmem o tuto 

diagnózu. Stále se nicméně jedná o mladou oblast, která se neustále vyvíjí a léčba je v tomto směru 

ještě limitovaná. 

Závislost na internetu není snadné a jednoduché vyléčit. Internet sice není nezbytně nutný 

k lidskému přežití, ale v dnešním světě moderních informačních technologií se bez jeho alespoň 

částečného užívání člověk jen těžko obejde. Lze dokonce tvrdit, že celoživotní vysazení internetu 

není léčebným řešením zejména proto, že internet se stal nepostradatelnou součástí moderního 

života lidské populace. (Vondráčková, 2014) Tato skutečnost může proces léčby výrazně 

zkomplikovat. V určitých případech léčby závislostí (jako je drogová závislost nebo závislost na 

alkoholu) je možné zcela vysadit činitele závislosti. Někdy lze dokonce doporučit tzv. poloviční 

abstinenci, tedy vysazení pouze určitých forem závislostního chování (abstinence od 

problémových potravin spojených s přejídáním apod.). (Vacek a Vondráčková, 2014) Tento 

léčebný vzorec by se dal využít i pro terapii závislosti na internetu. V takovém případě by se 

uživatelé pokusili pouze o vysazení problémové online aplikace a s celkovým vysazením internetu 

by pokračovali teprve tehdy, pokud by se u nich závislostní chování stále projevovalo. (Young, 

2011)  

Léčba závislosti na internetu trpí nedostatky možná i z toho důvodu, že lidé trpící poruchou 

užívání internetu obvykle mají omezenou motivaci k vyhledání léčby. Je to zřejmě způsobené tím, 

že u velké části osob se závislostí na internetu dojde k samovolnému vyléčení, a to ještě dříve, než 

si sami uvědomí patologický problém. (Vondráčková, 2014) Obecně lze základy léčby závislosti 

na internetu najít v terapii behaviorálních závislostí (viz kapitola 3.3 Prevence a léčba). V této 

oblasti se nejvíce využívají kognitivně-behaviorální terapie, psychodynamické přístupy, rodinné 

terapie nebo motivační rozhovory. (Vacek a Vondráčková, 2014) 

„Kognitivně-behaviorální terapie vnímá závislost na internetu jako naučený způsob 

chování a myšlení lidí (Blinka a kol., 2015)“, kteří se naučili pomocí internetu zvládat svůj stres i 

naplňovat své potřeby. Kognitivně-behaviorální terapie je obecně založena na teorii myšlení, které 

ovlivňuje chování. Během této terapie klienti sledují své myšlení a snaží se identifikovat myšlenky 

vedoucí k závislostnímu chování. (Kuss, 2016) 

Dalším možným přístupem k léčbě závislosti na internetu je psychodynamický přístup. 

Jeho základním předpokladem je, že závislost na internetu je vyústění nepříjemných pocitů a jejich 



35 

 

následná kompenzace. Závislost je v tomto případě chápána jako mechanismus způsobující 

člověku úlevu od vlastních pocitů a myšlenek. (Kafková, 2016) 

Během průběhu léčby je zřejmě jednou z nejdůležitějších skutečností zapojení rodiny. 

Spojení terapie s rodinou je důležité především v případě, pokud jsou klientovi rodinné vztahy 

negativně ovlivněny v důsledku závislosti na internetu. (Young, 1999) Zapojení rodiny, konkrétně 

rodičů, je nezbytné např. v případě závislých dospívajících, kterým závislost nečiní přílišné 

problémy a nemají tudíž motivaci svůj problém řešit. V takovém případě je rodič prvek, který by 

měl dospívajícího závislého motivovat k docházení na terapie a pomoci mu celou situaci lépe 

zvládnout. (Blinka a kol., 2015) Činitel rodiny je v literatuře zmiňován jak v léčebné fázi, tak 

ve fázi prevence, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole.  

Motivační rozhovory bývají nejčastěji součástí dalších terapeutických přístupů. Tento druh 

terapie se snaží o počáteční intervenci s cílem motivovat uživatele internetu ke změně svého 

chování. (Blinka a kol., 2015) 

Blinka a kol. (2015) uvádí na příkladu několika případových studií efektivitu léčby 

závislosti na internetu. Meta-analýza šestnácti studií9 ukazuje, že psychologické i farmakologické 

zákroky během léčby jsou stejně efektivní v léčbě závislosti a mají stejný vliv na snížení času 

stráveného online. Další studie10 oproti tomu ukazuje několik nepřehlédnutelných nedostatků 

studií, které hodnotila. Mezi nedostatky se objevila např. nejasná definice a diagnostika samotné 

závislosti, nedostatečná kvalita kontrolních skupin nebo nedostatečný popis procesu výběru 

souboru. (Blinka a kol., 2015) Budoucí výzkumy v této oblasti by se proto měly soustředit 

především na ujasnění terminologie a na objasnění pojmu závislost na internetu a na vytvoření 

standardizovaného nástroje pro měření internetové závislosti. Zároveň by se měly snažit o měření 

závislosti napříč různými zeměmi a pokusit se najít různé vzory pro závislost na internetu. 

(Vondráčková, 2014) 

3.4.5 Situace v ČR  

Prevalence závislosti na internetu se celosvětově pohybují mezi 2 a 8 %. Ve Spojených 

státech potom mezi 0,3–6 %, v Evropě mezi 3–18 % (Weinstein a Lejoyeux, 2010), např. v Itálii 

se procento závislých na internetu pohybuje kolem 0,8 %. Globálně se nejvyšší prevalence 

odhaduje v asijských zemích, kde se vymezuje mezi 2 až 20 %. V Číně, kde se procento závislých 

 
9 Winkler A, Dörsing B, Rief W, Shen Y, Glombiewski JA. Treatment of internet addiction: a meta-

analysis. Clin Psychol Rev. 2013;33(2):317‐329. doi:10.1016/j.cpr.2012.12.005 
10 King DL, Delfabbro PH, Griffiths MD, Gradisar M. Assessing clinical trials of Internet addiction treatment: a 

systematic review and CONSORT evaluation. Clin Psychol Rev. 2011;31(7):1110‐1116. 

doi:10.1016/j.cpr.2011.06.009 
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pohybuje kolem 9 %, je závislost na internetu považována za vážné onemocnění. (Kuss, 2016) 

Obvykle se vyšší míra užívání internetu objevuje u adolescentů a v zemích, kde je populace složena 

z větší části z univerzitních studentů. (Durkee a kol., 2012; Blinka a kol., 2015) Na zmíněné 

hodnoty je ale potřeba se dívat s vědomím, že významná část studií byla směřována na mladší 

generace převážně z řad vysokoškolských studentů. To je zřejmě zapříčiněno skutečností, že 

závislost na internetu je primárně problémem ovlivňujícím mladou populaci, stejně tak jako 

studenty. (Šmahel a kol., 2009)  

V Česku je podle studie Šmahela a kol. (2009) možné závislost na internetu pozorovat u 

3,4 % populace. (Šmahel a kol., 2009) Český statistický úřad v souvislosti s užíváním internetu na 

konci roku 2018 uvedl, že k internetu je v Česku připojeno 81 % domácností a sociální sítě používá 

více než polovina obyvatel republiky. Mezi nejsilnější uživatele sociálních sítí se řadí mladí lidé 

ve věku 15-29 let. (Cieslar, 2018)  

V EU v souvislosti s užíváním internetu proběhl mezinárodní výzkum EU Kids Online 

(čes.: Děti z EU online). Snažil se zachytit, jaké povědomí mají děti v EU o možnostech v online 

světě, jaká rizika toto virtuální místo představuje a jak se proti nim lze bránit. Výzkum využil 

různých metod, aby zmapoval zkušenosti dětí i rodičů na internetu. Byl realizován ve čtyřech 

fázích: EU Kids Online I, 2006-9; EU Kids Online II, 2009-11; EU Kids Online III, 2011-14; 

EU Kids Online IV, 2014-21. „Na základě výsledků EU Kids Online jsme byli překvapeni, že české 

děti patří, ve srovnání s ostatními zeměmi, mezi nejvíce ohrožené riziky internetu (...) (EU Kids 

Online National Report, 2014),“ komentoval výsledky výzkumu profesor Šmahel. Na druhou 

stranu výsledky také ukázaly, že děti v Česku se řadí svými znalostmi o online světě mezi ty nejvíce 

vzdělané a zároveň, že nejvíce těží z příležitostí internetu. (EU Kids Online, 2020) Jedním 

z klíčových zjištění výzkumu EU Kids Online IV v ČR bylo, že připojování k internetu 

prostřednictvím mobilu je častější než pomocí jiných technologií. Přes telefon se k internetu 

připojuje 84 % dětí a dospívajících, z toho je třetina na mobilním internetu „skoro pořád“. 

Do dotazníku byly zařazeny i otázky týkající se počítačové gramotnosti. V tomto kontextu se 

rozumí to, jaké dovednosti a znalosti ohledně používání technologií (počítačů, mobilů nebo 

podobných zařízení s možností připojení k internetu) jejich uživatelé mají. Počítačová gramotnost 

je důležitým aspektem při pohybu po internetu, neboť snižuje nebo umožňuje lépe reagovat na 

potenciální rizika během připojení. Pouze 53 % dětí a dospívajících přitom ve výzkumu uvedlo, že 

si na internetu umí ověřit pravdivost informací. Nicméně 88 % z nich ví, které informace by neměli 

na internetu sdílet. Většina dovedností je rozvinutější u starších dětí. (Bedrošová, 2018) 
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4 Sport, sportovní aktivita 

4.1 Definice sportu a sportovní aktivity 

Pro člověka byla v minulosti vždy základním předpokladem pro určení sociální pozice jeho 

fyzická a psychická zdatnost. To, jak byl jedinec zdatný, ovlivnilo jeho přístup k potravě a 

k určitým reprodukčním příležitostem. Původní úloha fyzické zdatnosti odrážející se v motorice 

začala v moderním běžném životě ztrácet na důležitosti a fyzické schopnosti se začaly využívat 

spíše při volnočasových aktivitách, jejichž primárním účelem byla zábava a odpočinek. (Slepička, 

2009) Sport je v současné době definován jako projev různých forem tělesné činnosti, které buď 

organizovanou účastí, nebo nikoli, mají za cíl zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj 

společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních. (EU charta sportu, 

2002) Sport obecně by tedy měl vyžadovat fyzickou aktivitu, měl by být provozován za účelem 

rekreace nebo obsahovat prvky soutěživosti a měl by mít organizační strukturu, přičemž jeho 

důležitou složkou je tělesný a psychický rozvoj. Může být provozován jako individuální nebo 

skupinová aktivita, která je prováděna pro zábavu nebo ve formě soutěže, ale vždy s potenciálem 

zlepšení fyzických dovedností (Abrahamová, 2017).  

Pro účely této práce je sportování chápáno jako provozování nějaké sportovní aktivity. 

Aktivním sportováním je míněno vykonávání jakékoli sportovní aktivity s frekvencí alespoň 

dvakrát za týden. V českém prostředí je sportovní aktivita svou definicí stavěna na stejnou úroveň 

jako sportování. Sportovní aktivita i sportování podporují rozvoj tělesné a psychické kondice, 

rozvíjejí společenské vztahy a soutěživost (Prunerová, 2019; Dvořák, 2017).  

Podle evropského výzkumu Sport and physical activity (čes.: Sport a fyzická aktivita) 

z roku 2017 se ČR nachází v první polovině zemí podle nesportujících respondentů. Z výsledků 

tohoto výzkumu vyplynulo, že 41 % respondentů z Česka nikdy nesportuje. Z celé Evropské unie 

(dále EU) to bylo 46 % dotázaných. Z českých respondentů odpovědělo 5 %, že sportuje 
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pravidelně. V EU jsou potom nejpravidelnějšími sportovci ti ze skandinávských zemí, ve kterých 

se procento nesportujících pohybovalo okolo 13–20 % (Special Eurobarometer, 2018).  

Na Obrázku 2 je znázorněn graf z tohoto výzkumu, zobrazující v procentech odpovědi na 

otázku „Jak často cvičíte nebo provozujete nějaký sport?“. Vnitřní výseč zobrazuje odpovědi 

českých respondentů, které je možné porovnat s odpověďmi z celé EU ve vnější výseči. Tmavě 

modrá barva znamená odpověď „pravidelně“, světle modrá „s jistou pravidelností, růžová 

„málokdy“, červená „nikdy“ a šedá barva znamená „nevím“. (Special Eurobarometer, 2018a)  

V Česku se podle evropského výzkumu nejčastěji provozuje sport ve fitness centrech a 

energická fyzická aktivita je prováděna 13 % respondentů 4–7 dní v týdnu (58 % respondentů 

energickou fyzickou aktivitu neprovozuje vůbec nebo téměř vůbec). Nejčastější odpovědí Čechů 

ve výzkumu, proč vykonávají sportovní nebo fyzickou aktivitu, bylo pro zlepšení jejich zdravotní 

kondice. Za ní následovala odpověď pro zdokonalení svých sportovních dovedností a třetí 

nejčastější odpovědí bylo za účelem odpočinku.  

Obrázek 3 zobrazuje graf znázorňující hlavní motivátory pro vykonávání sportovní aktivity 

v Česku (hnědá barva) a porovnává tyto hodnoty s odpověďmi z EU (červená barva). Na otázku 

„Proč se věnujete sportu nebo fyzické aktivitě?“ mohli respondenti odpovídat výběrem více 

možností najednou: „zlepšit zdraví“, „zlepšit kondici“, „odpočinout si“, „bavit se“, „zlepšit 

fyzickou výkonnost“, „kontrolovat váhu“, „zlepšit fyzický vzhled“, „být s přáteli“, „působit proti 

efektům stárnutí“, zlepšit sebevědomí“. (Special Eurobarometer, 2018a) 

Obrázek 2 Graf zobrazující v procentech odpovědi na otázku "Jak často 

cvičíte nebo provozujete nějaký sport?" (Special Eurobarometer, 2018a) 
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Mezi hlavní příčiny bariér, které české respondenty odrazují od pravidelnějšího zapojení se 

do sportu, šetření Sport and physical activity zařadilo nedostatek času, postrádání motivace nebo 

zájmu a třetí nejčastější odpovědí byly zdravotní problémy nebo znevýhodnění (handicap). (Special 

Eurobarometer, 2018a)  

Výzkum Sport and physical activity proběhl v minulosti několikrát, vždy koncem roku. 

Průzkum zjišťující veřejné mínění o sportu a fyzické aktivitě v členských státech EU byl realizován 

v letech 2002, 2009 a 2013. Konkrétně výzkum v roce 2009 identifikoval vysoké procento fyzicky 

neaktivních občanů EU. Od té doby se toto procento Evropanů, kteří nikdy nesportují, vyšplhalo 

z 39 % v roce 2009 na 42 % v roce 2013 a na 46 % v roce 2017. Průzkum uvádí, že ženy (především 

mladších věkových kategorií) jsou mnohem méně aktivnější než muži, zatímco sportovní účast je 

obecně nižší ve starších věkových skupinách. Je také zdůrazněno, že se do sportovních aktivit méně 

zapojují ti, kteří mají nižší vzdělání nebo jsou ve špatné finanční situaci. Z výzkumu se také dá 

vypozorovat, že nejvíce sportovních aktivit je provozováno v neformálním prostředí, tedy není 

nijak organizováno nebo vedeno a často je lidé provozují cestou do práce nebo do školy. (Special 

Eurobarometer, 2018) 

Z evropského výzkumu Sport and physical activity, popsaného výše, je patrné, že aktivních 

sportovců je stále méně a pokud je sport provozován, tak primárně mimo organizační jednotku. 

Obrázek 3 Graf zobrazující hlavní motivátory pro vykonání sportovní 

aktivity v EU a ČR. (Special Eurobarommeter, 2018a) 
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Tuto skutečnost je možné přisuzovat sedavému zaměstnání nebo vůbec sezení během dne, kterému 

se podle tohoto průzkumu věnuje 69 % občanů EU mezi 2,5 a 8,5 hodinami denně (Special 

Eurobarometer, 2018) nebo je také možné ji připisovat stále se zvyšujícímu procentu připojených 

zařízení k internetu. V ČR to podle Českého statistického úřadu bylo v roce 2018 81 % domácností 

(Cieslar, 2018). V souvislosti s užíváním internetu provedla EU také výzkum, jehož výsledky 

ukázaly, že české děti patří mezi nejvíce ohrožené riziky internetu (EU Kids Online, 2020). Vyšší 

míra používání internetu v ČR bude v textu rozebrána později (viz kapitola 4.4 Výzkumy v oblasti 

sportování jako prevence nadměrného užívání internetu). 

4.2 Vliv sportování na tělesnou a psychickou stránku člověka 

Sportovní aktivita je prostředek ovlivňující fyzické zdraví a vedoucí ke zlepšení duševní 

vyrovnanosti. (Fialová, 2006) Během sportování dochází ke zvyšování pružnosti, pevnosti a 

ohebnosti kloubů a šlach a zvyšuje se svalová síla a vytrvalost. V průběhu cvičení člověk trénuje i 

cit pro své tělo a toto uvědomění si vlastního těla má následně pozitivní vliv na psychiku. Sportující 

člověk si je jistý svými schopnostmi, posiluje tak svou sebedůvěru a umí se snadno vypořádat se 

stresem. Pravidelná sportovní aktivita zmírňuje deprese a neopodstatněné obavy. (Stejskal, 2004) 

Zároveň u fyzicky aktivního člověka dochází k ovlivňování emocionálního rozpoložení. To je 

způsobeno tím, že během pohybu dochází k vyšší produkci některých nervových přenašečů 

v mozku, které mají vliv na modulátory (neurotransmitery) snižující bolest, zlepšující náladu a 

přinášející pocit radosti. (Schützner, 2012)  

Pocity radosti jsou neodlučitelnou součástí sportovních aktivit. Příjemné pocity jsou 

následkem prokysličení mozku díky celkovému prokrvení a zahřívání těla a také jsou důsledkem 

vylučování hormonů noradrenalinu (též norepinefrinu) a po delším cvičení také uvolňování 

endorfinů11. (Abrahamová, 2017) Spolu s těmito hormony se po opakovaném provedení sportovní 

aktivity uvolní i dopamin (šířeji je jeho funkce specifikována v kapitole 2.2.1 Mozkový systém 

odměn). Jeho aktivace se v tomto případě v těle projeví na základě spojení libých pocitů se 

sportovní aktivitou a v mozku se díky tomu upevňuje kladná a příjemná vzpomínka, která bude 

později vyvolávat snahu o opakování stimulace dopaminu. Mozek si dokáže spojit, při jaké 

příležitosti byl dopamin aktivován a jaké pocity při tom byly vnímány. (Váchová, 2009) Díky 

tomu, že se během sportu vyplavují hormony, ovlivňuje fyzická aktivita emoční rozpoložení 

člověka.  

 
11 Hlavní funkcí hormonu noradrenalin je umožnění krátkodobé aktivity v organismu. Noradrenalin např. 

urychluje srdeční tep nebo roztahuje cévy v kosterních svalech a pomáhá při jejich okysličení. (Norepinephrine, 

2004) Endorfin je někdy nazýván hormon štěstí. Do těla se vyplavuje při stresu a svalové zátěži a při jeho 

uvolnění člověk pociťuje příjemné pocity a jeho působení v těle tlumí bolest. (Lüllmann, 2002)  
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Z tohoto výkladu je patrné, že fyziologická i psychologická stránka člověka se navzájem 

ovlivňuje. Podle doktora Stejskala existuje úzký vztah mezi fyzickým i psychickým zdravím a 

cvičením. Pravidelná sportovní aktivita podporuje nejen léčbu, ale i prevenci řady špatných 

návyků, zdravotních poruch a nemocí. Vlivem urbanizace a globalizace vznikají v lidské populaci 

tzv. „civilizační onemocnění12“, která často souvisejí s nedostatkem tělesného pohybu 

v zaměstnání i ve volném čase. (Stejskal, 2004) Vyvarovat se těmto onemocněním je možné právě 

díky sportovním aktivitám, které lidem kompenzují nedostatek pohybu a mohou tak být prevencí 

proti těmto chorobám. (Fialová, 2006) Vykonáváním sportovní aktivity si jedinec tedy může zvýšit 

svou tělesnou kondici a tím pádem podpořit fungování svého tělesného mechanismu. (Slepička, 

2000) Průzkum EU realizovaný v letech 2009, 2013 a 2017 dokazuje zvýšení počtu prosezených 

hodin na úkor sportovních aktivit (viz kapitola 4.1 Definice sportu a sportovní aktivity) (Special 

Eurobarometer, 2018). Redukce pohybové aktivity může mít vliv na vznik tělesných i duševních 

poruch. Pravidelná pohybová aktivita přitom může mít na tyto poruchy pozitivní vliv. Člověk, který 

je fyzicky aktivní, bude ve větší míře produkovat přenašeče a modulátory odpovídající za pocit 

radosti (např. již zmíněné endorfiny). (Stejskal, 2004) 

Pohybová aktivita snižuje úzkosti, zlepšuje náladu a sebevědomí, zlepšuje spánek, snižuje 

stres a deprese. (Fox, 1999) Pokud bude na sport pohlíženo jako na prostředek podporující rozvoj 

těchto dovedností, je možné ho posuzovat i jako preventivní prostředek např. proti užívání NL. 

Osoby, které neumí dobře zpracovávat přicházející emoce a stres, mohou vykazovat zvýšenou 

pravděpodobnost výskytu poruch souvisejících se závislostním chováním (viz kapitola 3.5.3 

Prevence). Nicméně pokud se u nich rozvinou dovednosti spojené se zvládáním stresového napětí 

a s redukcí nežádoucích emocí, je možné, že problematické situace budou konstruktivněji a lépe 

zvládat. (Slepička, 2000) Při rozvoji zmíněných dovedností pomáhá posílení sebedůvěry, kterou 

nepřímo pozitivně ovlivňuje právě pravidelné vykonávání sportovní aktivity. (Stejskal, 2004) 

Pozitivní vliv sportování na tělesnou zdatnost se ale neodráží pouze v preventivních následcích. 

Jeho působení je patrné také na vývoji organismu, rozvoji paměti, pozornosti a dalších kognitivních 

funkcích a percepčních schopnostech. (Slepička, 2000) 

Bylo zde zmíněno, že pohybová aktivita mj. snižuje stres a deprese. Blumenthal (1999) 

uvádí výsledky výzkumu, do kterého byly zahrnuty osoby se závažnými depresivními poruchami, 

které v rámci tohoto výzkumu prováděly pohybovou aktivitu tři měsíce třikrát v týdnu. Na konci 

výzkumu se potvrdil pozitivní vliv pohybové aktivity na snížení deprese. U respondentů nejenže 

 
12 Mezi civilizační onemocnění Stejskal řadí poruchy regulačních systémů, disproporce a s ní spojené zdravotní 

poruchy. (Stejskal, 2004) 
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bylo prokázáno snížení deprese, ale i zvýšení sebeúcty a celkové životní spokojenosti. Díky cvičení 

je tedy možné nefarmakologickou cestou pozitivně ovlivnit psychický stav jedince, a to ještě 

s okamžitým efektem. (Blumenthal, 1999) Motivací k pohybové aktivitě u osob s diagnózou 

závislosti se zabývá např. práce Prunerové (2019). Ve své práci popisuje výhody pohybové aktivity 

v souvislosti s léčbou závislostí. Na základě výsledků výzkumu této práce bylo zjištěno, že 

provádění pohybové aktivity po dobu tří měsíců má pozitivní dopady na tělesné parametry i na 

zlepšení emočního prožívání pacientů z Kliniky adiktologie zapojených do výzkumu. (Prunerová, 

2019) 

Nicméně i přes nesporné výhody pohybové aktivity je důležité brát v potaz i její možné 

negativní důsledky. Sportovci se mohou stát závislými na svém výkonu a budou na něj klást větší 

než přiměřený důraz, stejně tak i na svůj vzhled. (Fox, 1999) Libé pocity je možné vnímat i právě 

při nárůstu sebehodnocení a sebedůvěry, které přicházejí po sportovním výkonu. (Abrahamová, 

2017) 

Pohyb je nenahraditelnou součástí lidského života, pomáhá lidem zlepšovat jejich 

sebepojetí, pozitivně působí na lidskou sebedůvěru, sebekontrolu a na pocit vlastní hodnoty. Působí 

také na subjektivní pocity zdraví, síly a atraktivnosti. (Fialová, 2006) To, jak člověk bude sám sebe 

vnímat a hodnotit je úzce spjato s tělesným sebepojetím a s vnímáním vlastního vzhledu. 

(Abrahamová, 2017) Existují typologie psychických vlastností, které jsou vytvořeny na základě 

tělesné konstrukce člověka. Typickým příkladem jsou tři tělesné typy Kretschmera. Definoval typ 

pyknik, astenik a atletik a ke každému z nich přiřadil osobnostní vlastnosti. Pyknik je podsadité 

postavy, u kterého se projevují extrovertní rysy osobnosti. Je společenský, otevřený a zdvořilý a 

může se u něj objevit bipolární porucha. Oproti tomu astenik je typický hubenou a křehkou 

postavou a je spíše introvertní. Je samotářský, často má bohatou fantazii a může trpět schizofrenií. 

Atletik má svalnatou postavu, je energický, veselý a agresivní. U tohoto typu by se neměly prosadit 

žádné patologické projevy osobnosti. (Nakonečný, 2009)  

Na Kretschmerovy tělesné typy navázal Sheldon svými somatotypy: endomorf, ektomorf, 

mezomorf. Endomorfní somatotyp je podsadité postavy se sklony k hédonismu a klidu. Člověk se 

somatotypem ektomorf je hubený a je náchylný k napětí a přecitlivělosti. Mezomorfní somatotyp 

je svalovité, mohutné postavy a vyznačuje se usilovným řešením problémů, kuráží a ctižádostí. 

(Nakonečný, 2009)  

4.3 Typy sportovců 

V literatuře se běžně v rámci výzkumů souvisejících se sportováním objevují termíny pro 

označení sportovců rekreační a soutěžní sportovec. (Harbichová, 2014) Soutěžním sportovcem je 
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chápan člověk provozující pravidelně sportovní aktivitu, v jejímž rámci se pravidelně účastní 

vypsaných soutěží. Soutěžní sportovec svůj volný čas věnuje tréninkové přípravě na soutěže a 

někdy je označován za výkonnostního sportovce. (Perič, 2010) V dotazníkovém průzkumu této 

práce se soutěžním sportovcem rozumí člověk, vykonávající sportovní aktivitu s frekvencí alespoň 

4x za týden. 

Současně se soutěžním sportovcem je důležité zmínit i sportovce profesionálního nebo 

vrcholového. Profesionální sportovec dostává za své výkony honorář a reprezentuje se na 

mezinárodní úrovni. (Perič, 2010) V rámci této práce je profesionální sportovec chápán jako 

člověk, který sportovní aktivitu provádí s frekvencí alespoň 6x za týden. Soutěžní a profesionální 

sportovec spadá v této práci do kategorie pravidelně sportujících, kteří se sportu věnují 4 – 7x za 

týden. 

Rekreační sportovec se věnuje sportovní aktivitě pouze za účelem zdokonalení tělesné a 

duševní kondice, neúčastní se soutěží. Vybranou aktivitu může, ale nemusí, provádět méně často 

než soutěžní sportovec. Rekreačním sportovcem se v průzkumu této práce myslí člověk, 

vykonávající sportovní aktivitu s frekvencí 2 - 3x za týden a zařazený do kategorie občasných 

sportujících. 

Pro účely této práce byl definován ještě termín „nesportovec“, který zároveň slouží jako 

sportovní kategorie pro respondenty z průzkumu, kteří sportují jednou v týdnu nebo vůbec. Termín 

vymezuje osoby, které neprovozují žádnou fyzickou aktivitu za účelem zdokonalení tělesné a 

duševní kondice. Nesportovec svůj volný čas tráví jinak než sportovní aktivitou.  

4.4 Výzkumy v oblasti sportování jako prevence nadměrného užívání internetu 

V českém i zahraničním prostředí lze dohledat výzkumy zabývající se různým závislostním 

chováním. Ve většině studií se jedná o případy dospívajících závislých na alkoholu nebo na 

drogách. Cílem těchto výzkumů bylo přijít na to, kolik dospívajících z výzkumného vzorku 

zmíněným NL propadlo a co je k užívání těchto látek vedlo. Avšak mladí lidé začínají mít sklony 

i k nadměrnému užívání internetu a toto jejich chování začíná být čím dál více komunikovanějším 

tématem ve společnosti. Dozvídáme se, že problematické chování vůči internetu mohou vykazovat 

děti už ve velmi útlém věku (Kulhánek, 2019).  

V současné době lze studie, které se zabývají vlivem sportu na nadměrné užívání internetu, 

dohledat v zahraničních státech jako je např. Jižní Korea (Park a spol., 2016), Rumunsko (Gligor 

a Petracovschi, 2012) nebo Pákistán (Khan a spol. 2017). Společným cílem těchto studií bylo 

upozornit na problém závislosti na NL a na internetu. Jednalo se o kvantitativní výzkumy, jejichž 
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participanty byli studenti středních anebo vysokých škol. Výsledky studií z těchto zemí ukázaly, 

že pravidelná fyzická aktivita může být velmi efektivní nástroj v boji proti závislosti na internetu.  

Jihokorejská studie se snažila identifikovat vztah mezi sportováním, sebeovládáním a 

závislostí na internetu mezi korejskými adolescenty. Studie sbírala data od 388 studentů ze dvou 

základních škol a dvou středních škol ve věku 15 až 18 let. Kvůli chybějícím hodnotám v některých 

dotaznících použitých ve výzkumu bylo pro výsledné zjištění hodnot použito 345 dotazníků. Ty 

byly analyzovány pomocí faktorové analýzy (Confimatory Factor Analysis) a strukturální rovnice 

(Structural Equation Modeling). Pro měření závislosti na internetu byla použita korejská stupnice 

pro závislost na internetu, kterou zavedla korejská agentura pro digitální příležitosti a propagace 

(Korean Agency for Digital Opportunity and Promotion). Průzkumu se účastnilo 17,7 % mužů a 

82,3 % žen. Většina studentů internet používalo 1-2 hodiny denně (téměř 41 %). Přibližně 45 % 

studentů se neúčastnilo téměř žádné fyzické aktivity. Výsledky studie ukázaly, že sportování 

negativně ovlivňuje závislost na internetu prostřednictvím sebekontroly. Dále naznačují, že 

v programech léčby závislosti na internetu, ale i v jiných léčebných programech závislostí, by 

neměla být vynechána sportovní nebo fyzická aktivita právě kvůli jejímu významnému vlivu na 

závislost na internetu potvrzeného ve výsledcích této studie. Sportování má navíc oproti 

farmakologické léčbě a intervenčním strategiím řadu psychologických a fyzických výhod (které 

jsou také popsány v kapitole 4.4 Vliv sportování na tělesnou a psychickou stránku člověka). (Park 

a spol., 2016)  

Cílem rumunské práce bylo zdůraznit užívání tabákových výrobků, alkoholu a závislostní 

užívání internetu mezi studenty 1. a 3. ročníku Fakulty tělesné výchovy a sportu Timisoara. 

Zároveň se snažila zjistit možné spojení mezi aktivním sportováním a závislostmi na zmíněných 

látkách a na internetu. Sportování bylo v rámci této studie chápáno jako navštěvování sportovních 

kurzů v rámci školy, které jsou pravidelně organizovány po dobu jednoho semestru každý týden 

(atletika, gymnastika a házená). Studie se zaměřila na 61 studentů ve věku 19 až 33 let, z toho byla 

více než polovina mužů (65,6 %). Nejvíce se studenti věnovali házené, která byla následovaná 

gymnastikou a atletikou. Výsledky studie ukázaly mnohem nižší výskyt užívání tabáku, alkoholu 

a problematické užívání internetu, než jaký její autoři očekávaly. Pro určení závislosti na tabáku 

byly použity dva dotazníky – CAGE (Cut down, annoyed, Guilty, Eye-opener – Early morning 

drink; čes.: omezení spotřeby, naštvaný, provinilý, „oční otvírák“ – brzké ranní pití) a Fageström. 

První z nich ukázal výskyt závislosti ve 21,3 % a druhý ve 31,2 %. Závislost na alkoholu se podle 

studie ukázala na 8,2 % respondentech podle dotazníku AUDIT (The Alcohol Use Disorders 

Identification Test; čes.: Test pro identifikaci poruchy užívání alkoholu). Mírná forma závislosti 

na internetu byla zaznamenána u 16,4 % studentů na základě dotazníku IAT. Autoři studie 
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předpokládali vyšší procenta hodnot závislostí, než se podle jejich studie ukázala. Nižší hodnoty 

přikládají fyzickému cvičení, nicméně tuto skutečnost se pouze domnívají, nemohou ji podle 

výzkumu jistě potvrdit. Výjimkou jsou některé dotazníky respondentů, kteří navštěvovali atletické 

kurzy. Na nich se ukázala menší spojitost mezi sportováním a nízkou hodnotou závislosti na 

tabáku. (Gligor a Petracovschi, 2012) 

Pákistánská studie měla zájem o zjištění genderového vlivu a působení fyzické aktivity na 

závislost na internetu. Studie byla prováděna na 350 studentech medicíny na škole vojenské 

medicíny v Rawalpindi. Genderově byla studie víceméně vyvážená. Zúčastnilo se jí 54 % mužů a 

43 % žen s průměrným věkem 19,27±1,01 let. Internetová závislost byla testována pomocí 

dotazníku IAT. Průměrné skóre závislosti bylo mezi muži i ženami podobné – muži 37,71±11,9, 

ženy 38,63±14,00. Celkové skóre závislosti na internetu bylo pro pravidelně sportující studenty 

36,38±11,76, zatímco u studentů, kteří nevykonávali fyzickou aktivitu, se skóre pohybovalo 

40,37±15,05. Z výsledků studie vyplývá, že závislost na internetu není ovlivněná pohlavím, 

nicméně je nepřímo spojená s fyzickou aktivitou. Frekvence závislosti na internetu byla výrazně 

vyšší u studentů, kteří nebyli zapojeni do žádné fyzické aktivity ve srovnání s těmi studenty, kteří 

byli zvyklí vykonávat nějaký sport. Studie doporučuje zapojit studenty, kteří vykazují známky 

závislosti na internetu do jakékoli fyzické aktivity, neboť to může vést k poklesu úrovně této 

závislosti. (Khan a spol., 2017)  

V českém prostředí se studie zkoumající souvislost mezi aktivním sportováním a závislostí 

na internetu neobjevují. Lze narazit na práce zaměřené na závislost na internetu, nicméně tyto 

studie jsou staré deset nebo i patnáct let13. Výzkumy zabývající se tématem aktivního sportování 

jako nástrojem prevence nadměrného užívání internetu v ČR zatím nebyly v dostupných zdrojích 

nalezeny.  

  

 
13 Např. se jedná o mezinárodní studii z roku 2009 - Šmahel D., P. Vondrackova, L. Blinka a S. Godoy-Etcheverry: 

Comparing Addictive Behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden. Další studii na podobné 

téma napsali v roce 2004 Simkova B. a J. Cincera: Internet Addiction Disorder and Chatting in the Czech Republic. 
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5 Aktivní sportování jako prevence nadměrného užívání internetu v ČR 

5.1 Cíl výzkumu 

Hlavním cílem empirické části práce je ověřit vazbu mezi aktivním sportováním a časem 

stráveným užíváním internetu. Práce se v této části zaměřuje na vybranou skupinu 

vysokoškolských studentů v ČR s cílem zjistit její hodnoty závislosti na internetu podle dotazníku 

IAT a také si ujasnit, kolik času tráví tato skupina sportováním. Očekávalo se, že výsledky 

výzkumu ukážou rozdíly v užívání internetu mezi aktivními sportovci a „nesportovci“. Pracovalo 

se s předpokladem, že skupina „nesportovců“ tráví na internetu více času než skupina aktivních 

sportovců.  

V průběhu rešeršního výzkumu bylo zjištěno, že podobný výzkum nebyl v ČR realizován. 

Vedlejším záměrem výzkumu tedy bylo nahlédnout do problematiky užívání internetu v ČR 

v souvislosti se sportováním.  

5.2 Výzkumné otázky a hypotézy výzkumu 

Teoretická část práce odhalila skutečnost, že patologické užívání internetu začíná být na 

psychiatrickém poli stále diskutovanějším tématem. Z proběhlých výzkumů je patrné, že užívání 

internetu roste spolu se snadno přístupnými digitálními technologiemi a internet se tak stal 

neodmyslitelnou součástí každodenního života téměř každého člověka. Výzkumy také ukázaly, že 

procento pravidelných sportovců pomalu klesá. Je možné, aby se tyto dvě skutečnosti navzájem 

ovlivňovaly? V rámci rešerše se nepodařilo v dostupných zdrojích nalézt studie, které by se na 

českém výzkumném poli zabývaly tématem sportování jako prevence proti závislosti na internetu. 

Snaha této práce je nahlédnout do problematiky závislosti na internetu hlouběji, pokusit se zjistit 

spojení mezi touto závislostí a fyzickou aktivitou a odpovědět na předem vytyčené otázky.  

V rámci této práce byly stanoveny dvě výzkumné otázky (VO1, VO2). Výzkumné otázky 

vymezují předmět výzkumu a svou pozornost směřují na to, na co se výzkumník snaží získat 

odpověď (Hendl, 2015).  

VO1: Existuje souvislost mezi aktivním sportováním a nadměrným užíváním internetu? 

VO2: Existuje souvislost mezi frekvencí vykonávání sportovní aktivity a aktivitou v online 

prostředí? 

Výzkumné otázky vycházejí z hypotéz (HV1, HV2), které by v rámci výzkumu měly být 

potvrzeny nebo vyvráceny. Hypotéza je nástroj pro vyjádření určité představy, se kterou 
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výzkumník začíná realizovat svou práci a jedná se o tvrzení o vztahu mezi výzkumnými 

proměnnými (Hendl, 2015).  

HV1: Aktivní sportování snižuje riziko nadměrného užívání internetu. 

HV2: Aktivně sportující lidé se během své sportovní aktivity soustředí především na danou 

činnost, a ne na aktivity v online prostředí. 

Z výzkumu by měly vyplynout rozdíly mezi pravidelně sportujícím člověkem a 

„nesportovcem“. Tedy, zda míra závislosti na internetu klesá s rostoucí frekvencí vykonávání 

sportovní aktivity. Sportovní aktivita je chápána jako sportování, které je definováno jako projev 

různých forem tělesné činnosti Aktivním sportovcem je myšlen člověk, sportující s frekvencí 

alespoň dvakrát za týden (viz kapitola 4.1 Definice sportu a sportovní aktivity). Naopak 

„nesportovec“ se sportovní aktivitě nevěnuje téměř vůbec nebo nikdy (viz kapitola 4.3 Typy 

sportovců).  

5.3 Metoda výzkumu 

Výzkum pracuje s vytyčenými otázkami a zkoumá, do jaké míry jsou pravdivé vyřčené 

hypotézy. Pro jeho realizaci byla zvolena forma kvantitativního dotazníkového šetření. 

Kvantitativní výzkum je definován jako série různých fází, ve kterých se uplatňují statistické 

metody. Je čistě deduktivní, stanovené hypotézy testuje a zkoumá, zda jsou teorie výzkumníka 

pravdivé. (Disman, 2000) Tato metodika byla zvolená také proto, že byla použita v pracích 

s podobným tématem a je ideální pro práci vyšším počtem respondentů. Kvantitativní dotazníkové 

šetření se právě proto jeví jako nejúčinnější pro sběr většího množství dat. 

Místo zvolené metodiky by mohlo být v rámci této diplomové práce použito kvalitativní 

dotazníkové šetření. Takto metodologicky směrovaný výzkum by se spíše, než na testování 

stanovených hypotéz zaměřil na to, proč se vybraní jedinci uchylují k návykovému užívání 

internetu. Kvalitativní výzkum by zrcadlil realitu. Cílem této práce je ale snaha přijít na to, zda 

existuje souvislost mezi aktivním sportováním a nadměrným užíváním internetu. Práce nebude 

realitu reflektovat, ale bude se snažit objasnit, zda a do jaké míry aktivní sportování snižuje riziko 

vzniku závislosti na internetu. 

Rizikem zvolené metodiky by mohly být špatně formulované otázky v dotazníku a tím 

pádem obsahově nedostatečné odpovědi respondentů pro analýzu dat. Pokud by se jednalo o 

kvalitativní metodu, nebyl by v takovém případě problém se dotazovaných na potřebné informace 

doptat osobně. Případných rizik je potřeba se vyvarovat dobře připraveným dotazníkem a realizací 

pilotního výzkumu. Pilotní výzkum slouží k mapování problému, k získání předběžných informací 
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a také k tomu, zda je vhodně zvolená výzkumná metoda (Hendl, 2015). V rámci této práce byl 

pilotní výzkum realizován na pěti dobrovolných respondentech.  

Dotazník byl vytvořen pomocí volně dostupné webové aplikace Google Formuláře a pro 

účely této práce byl rozdělen na dvě části. První z nich vycházela ze standardizovaného dotazníku 

IAT. Tento dotazník byl vybrán kvůli svému častému využití v psychiatrické oblasti pro diagnózu 

závislosti na internetu. Zároveň byl autorce doporučen její konzultantkou práce. Druhá část 

dotazníku byla zaměřena na téma sportování a otázky v této části vycházejí z výzkumných otázek. 

Podrobnější popis dotazníku obsahuje následující kapitola 5.4 Struktura dotazníku.  

Dotazník byl vytvořen na začátku března 2020 a rozesílán na konci května téhož roku. 

Od začátku roku 2020 se celý svět včetně České republiky potýkal s onemocněním Covid-19. 

Vzhledem k vládním opatřením týkajících se tohoto onemocnění, která byla přijata spolu 

s vyhlášením nouzového stavu začátkem měsíce března, se s rozesláním dotazníku čekalo až do 

nejzazšího možného termínu vzhledem k datu odevzdání diplomové práce. I přesto byl dotazník 

rozesílán během některých vládních opatření. Respondenti byli o této skutečnosti informováni 

v úvodu dotazníku a byli zároveň požádáni, aby na otázky odpovídali co nejlépe podle vlastního 

uvážení k nastalé situaci. 

Dotazník byl rozesílán přes dostupné online nástroje – Facebook, Instagram, email. Přes 

sociální síť Facebook byl dotazník sdílen autorčiným přátelům a do různě zaměřených 

studentských skupin. Na Instagramu proběhlo sdílení také autorčiným kontaktům a nezanedbatelný 

počet odpovědí byl získán po sdílení dotazníku autorčinou známou, která má na této síti velký 

dosah. Pomocí emailové korespondence byl dotazník rozesílán mezi autorčiny známé.  

Sdílení dotazníku elektronickou formou (přes internet) je rychlý a ekonomický způsob, jak 

sesbírat dostatečný počet odpovědí. Nicméně k jeho vyplnění je zapotřebí přístup k internetu, což 

může zároveň z výzkumu vyloučit tu část populace, která k internetu nemá vůbec nebo téměř žádný 

přístup. (Wildemuth, 2017)  

5.4 Struktura dotazníku 

Dotazník je rozdělen na dvě části. První část je zaměřena na chování na internetu a druhá 

na sportování. Pro účely diplomové práce byl pro první část dotazníku použit standardizovaný 

zkrácený dotazník měřící závislost na internetu IAT. Byl vytvořen profesorkou K. Young a skládá 

se z 12 otázek. Jedná se o zkrácenou verzi dotazníku, která byla převzata z výzkumu M. 

Pawlikowski (2013). První z realizovaných studií tohoto výzkumu měla za cíl zjistit, jaké otázky 

z originálního IAT jsou nejdůležitější. Z celkového počtu 20 otázek německým vědcům 

vykrystalizovalo 12 validních pro jejich oblast výzkumu. M. Pawlikowski (2013) 
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Z demografického i kulturního hlediska je zkrácená německá verze standardizovaného IAT 

pokládána jako vhodná pro tuto diplomovou práci. Otázky první části dotazníku: 

1 Jak často zjistíte, že jste on-line déle, než jste plánoval/a? 

2 Jak často zanedbáváte domácí práce kvůli tomu, abyste mohl/a být déle on-line? 

3 
Jak často se stává, že dostanete špatnou známku nebo že neplníte studijní 

povinnosti, protože trávíte čas na internetu? 

4 
Jak často se vyhýbáte odpovědi nebo nechcete přiznat pravdu, když se Vás 

někdo zeptá, co děláte na internetu? 

5 
Jak často vybouchnete, křičíte nebo reagujete podrážděně, když Vás někdo ruší 

během doby, kdy jste on-line? 

6 Jak často se stává, že nejdete spát, protože jste dlouho do noci on-line? 

7 Jak často se cítíte znepokojený/á, když jste off-line? 

8 
Jak často sám/sama sebe přistihnete, když jste on-line, že si říkáte “ještě 

chvilku”? 

9 Jak často se Vám stává, že neúspěšně zkoušíte zkrátit dobu, kdy jste on-line? 

10 Jak často se snažíte zatajit, jak dlouhou dobu jste byl/a on-line? 

11 Jak často se rozhodnete být raději na internetu, než jít s ostatními ven? 

12 
Jak často cítíte úzkost, smutek nebo nervozitu, když jste off-line, a když jste 

opět on-line, tyto pocity zmizí? 

Na právě zmíněné otázky bylo možné odpovídat na této pětistupňové Likertovy škále: 

• 1 – nikdy 

• 2 – zřídka 

• 3 – občas 

• 4 – často 

• 5 – velmi často 
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Druhá část dotazníku je zaměřena na sportování a vychází z výzkumných otázek práce a 

sleduje aspekty, které pokrývají. Pro účely tohoto výzkumu nebyl v této části dotazníku použit 

standardizovaný dotazník. Pouze dvě otázky jsou inspirované evropským dotazníkem Sport and 

physical activtiy (Special Eurobarometer, 2018):  

• Jak často cvičíte, běháte nebo jinak sportujete? 

• Kolik času obecně strávíte sportovní aktivitou v ty dny, kdy se jí věnujete? 

Ve druhé části dotazníku bylo použito osm otázek: 

1 Kolik dní jste se minulý týden věnoval/a sportovním aktivitám? 

2 
Jak typický byl Váš minulý týden? Mohl/a jste být nemocný/á, mít hodně úkolů do 

školy/práce apod. 

3 Jak často cvičíte, běháte nebo jinak sportujete? 

4 Kolik času obecně strávíte sportovní aktivitou v ty dny, kdy se jí věnujete? 

5 Považujete se za: profesionálního / soutěžního / rekreačního sportovce / nesportovce? 

6 Jak často máte u sebe během sportování zařízení připojené na internet? 

7 Jak často během sportování myslíte na své aktivity v on-line prostředí? 

8 Jak jste se ke sportování dostal/a? 

Na těchto osm otázek bylo možné odpovídat buď výběrem jedné z možností anebo 

vepsáním číslovky. 

Kromě dvou hlavních částí obsahoval dotazník ještě ve svém úvodu otázky týkající se 

sociodemografických ukazatelů. V závěru dotazníku bylo respondentům umožněno vyjádřit svou 

zpětnou vazbu k průzkumu a samotnému dotazníku. 
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Po konzultaci s odbornou konzultantkou a vedoucím práce byla vypracována pilotní verze 

dotazníku, která se postupně upravovala až do finální podoby. Pilotní dotazník byl rozeslán pěti 

zkušebním respondentům, kteří byli vybráni pro jejich věk a vysokoškolské studium. Konečná 

podoba dotazníku je k dispozici pod přílohou Příloha 1. 

5.5 Analýza odpovědí 

Sebrané odpovědi z dotazníků byly analyzovány ve čtyřech fázích – ověření a zpracování 

všech výsledků, analýza míry závislosti na internetu, analýza míry sportování, hledání souvislosti 

mezi závislostí na internetu a aktivním sportováním. Pro zpracování přijatých odpovědí byl určen 

běžně dostupný softwarový nástroj Microsoft Excel. Dále byl pro zjištění souvislosti použit 

statistický program pro sociální vědy SPSS (Statistical programs for Social Sciences). SPSS je 

specializovaný statistický program umožňující zpracovávat velké množství dat a obsahující 

komplexní statistické nástroje pro jejich analýzu, na které tabulkový software Microsoft Excel 

svým výkonem nestačí (Hendl, 2015). Vybrán byl také proto, že Univerzita Karlova ho zdarma 

zpřístupňuje svým studentům. 

5.5.1 Ověření a zpracování výsledků 

V první fázi byl každý respondent označen pomocnou značkou (např. M11 znamená 

označení mužského respondenta v pořadí jedenáctého). Byly prozkoumány odpovědi a 

nekonzistentní byly vyškrtnuty. Vyřazeny byly ty dotazníky, které nespadaly do výzkumného 

vzorku. Věk výzkumného vzorku byl z původního rozmezí 18-26 let upraven na 18-29 let z důvodu 

vytvoření komplexnějšího obrazu reality. Výzkumným vzorkem se tedy rozumí vysokoškolští 

studenti ve věku 18-29 let s místem pobytu v ČR. Ostatní země byly vyřazeny z důvodu odlišných 

sociodemografických podmínek. Zároveň byly vyloučeny ty dotazníky, jejichž jednotlivé odpovědi 

nebyly v souladu. Za nekompatibilní dotazníky byly v tomto případě označeny takové, ve kterých 

nebyl konzistentně propojen věk s aktuálním studiem (např. byl uveden věk 20 let a jako současné 

studium doktorské) nebo byla odpověď na první otázku z druhé části dotazníku (Kolik dní jste se 

minulý týden věnoval/a sportovním aktivitám?) vyšší než číslo sedm. Pokud by se výše zmíněné 

odpovědi přidaly do celkového vyhodnocení, mohlo by dojít k nekonzistenci dat. V případě dalšího 

zkoumání byly vyřazené odpovědi označeny písmenem „X“ pro nekonzistentní odpovědi a 

písmenem „S“ pro odpovědi ze Slovenska.  

Po vyřazení některých odpovědí byl popsán výzkumný vzorek. Bylo určeno procentuální 

zastoupení mužů a žen, jejich věk, místo aktuálního pobytu a určilo se také procentuální zastoupení 

studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia. K určení aktuálního místa pobytu byli 
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respondenti vyzváni, aby vyplnili název města nebo vesnice, ve které se nejčastěji pohybují. 

Některé odpovědi ale obsahovaly více než jedno umístění, a proto byla vytvořena kategorie 

„NEZAŘAZENO“, která tyto odpovědi slučovala.  
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5.5.2 Vyhodnocení závislosti na internetu 

Druhá fáze analýzy se zaměřila na vyhodnocení závislosti na internetu. Otázky byly 

převedeny do kratší verze z důvodu lepší orientace a další práce s nimi.  

Závislost na internetu byla měřena pomocí standardizovaného dotazníku IAT. Podle něj 

znamená vyšší skóre vyšší úroveň závislosti. Originální dotazník IAT obsahuje 20 otázek 

s celkovým 100 bodovým ohodnocením. Pokud by se postupovalo podle tohoto dotazníku, skóre 

číslo otázky originální verze kratší verze

1
Jak často zjistíte, že jste on-line 

déle, než jste plánoval/a? 
déle on-line

2

Jak často zanedbáváte domácí 

práce kvůli tomu, abyste mohl/a být 

déle on-line? 

zanedbávání domácích prací

3

Jak často se stává, že dostanete 

špatnou známku nebo že neplníte 

studijní povinnosti, protože trávíte 

čas na internetu? 

neplnění studijních povinností

4

Jak často se vyhýbáte odpovědi 

nebo nechcete přiznat pravdu, když 

se Vás někdo zeptá, co děláte na 

internetu?

vyhýbání se odpovědi

5

Jak často vybouchnete, křičíte nebo 

reagujete podrážděně, když Vás 

někdo ruší během doby, kdy jste on-

line? 

reakce na vyrušení

6
Jak často se stává, že nejdete spát, 

protože jste dlouho do noci on-line?
čas on-line vs. spánek

7
Jak často se cítíte znepokojený/á, 

když jste off-line?
být off-line znepokojený

8

Jak často sám/sama sebe 

přistihnete, když jste on-line, že si 

říkáte “ještě chvilku”? 

ještě chvilku on-line

9

Jak často se Vám stává, že 

neúspěšně zkoušíte zkrátit dobu, 

kdy jste on-line? 

neúspěšně zkrácená doba online

10
Jak často se snažíte zatajit, jak 

dlouhou dobu jste byl/a on-line?
zatajení doby on-line

11
Jak často se rozhodnete být raději 

na internetu, než jít s ostatními ven? 
internet vs. sociální kontakt

12

Jak často cítíte úzkost, smutek 

nebo nervozitu, když jste off-line, a 

když jste opět on-line, tyto pocity 

zmizí? 

nepříjemné pocity off-line

Obrázek 4 Zkrácená verze otázek první části dotazníku 



54 

 

0–30 bodů by se považovalo za normální úroveň používání internetu, výsledek 31–49 bodů by 

označoval mírnou úroveň závislosti na internetu, 50–79 získaných bodů by odráželo střední úroveň 

a výsledek 80–100 bodů by ukázal závažnou závislosti na internetu. V této práci se pracovalo se 

zkrácenou verzí zmíněného dotazníku, která obsahovala 12 otázek s celkovým ohodnocením 

60 bodů. Výsledné bodové hodnocení analogicky vycházelo z ohodnocení dotazníku IAT (viz 

Obrázek 5).  

U každé otázky byl určen průměr, medián a nejčastější odpověď. Pro každého respondenta 

bylo vypočítáno celkové skóre, respektive míra závislosti. Na základě hodnot celkového skóre byl 

vytvořen histogram. Následně byla míra závislosti na internetu určena podle sociodemografických 

ukazatelů a u každého z nich byla vypočítána četnost získaných bodů, průměrný výsledek a zjištěn 

nejvyšší a nejnižší výsledek.  

V této fázi bylo zjištěno, že kategorie „závažná závislost na internetu“ je příliš málo 

zastoupena, a tudíž nejsou k dispozici dostatečně statisticky robustní data. Statistické zpracování 

této kategorie díky svému malému počtu respondentů v dalších fázích neproběhlo. Tato kategorie 

bude více popsána v kapitole 6.2 Závislost na internetu. 

5.5.3 Vyhodnocení frekvence sportování  

Třetí fáze analýzy znamenala určení míry sportování. Otázky z druhé části dotazníku byly 

přepsány do kratší verze (viz Obrázek 6). Zároveň s tím byly převedeny veškeré odpovědi do čísel 

za účelem lepší následné manipulace (viz Obrázek 7). Při překládání odpovědí do numerické škály 

bylo dodržováno sémantické vyjádření čísel – větší výsledné číslo znamená méně sportujícího 

respondenta. Výsledky dotazníku IAT jsou myšleny obdobně – čím vyšší výsledek, tím je vyšší 

míra závislosti respondenta.  

V této části dotazníku se primárně pracovalo s průměrem a s nejčastějšími odpověďmi, pro 

popis výsledků byla zvolena popisná statistika.  

získané body míra závislosti

0 - 20 normální používání internetu

21 - 29 mírná úroveň závislosti na internetu

30 - 49 střední úroveň závislosti na internetu

50 - 60 závažná závislost na internetu

Obrázek 5 Bodové hodnocení závislosti na internetu 
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číslo otázky originální verze kratší verze

1

Kolik dní jste se minulý 

týden věnoval/a sportovním 

aktivitám? 

minulý týden

2

Jak typický byl Váš minulý 

týden? Mohl/a jste být 

nemocný/á, mít hodně úkolů 

do školy/práce, apod.

typičnost MT

3
Jak často cvičíte, běháte 

nebo jinak sportujete?
pravidelnost sportování

4

Kolik času obecně strávíte 

sportovní aktivitou v ty dny, 

kdy se jí věnujete? 

čas a sport

5 Považujete se za: typ

6

Jak často máte u sebe 

během sportování zařízení 

připojené na internet?

zařízení vs. sport

7

Jak často během sportování 

myslíte na své aktivity v on-

line prostředí?

myšlenky na internet

8
Jak jste se ke sportování 

dostal/a?
minulost

Obrázek 6 Zkrácená verze otázek druhé části dotazníku 
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Pro vyhodnocení frekvence sportování byly vytvořeny tři kategorie, do kterých byl zařazen 

každý respondent – pravidelně sportující (nebo také aktivně sportující), občas sportující, 

nesportující. Umístění respondentů bylo vyhodnoceno ze tří otázek týkajících se aktivního 

sportování: 

• Kolik dní jste se minulý týden věnoval/a sportovním aktivitám?  

• Jak často cvičíte, běháte nebo jinak sportujete? 

• Kolik času obecně strávíte sportovní aktivitou v ty dny, kdy se jí věnujete? 

Větší počet bodů získaný z těchto otázek znamenal vyšší sklon k nesportování (viz Obrázek 

8). Jestliže respondent v dotazníkovém průzkumu této práce uvedl, že se věnuje 4x nebo vícekrát 

v týdnu sportovní aktivitě, byl jeho zájem o tuto činnost považován za velmi silný – tedy byl 

vnímán jako pravidelný či aktivní sportovec. Pokud uvedl, že sportovní činnost provozoval 2x nebo 

číslo otázky odpověď označení odpovědi

1 6 - 7x 1

4 - 5x 2

2 - 3x 3

0 - 1x 4

2 naprosto typický 1

více méně typický 2

netypický 3

3 5x nebo více/týden 1

3 - 4x/týden 2

1 - 2x/týden 3

1 - 3x/měsíc 4

téměř vůbec 5

nikdy 6

4 více než 120 min 1

91 - 120 min 2

61 - 90 min 3

31 - 60 min 4

30 min nebo méně 5

nikdy 6

5 profesionální sportovec 1

soutěžní sportovec 2

rekreační sportovec 3

nesportovec 4

6 nikdy 1

občas 2

často 3

vždy 4

7 nikdy 1

občas 2

často 3

vždy 4

8 rodiče 1

nespokojenost 2

nuda 3

již ne 4

nikdy 5

Obrázek 7 Číselné označení odpovědí ve druhé části dotazníku 
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3x za týden, považovala se tato činnost za trvalou v jeho oblasti zájmů – respondent byl tedy chápán 

jako občasný sportovec. V případě, že jeho odpověď byla 1x nebo vůbec, byl jeho zájem o 

sportovní aktivitu považován za chabý – respondent byl označen za nesportovce. 

Frekvence sportování byla následně popsána podle sociodemografických ukazatelů. 

Otázky této části s číslem 6 a 7 se týkaly myšlenek na virtuální svět během sportování. 

Sloužily především k ověření druhé hypotézy, a proto se jejich vyhodnocení týká až další fáze 

analýzy. Zbytek otázek z druhé části dotazníku (otázky s číslem 2, 5, 8) byl doplňující a sloužil 

zejména ke kontrole a k ověření odpovědí. Výsledky těchto tří otázek jsou k dispozici v Příloze 7.  

5.5.4 Ověřování stanovených hypotéz 

Ve čtvrté fázi analýzy bylo zjišťováno, do jaké míry existuje souvislost mezi proměnnými 

„užívání internetu“ a „frekvence sportování“ a zda je vztah mezi proměnnými „frekvence 

sportování“ a „myšlenky na virtuální svět“. Tyto skutečnosti byly zjišťovány za účelem ověření 

hypotéz výzkumu.  

Hodnoty pro výslednou analýzu a pro vyvrácení nebo potvrzení hypotéz byly porovnávány 

nejprve Pearsonovým korelačním koeficientem. Nicméně po zjištění, že se jedná o příliš diskrétní 

hodnoty sestavené do jakési hladiny, bylo přikloněno k použití chí-kvadrátu. Chí-kvadrát je metoda 

využívána pro testování shody mezi pozorovanými a předpokládanými hodnotami. Pearsonův 

korelační koeficient v tomto případě sloužil jako indikace, zda mezi daty existuje korelace či nikoli. 

Tento koeficient je vhodný především pro ověření lineárních vztahů. Proto byl pro ověření 

existence vztahu použit Spearmanův koeficient, který umožňuje rozšíření směrem k hodnocení 

určitých forem nelineární závislosti. 

Pro ověření první hypotézy „Aktivní sportování snižuje riziko nadměrného užívání 

internetu“ se pracovalo s bodovým součtem testu závislosti na internetu a otázek týkajících se 

frekvence sportování. Druhá hypotéza „Aktivně sportující lidé se během své sportovní aktivity 

soustředí především na danou činnost, a ne na aktivity v online prostředí“ byla ověřována pomocí 

bodového součtu otázek týkajících se frekvence sportování a myšlenek na virtuální svět.  

Výzkumný vzorek, výsledná míra závislosti na internetu, frekvence sportování a jejich 

vzájemná souvislost bude v práci popsána v následujících kapitolách.   

získané body sportovní kategorie

3 - 7 pravidelně sportující

8 - 12 občas sportující

13 - 16 nesportující

Obrázek 8 Bodové hodnocení frekvence 

sportování 
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6 Výsledky 

6.1 Výzkumný vzorek 

Pro účely této diplomové práci byla do výzkumného vzorku vybrána skupina 

vysokoškolských studentů z ČR ve věku 18-26 let. Primárním důvodem pro výběr této skupiny byl 

jednotící prvek dosažení dospělosti a docházka na vysokou školu, z čehož se usuzovalo, že svůj 

čas si lidé v této vybrané skupině mohou sami organizovat a ve svém životě již mají stanoveny jisté 

cíle. Zároveň je skupina vysokoškolských studentů považována za nejvíce ohroženou rizikem 

závislosti na internetu (Šmahel a kol., 2009; Blinka a kol., 2015).  

Charakteristika zkoumaného vzorku byla stanovena na základě dotazníkového šetření. Jak 

již bylo zmíněno v předchozí kapitole, věk výzkumného vzorku byl z původního rozmezí během 

analýzy upraven na 18-29 let z důvodu vytvoření komplexnějšího obrazu reality. Celkem bylo 

v období 21. 5. – 15. 6. 2020 sebráno 706 odpovědí. Z toho tři čtvrtiny tvořily odpovědi žen, 

konkrétně se tedy jednalo o 529 odpovědí žen a 177 odpovědí mužů. Z celkového počtu dotazníků 

bylo 57 vyřazeno (8,1 %). Odpovědi z této části dotazníků, které nebyly konzistentní, byly 

označeny písmenem „X“ a ty, které vyplnili respondenti ze Slovenska, byly označeny písmenem 

„S“ (viz kapitola 5.5.1 Ověření a zpracování výsledků). Dalších 21 dotazníků bylo zařazeno do 

kategorie „NEZAŘAZENO“, která slučuje respondenty s uvedeným více než jedním místem 

pobytu (např. Praha/Brno nebo Krkonoše) a byla zpracovávána zvlášť. Výsledky této kategorie 

jsou uvedeny v Příloze 8. 

Pro hlavní analýzu bylo tedy vybráno 628 dotazníků. Ženy byly zastoupeny 

150 odpověďmi a muži 478. Průměrný věk respondentů byl 21,8 let. Nejčastějším věkem potom 

byl věk 20 let (25 %), 21 let (21 %) a 22 let (15 %). 
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Respondenti byli ze 114 různých obcí, z čehož nejvíce zastoupeným městem byla Praha 

(326 respondentů), Brno (48 respondentů) a Plzeň (21 respondentů). Počet dotazovaných nicméně 

koreluje s velikostí města, které bylo označeno za místo pobytu. Jelikož se výzkum zaměřil na 

vysokoškolské studenty, je pochopitelné, že nejvíce respondentů bylo z největších univerzitních 

měst v ČR. Celkové vyhodnocení zastoupených měst je k dispozici v Příloze 2. 

Nejpočetněji bylo zastoupené bakalářské studium (456 studentů), poté magisterské 

(156 studentů) a doktorské studium (18 studentů). 

6.2 Závislost na internetu 

Pro výzkumný vzorek této práce byl průměrný výsledek testu závislosti na internetu 28,46, 

tedy mírná úroveň závislosti na internetu (určení míry závislosti bylo popsáno v kapitole 5.5.2 

Vyhodnocení závislosti na internetu).  

věk počet relativní četnost

18 2 0%

19 41 7%

20 157 25%

21 134 21%

22 95 15%

23 75 12%

24 49 8%

25 39 6%

26 19 3%

27 7 1%

28 5 1%

29 5 1%

součet 628

průměr 21,8

Obrázek 9 Věkové zastoupení respondentů 

Graf 1 Rozdělení respondentů podle typu studia 
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Nejvíce respondentů přitom spadá do dvou prostředních bodových rozpětí. V rozpětí bodů 

21–29 určující mírnou úroveň závislosti na internetu se pohybovalo 291 respondentů a v rozpětí 

30–49 bodů odrážející střední úroveň 252 respondentů. Z celkového počtu 628 respondentů se 83 

z nich zařadilo do bodové skupiny 0-20, tedy do skupiny, která internet používá na normální 

úrovni. V poslední skupině bodového rozpětí 50-60, ukazující na závažnou závislost na internetu, 

se objevili 2 respondenti. Jedním z nich byl muž ve věku 19 let z Brna, který studuje bakalářské 

studium. Z testu závislosti na internetu měl výsledné skóre 60 bodů. Druhým respondentem v této 

kategorii byla žena ve věku 23 let z Prahy a studující magisterské studium. Z důvodu malého 

početního zastoupení nebyla tato skupina dále zařazena do statistického vyhodnocení a následně 

se tedy pracuje s počtem 626 odpovědí.  

Obrázek 10 Rozdělení respondentů podle míry 

závislosti na internetu 

míra závislosti získané body četnost

normální používání 0 - 20 83

mírná závislost 21 - 29 291

střední závislost 30 - 49 252

závažná závislost 50 - 60 2

součet 628

Graf 2 Celková skóre testu závislosti na internetu 
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Pokud bychom se na míru závislosti podívali z hlediska pohlaví, neobjevili bychom nijak 

zásadní rozdíly v používání internetu. Na Grafu 3 jsou znázorněny jednotlivé poměry. Do kategorie 

mírné závislosti se zařadilo 48 % mužů a 46 % žen. Kategorie střední závislosti čítala 37 % mužů 

a o něco více žen – 41 %. Na normální úrovni internet používá 15 % mužů a 13 % žen. Z těchto 

hodnot je patrné, že používání internetu není závislé na pohlaví a není tedy genderově nevyvážené.  

Na míru závislosti na internetu nemá podle tohoto průzkumu zásadní vliv ani věk. Úroveň 

závislosti se u jednotlivých věkových kategorií významně neliší. Nejvyšší průměrný výsledek 31,5 

měla věková kategorie 19 let. Nejnižší průměrné skóre 23,6 se objevilo u kategorie 28 let. 

Nejpočetnější skupiny tvořili respondenti ve věku 20, 21 a 22 let. Mírnou úroveň závislosti podle 

získaných bodů prokázalo 44 % 20letých respondentů, 50 % 21letých a 54 % 22letých respondentů. 

Početní zastoupení v kategorii střední závislosti se příliš nelišila – 45 % pro 20leté, 37 % pro 21leté 

a 32 % pro 22leté. Výsledky všech věkových kategorií jsou k dispozici v Příloze 3. 

Počet respondentů koreluje s velikostí obce, což je pochopitelné, protože průzkum byl 

zaměřen na vysokoškolské studenty. Z toho důvodu je na Obrázku 12 uveden pouze příklad 

výsledků testu závislosti u nejvíce zastoupených města Praha, Brno a Plzeň. Celková skóre se od 

Graf 3 Míra závislosti mužů a žen v porovnání s celkovými výsledky 

míra závislosti získané body 20 let 21 let 22 let

normální používání 0 - 20 18 17 14

mírná závislost 21 - 29 69 67 51

střední závislost 30 - 49 70 50 30

součet 157 134 95

Obrázek 11 Míra závislosti pro věk 20, 21 a 22 let 
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sebe příliš neliší a je možné konstatovat, že v případě tohoto průzkumu nemá místo pobytu vliv na 

výslednou míru závislosti. Výsledky testu podle místa pobytu jsou přístupné v Příloze 4.  

Výsledky testu závislosti na internetu se u jednotlivých vysokoškolských ročníků téměř 

neliší. Mírnou úroveň závislosti prokázalo 49 % studentů bakalářského studia, 39 % magisterského 

a 56 % doktorského studia. Střední úroveň závislosti na internetu se ukázala u 39 % bakalářských 

studentů, 46 % magisterských a 28 % doktorských studentů. 

Průměrný výsledek pro bakalářské studenty byl 28,43, pro magisterské studenty 28,28 a 

pro studenty doktorského studia 27,78. I přesto, že průměrný výsledek se u doktorského studia 

mírně liší, vzhledem k malému počtu respondentů tohoto studia se nedá konstatovat, že by byla 

míra závislosti ovlivněna studiem. Průměry u všech tří typů vysokoškolských studií jsou vyrovnané 

a studium nemá vliv na míru závislosti. 

6.3 Frekvence sportování 

Pro výzkumný vzorek této práce bylo průměrné skóre pro určení frekvence sportování 9,23 

a nejčastějším bodovým výsledkem 10 bodů – tedy kategorie „občas sportující“ (určení sportovních 

kategorií bylo popsáno v kapitole 5.5.3 Vyhodnocení frekvence sportování). 

míra závislosti získané body Praha Brno Plzeň

normální používání 0 - 20 43 1 0

mírná závislost 21 - 29 161 22 11

střední závislost 30 - 49 121 24 9

součet 325 47 20

Obrázek 12 Míra závislosti pro města Praha, Brno, Plzeň 

Graf 4 Míra závislosti podle typu vysokoškolského studia 
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Přes polovinu respondentů se svými odpověďmi zařadilo do kategorie „občas sportující“ – 

66 %. V kategorii „pravidelně sportující“ se podle dotazníku ukázalo 23 % respondentů a nejméně 

respondentů se zařadilo do kategorie nesportujících – 11 %.  

V této části dotazníku se pracovalo se 626 odpověďmi. Jak bylo popsáno výše, úroveň 

závažné závislosti na internetu, do které spadali dva respondenti, byla díky své nízké početnosti 

vyřazena ze statistického vyhodnocení. Jedním z těchto respondentů byl devatenáctiletý muž 

z Brna, studující bakalářské studium. V testu závislosti na internetu získal plný počet bodů 

(60 bodů) a v otázkách týkajících se frekvence sportování se zařadil svými 16 body do kategorie 

nesportujících. Druhým respondentem se závažnou úrovní závislosti na internetu byla s 52 body 

z tohoto testu 23letá žena z Prahy, studující magisterské studium. V otázkách týkajících se 

frekvence sportování získala 10 bodů a tím se umístila do kategorie „občas sportující“. 

Graf 5 Celková skóre pro určení frekvence sportování 

sportovní kategorie získané body četnost

pravidelně sportující 3 - 7 147

občas sportující 8 - 12 412

nesportující 13 - 16 67

součet 626

Obrázek 13 Rozdělení respondentů do sportovních kategorií podle 

frekvence vykonávání sportovní aktivity 
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Frekvence sportování se podle tohoto průzkumu ukázala jako víceméně genderově 

vyvážená. Graf 6 znázorňuje jednotlivé poměry zastoupení ve sportovních kategoriích. Mužů, kteří 

odpovídali kategorii „pravidelně sportující“, bylo 34 %, žen bylo 20 %. Mezi „občasně sportující“ 

se zařadilo 58 % mužů a o 10 % více žen – 68 %. Z celkového počtu mužských respondentů bylo 

8 % nesportujících, žen bylo v této kategorii 11 %. Výsledky frekvence sportování byly genderově 

téměř vyrovnané. Nedá se konstatovat, že by na frekvenci sportování mělo podle tohoto průzkumu 

vliv pohlaví. 

Na frekvenci sportování nemá podle tohoto průzkumu vliv ani věk respondentů. 

Dohromady bylo možné ze tří otázek ukazující na sportovní kategorie získat 17 bodů. Plný počet 

se objevil u téměř všech věkových kategorií (19, 20, 23, 24, 25 a 26 let). Nejméně bodů získal 

respondent ve věku 22 let – 3 body. U nejpočetnějších věkových kategorií ukazovaly výsledky 

jasně na kategorii „občas sportující“. Respondenti ve věku 20 let ve 25 % odpověděli jako 

pravidelní sportovci, z 65 % jako občasní sportovci a z 10 % jako nesportovci. Do kategorie 

občasných sportovců se trochu větším procentem zařadili dotázaní ve věku 21 let – 72 %. Z této 

věkové kategorie bylo 19 % dotázaných zařazeno do kategorie pravidelných sportovců a 10 % mezi 

nesportovce. U třetí nejpočetnější věkové skupiny 22 let se výsledné zastoupení ve sportovních 

kategoriích nijak zásadně neliší – 27 % pravidelně sportující, 61 % občas sportující, 12 % 

nesportující. Výsledky všech věkových kategorií jsou umístěny v Příloze 5. 

Graf 6 Sportovní kategorie mužů a žen v porovnání s celkovými výsledky 
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Výsledné skóre frekvence sportování se významně neliší ani z hlediska místa pobytu 

dotazovaných. Jak bylo zmíněno výše, průzkum byl zaměřen na vysokoškolské studenty a z toho 

je možné usuzovat, že nejpočetněji jsou zastoupená univerzitní města. Grafy 8 ukazují zařazení 

respondentů do sportovních kategorií v nejvíce zastoupených městech – Praha, Brno, Plzeň. 

Celková skóre se od sebe příliš neliší a je možné konstatovat, že v případě tohoto průzkumu nemá 

místo pobytu vliv na výslednou frekvenci sportování. Výsledky všech obcí jsou přístupné v Příloze 

6.  

Vliv na frekvenci sportování nemá podle tohoto průzkumu ani typ vysokoškolského studia. 

Respondenti bakalářského, magisterského i doktorského studia se z více jak poloviny ze svého 

celkového počtu zařadili do kategorie „občas sportující“ – bakalářské 66 %, magisterské 63 % a 

Graf 7 Umístění do sportovních kategorií pro věk 20, 21 a 22 let 

Graf 8 Sportovní kategorie pro města Praha, Brno a Plzeň 
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doktorské studium 72 %. Mezi 20–30 % se pohybovali v kategorii „pravidelně sportující“- 

bakalářské 22 %, magisterské 27 % a doktorské studium 28 %. Do kategorie „nesportující“ se 

zařadilo 11 % studentů bakalářského a 10 % z magisterského studia. Z doktorského studia se v této 

kategorii neobjevil ani jeden z respondentů. I přesto, že výsledky se u doktorského studia mírně 

liší, vzhledem k malému počtu respondentů tohoto typu studia se nedá konstatovat, že by byla 

frekvence sportování ovlivněna studiem. 

Přes sociodemografické ukazatele byly výsledky obou částí dotazníku vyrovnané. Jejich 

vliv se neprojevil v testu závislosti na internetu ani v testování frekvence sportování. Pro další 

výzkum v této oblasti není nutné na ně brát ohled.  

  

Graf 9 Sportovní kategorie podle typu vysokoškolského studia 
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7 Závěr a diskuze 

Cílem této práce bylo ověřit, zda existuje vazba mezi aktivním sportováním a časem 

stráveným užíváním internetu. Výzkum byl prováděn pomocí dotazníkového šetření na 

vysokoškolských studentech v ČR. Teoretická část práce popisovala obecnou problematiku 

závislosti s orientací na návykové látky, která posloužila k objasnění základních znaků závislosti a 

jako úvodní nahlédnutí do této oblasti. Následně se práce zabývala popisem behaviorální závislosti 

s podrobnějším zaměřením na závislost na internetu. V této části práce byla také věnována kapitola 

sportování, kde byla objasněna jeho definice, respektive sportovní aktivity, a byl zde rozebrán vliv 

sportování na tělesnou a psychickou stránku člověka. Rovněž byly uvedeny některé výzkumy 

v oblasti sportování jako prevence nadměrného užívání internetu.  

Praktická část byla věnována samotnému výzkumu a popsání výsledků dotazníkového 

šetření. Bylo zjištěno, že podobný výzkum nebyl v ČR zatím realizován. Diplomová práce je tudíž 

možným zhodnocením situace užívání internetu ve vztahu k frekvenci sportování mezi 

vysokoškolskými studenty v ČR jakožto možnou reflexí současného stavu obou těchto 

proměnných. Zároveň může sloužit jako podklad pro další zpracování této problematiky.  

Na základě provedeného výzkumu je možné zhodnotit hypotézy, položené na jeho začátku. 

Pracovalo se s předpokladem (hypotéza 1 – viz kapitola 5.2 Výzkumné otázky a hypotézy výzkumu), 

že méně sportovně aktivní jedinci („nesportovci“) tráví na internetu více času než jedinci, kteří 

sportují s větší mírou frekvence (pravidelní/aktivní sportovci). Pro vyhodnocení této hypotézy byly 

porovnávány výsledky první části dotazníku (test závislosti na internetu) s výsledky otázek z druhé 

části, které se týkaly frekvence sportování. Výsledky testu závislosti na internetu ukázaly, že 

výzkumný vzorek se z většiny pohybuje na mírné (46 %) a střední úrovni (41 %) závislosti na 

internetu. Z celkového počtu respondentů bylo 13 % těch, kteří internet používají na normální 

úrovni a 0,3 % (2 respondenti) těch, kteří se zařadili do úrovně závažné závislosti na internetu. 

Vyhodnocení druhé části dotazníku vedlo ke zjištění, že nejvíce jedinců z výzkumného vzorku 

spadá do kategorie „občas sportující“ (66 %). V kategorii „pravidelně sportující“ bylo 23 % 

respondentů a 11 % bylo „nesportovců“.  
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Po zpracování dat je možné vyhodnotit, že mezi výše zmíněnými proměnnými panuje 

nezávislost. Nulová hypotéza „míra závislosti na internetu je nezávislá na míře frekvence 

vykonávání sportování aktivity“ nebyla vyvrácena. Toto vyhodnocení dat naznačuje, že výsledky 

jsou na sobě nezávislé. Lze tedy usuzovat, že míra frekvence sportování nemá vliv na užívání 

internetu v rámci vybraného výzkumného vzorku. Výsledná data vztahující se k této hypotéze jsou 

vložena v Příloze 9.  

 

 

Graf 11 Míra závislosti na internetu ve vztahu k frekvenci sportování 

Graf 10 Míra závislosti na internetu ve vztahu k frekvenci sportování 
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Dalším předpokladem (hypotéza 2) v této práci bylo, že aktivně sportující jedinci se během 

své sportovní aktivity soustředí především na danou činnost, a ne na aktivity v online prostředí. 

Pro ověření tohoto předpokladu byly srovnávány výsledné hodnoty otázek z druhé části dotazníku 

ukazující na přemýšlení o virtuálním světě během sportovní aktivity a otázky týkající se frekvence 

sportování. Jak bylo popsáno výše v textu, výzkumný vzorek této práce se z více než poloviny 

(66 %) zařadil do kategorie „občas sportující“. Otázky číslo 6 a 7 byly zaměřené na myšlenky o 

virtuálním prostředí. Na otázku č. 6 „Jak často máte u sebe během sportování zařízení připojené na 

internet?“ byla nejčastější odpověď občas (36 %) následovaná odpovědí nikdy (26 %). Z 20 % 

respondenti uvedli, že během sportování mají u sebe zařízení s připojením na internet často a ze 17 

% vždy.  

Dotazovaní na otázku č. 7 „Jak často během sportování myslíte na své aktivity v on-line 

prostředí?“ z 63 % odpověděli, že na aktivity v online prostředí nikdy nemyslí. Občas na ně myslí 

34 %, často 2 % a vždy 0,5 % dotázaných.  

 

Graf 12 Četnost odpovědí na otázku č. 6 

Graf 13 Četnost odpovědí na otázku č. 7 
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Nulová hypotéza pro druhou hypotézu byla formulována takto: míra myšlenek na aktivity 

v online prostředí je nezávislá na míře frekvence vykonávání sportovní aktivity. Použité statistiky 

chí-kvadrát, které měly sloužit k vyhodnocení druhé nulové hypotézy a které k tomuto účelu 

doporučuje literatura (Dostál, 2019; Řezanková, 2017), sice formálně vyvrátily nulovou hypotézu, 

ale vzhledem k nízkým hodnotám ve sloupci 7 a 8, stejně tak v kategorii „nesportující“, je možné, 

že se jedná o chybu prvního druhu (byla zamítnuta nulová hypotéza, která ve skutečnosti platí). 

Tato chyba je dána tím, že nebylo splněno doporučení statistiků (Dostál, 2019; Řezanková, 2017) 

alespoň pěti výskytů. Toto podezření je podpořeno hodnotou Spearmanova koeficientu, který 

naznačuje, že se zde nenachází prakticky žádná korelace (rs (n = 626) = -0,073). Cramerovo V, 

které je používáno pro vyjádření síly vztahu, navíc také naznačuje, že by se mohlo jednat o chybu 

(V = 0,222). 

S jistotou se tedy pro tento výzkumný vzorek nedá nulová hypotéza vyvrátit. Není 

vyvráceno, že by míra myšlenek na aktivity v online prostředí nebyla závislá na míře frekvence 

vykonávání sportovní aktivity. Veškeré výsledky týkající se této hypotézy jsou k dispozici 

v Příloze 10.  

Ve srovnání se studiemi zaměřenými pouze na závislost na internetu se čeští vysokoškolští 

studenti svým užíváním internetu výrazně neodlišují. Např. jihoindická studie z roku 2018 

zaměřená na univerzitní studenty na základě testu IAT vyhodnotila, že z celkového vzorku 2776 

studentů 29,9 % splnilo kritéria pro střední úroveň závislosti na internetu (Anand, 2018). 

Z výzkumného vzorku této diplomové práce to bylo 41 % pro střední a 46 % pro mírnou úroveň 

závislosti. V EU byl v souvislosti s užíváním internetu realizován průzkum EU Kids Online 

Graf 14 Frekvence sportování ve vztahu k myšlenkám na aktivity v online prostředí 
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(podrobněji je průzkum popsán v kapitole 3.4.5 Situace v ČR), který byl cílen na děti a dospívající 

EU. Výsledky průzkumu ukázaly, že používání internetu stoupá s věkem a že denně je 84 % dětí a 

dospívajících připojeno k internetu. (Bedrošová, 2018) 

Pokud by se porovnali výsledky vykonávání fyzické aktivity z tohoto výzkumu a např. 

z evropského průzkumu Sport and physical activity (2018) rozdíly by byly o něco patrnější. Podle 

evropského průzkumu nikdy neprovozuje fyzickou aktivitu téměř polovina občanů EU (46 %) a 

ČR (41 %). Výsledky výzkumu této diplomové práce ukázaly, že fyzické aktivitě se nevěnuje 11 

% ze zkoumaného vzorku.  

Výzkum této práce byl nicméně primárně zaměřen na vliv frekvence vykonávání sportovní 

aktivity na míru užívání internetu, proto je zmíněné rozdíly nutné brát s určitou rezervou.  

Výsledky některých studií zabývajících se vztahem mezi fyzickou aktivitou a závislostí na 

internetu (viz kapitola 4.4 Výzkumy v oblasti sportování jako prevence nadměrného užívání 

internetu) ukázaly, že tato závislost může být nepřímo spojená s fyzickou aktivitou (Khan a spol., 

2017; Gligor a Petracovschi, 2012) a studie doporučují, aby byla sportovní aktivita zahrnuta do 

léčebných programů závislosti na internetu (Park a spol., 2016). Výsledky výzkumu této diplomové 

práce vztah mezi fyzickou aktivitou a mírou užívání internetu nemohly prokázat. Tento rozdíl mohl 

být zapříčiněn např. jinými výzkumnými vzorky, odlišnou použitou metodou testování nebo 

rozdílnými kulturními a sociálními aspekty. Nicméně ani jedna ze zmíněných studií nepotvrdila 

vliv fyzické aktivity na závislost na internetu s jistotou. 

Výzkumný vzorek této práce se pohyboval na mírné (46 %) a střední úrovni (41 %) 

závislosti na internetu. Jeho nadpoloviční většina (66 %) je „občas sportující“, tedy vykonává 

sportovní aktivitu s frekvencí dvakrát až třikrát za týden. Frekvence vykonávání sportovní aktivity 

přitom nemá vliv na míru užívání internetu tohoto výzkumného vzorku. 

Tato skutečnost by se dala obhájit tím, že míra času strávená na internetu nemusí přímo 

signalizovat diagnózu závislosti. V současné době je počítač nebo smartphone připojený na internet 

běžnou pracovní pomůckou a pracovní a volnočasové aktivity se mohou v průběhu dne prolínat 

(Young, 2011). Problém závislosti na internetu je mj. z tohoto důvodu těžké diagnostikovat. 

V rámci DSM-5 je tato závislost uvedena jako experimentální diagnóza, která je stále studována a 

odborná veřejnost zatím neví, jak se obecně k typu nelátkových závislostí postavit. Dosavadní 

studie byly věnovány především poruchám hraní online her, což pravděpodobně omezuje analýzu 

na konkrétní poruchy namísto toho, aby se zaměřila na komplexní zkoumání závislostí 

souvisejících s používáním internetu (Kuss, 2016).  

Diagnostikovat závislost na NL je snadné díky tomu, že NL přímo ovlivňují mozkové 

funkce. U nelátkových závislostí je jejich účinek obtížnější rozeznat. Zřejmě adekvátním výchozím 
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bodem pro diagnózu závislosti na internetu je čas strávený na něm a důvod pro jeho návštěvu. Pro 

excesivní užívání internetu je podstatné, naučit se existovat nejednom s moderními technologiemi, 

ale přijít na to, jak žít přirozeně vedle nich. Samotné nástroje totiž nejsou špatné – umožňují nám 

provádět mnoho činností a věcí, které jsme před jejich příchodem nemohli. Naopak špatné je to, 

jak se s nimi člověk naučil zacházet. 

Příznivý vliv vykonávání sportovní aktivity s jistou frekvencí na kvalitu lidského života se 

sice v literatuře opakovaně objevuje (viz kapitola 4.2 Vliv sportování na tělesnou a psychickou 

stránku člověka), přesto tato činnost nemusí pozitivně ovlivňovat každého člověka. Na psychickou 

stránku člověka má vliv mnoho faktorů a je těžké konstatovat, jaká činnost by pozitivně 

ovlivňovala konkrétního jedince. Přesto je ale vykonávání sportovní aktivity jedním z nabízejících 

se řešení. Pohybová aktivita vykonávaná s jistou pravidelností má prokazatelně příznivý dopad jak 

na fyzické, tak na psychické aspekty lidského těla. Jelikož jsou závislostní poruchy často vyvolané 

psychickými problémy, které mohou být mnohdy spojené s nízkým sebevědomím nebo např. se 

slabou vůlí, jeví se jako vhodná prevence či dokonce léčba právě přiměřeně vybraná sportovní 

aktivita.  

7.1 Limity a doporučení pro další výzkum 

Výzkum v rámci této diplomové práce má několik limitů, kterých by bylo dobré se v dalších 

výzkumech v této oblasti vyvarovat nebo na ně přinejmenším brát ohled. 

Za prvé dotazníkové šetření bylo prováděno přes internet, což může výsledky testu 

závislosti na internetu ovlivnit, a to i přesto, že jde o běžný prostředek ke zkoumání této oblasti. 

Zároveň byl výzkum zaměřen na vysokoškolské studenty v ČR. Vysokoškolští studenti se pohybují 

v univerzitních městech a jejich volnočasové aktivity tak mohou být touto skutečností postihnuty. 

Pro další výzkum v této oblasti by bylo vhodné, aby dotazníky nebyly rozesílané pouze 

internetovou cestou, ale i rozdávány např. ve školách či jiných institucích, aby bylo pokryto co 

největší procento rozdílných jedinců. Zároveň je důležité si uvědomit, že pokud je výzkumným 

vzorkem skupina např. vysokoškolských studentů, není možné generalizovat výsledky výzkumu 

na celou populaci daného státu. 

Za druhé bylo šetření realizováno během koronavirové pandemie na jaře roku 2020. 

Naneštěstí se díky časové tísni muselo uskutečnit během této krize, která s sebou mj. přinesla i řadu 

opatření. Je zřejmé, že používání internetu nebo vykonávání sportovních aktivit mohlo být během 

pandemie ovlivněno. V rámci budoucích výzkumů by bylo dobré, pokud to bude alespoň trochu 

možné, provádět šetření mimo takto výjimečné situace, které by mohly mít dopad na výsledná data.  
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Za třetí v úvodní části dotazníku chybělo jasné vymezení cílové skupiny, a tudíž byl 

vyplňován i respondenty, kteří přímo nezapadli do výzkumného vzorku. Zpracování dat se díky 

tomu časově prodloužilo. Rovněž nebyla v dotazníku zohledněna možnost „inženýrské studium“ 

pro výběr typu studia a byla uvedena pouze možnost „magisterské studium“. Nicméně 

sociodemografické ukazatele ve výsledné části práce nehrály velkou roli. V rámci dalších výzkumů 

v této oblasti by mohlo být zajímavé porovnávat výsledky studentů prezenčního, kombinovaného 

a dálkového studia a případě studentů v zahraničí. V Česku studuje na vysokých školách také řada 

slovenských studentů, a to otevírá další možnosti srovnávání.  

Za čtvrté v dotazníku nebylo možné odpovědět pomocí možnosti "Jiné", "Nevím" apod. 

Rovněž nebylo umožněno u žádné z otázek odpověď vynechat. Respondenti byli tak nuceni se u 

každé z otázek rozhodnout. Tato skutečnost může vést k nepravdivé odpovědi. Na druhou stranu 

byla zaručena odpověď u každé otázky. Při případném dalším výzkumu by bylo dobré tyto 

možnosti uvažovat, neboť se ve zpětné vazbě dotazníku vyplňovanou respondenty, objevovaly 

návrhy tyto odpovědi doplnit. 

Pro budoucí výzkum by byla také zajímá realizace experimentu zaměřeného na zjištění 

vlivu pravidelného sportování na míru užívání internetu. Výzkumná skupina by byla rozřazena po 

vyplnění testu IAT a testu na určení jejich frekvence sportování. Účastníkům, u kterých by bylo 

potvrzeno, že jsou buď občasní sportovci nebo že nesportují vůbec, by byla nasazena pravidelná 

sportovní aktivita na dva měsíce. Po této době by jim byl znovu podán k vyplnění test IAT. Byly 

by zkoumány rozdíly na začátku a po skončení experimentu a zjišťováno, zda je vliv aktivního 

sportování opravdu reálný.  
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11 Přílohy 

Příloha 1 Dotazník: Postoj vysokoškolských studentů k vybraným otázkám 

životního stylu 
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Příloha 2 Početní zastoupení respondentů podle měst 

obec počet

Praha 326        

Brno 48          

Plzeň 20          

Ostrava 16          

Olomouc 13          

České Budějovice 13          

Hradec Králové 12          

Pardubice 9            

Liberec 8            

Ústí nad Labem 8            

Zlín 8            

Kladno 7            

Hranice 4            

Jablonec nad Nisou 4            

Karlovy Vary 4            

Mladá Boleslav 4            

Slaný 4            

Tábor 4            

Havlíčkův Brod 3            

Kolín 3            

Most 3            

Dobřichovice 2            

Jičín 2            

Karviná 2            

Klatovy 2            

Kutná Hora 2            

Lány 2            

Litvínov 2            

Mělník 2            

Neratovice 2            

Písek 2            

Prachatice 2            

Štětí 2            

Teplice 2            

Uherské Hradiště 2            

Andělská Hora 1            

Benešov 1            

Beroun 1            

Bezděkov pod Třemšínem 1            

Bílina 1            

Borohrádek 1            

Brandýs nad Labem 1            

Bystřice u Benešova 1            

Bzenec 1            

Častolovice 1            

Čejov 1            

Červený Újezd 1            

Česká Lípa 1            

Český Krumlov 1            

Český Těšín 1            

Dubí 1            

Frýdek-Místek 1            

Frýdlant nad Ostravicí 1            

Fulnek 1            

Heřmanův Městec 1            

Cheb 1            

Jaroměř 1            

Jihlava 1            

Kadaň 1            

Kamenice 1            

Količín 1            

Konětopy 1            

Kroměříž 1            

Krupka 1            

Libchavy 1            

Litoměřice 1            

Lovosice 1            

Lysá nad Labem 1            

Milovice 1            

Mosty u Jablunkova 1            

Nebovidy 1            

Nespeky 1            

Nový Jičín 1            

Opava 1            

Pelhřimov 1            

Plaňany 1            

Poděbrady 1            

Praskolesy 1            

Příbram 1            

Rakovník 1            

Rokycany 1            

Roudnice nad Labem 1            

Rudná 1            

Říčany 1            

Sedlčany 1            

Sedlec 1            

Soběslav 1            

Stachy 1            

Stará Boleslav 1            

Stochov 1            

Strakonice 1            

Stříbro 1            

Svatý Jan nad Malší 1            

Světla nad Sázavou 1            

Svitavy 1            

Šilheřovice 1            

Škvorec 1            

Špindlerův Mlýn 1            

Šumperk 1            

Trnava 1            

Třebenice 1            

Unčín 1            

Ústí nad Orlicí 1            

Valdorf 1            

Varnsdorf 1            

Velké Přílepy 1            

Velvary 1            

Veselá 1            

Vykáň 1            

Vyškov 1            

Zbůch 1            

Žacléř 1            

Žatec 1            

Želivec 1            

počet: 114 628        
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Příloha 3 Výsledky testu závislosti na internetu podle věku 

 

  

věk počet průměrný výsledek nejnižší počet bodů nejvyšší počet bodů

18 2 28 26 30

19 40 31,50 19 48

20 157 28,76 17 46

21 134 28,13 16 25

22 95 27,59 15 45

23 74 28,34 13 45

24 49 26,27 14 44

25 39 29,05 19 43

26 19 28,68 16 40

27 7 30,57 21 46

28 5 23,6 15 32

29 5 29,40 22 36
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Příloha 4 Výsledky testu závislosti na internetu podle místa pobytu 

 

obec počet
průměrný 

výsledek

nejnižší 

počet 

bodů

nejvyšší 

počet 

bodů

relativní 

četnost

Praha 325         28,11 13, 14, 15 45, 46 52%

Brno 47           29,68 8%

Plzeň 20           29,10 3%

Ostrava 16           30,44 3%

Olomouc 13           32,23 47, 48 2%

České Budějovice 13           24,38 16 2%

Hradec Králové 12           29,50 2%

Pardubice 9             30,00 1%

Liberec 8             25,25 1%

Ústí nad Labem 8             31,75 1%

Zlín 8             31,75 1%

Kladno 7             24,71 1%

Hranice 4             31,25 1%

Jablonec nad Nisou 4             25,25 1%

Karlovy Vary 4             33,25 1%

Mladá Boleslav 4             33,00 1%

Slaný 4             23,25 1%

Tábor 4             29,75 1%

Havlíčkův Brod 3             29,00 0%

Kolín 3             28,33 0%

Most 3             33,00 0%

Dobřichovice 2             31,00 0%

Jičín 2             22,50 0%

Karviná 2             27,00 0%

Klatovy 2             31,50 0%

Kutná Hora 2             28,50 0%

Lány 2             29,00 0%

Litvínov 2             22,50 0%

Mělník 2             34,00 0%

Neratovice 2             33,50 0%

Písek 2             26,00 0%

Prachatice 2             38,50 0%

Štětí 2             27,00 16 0%

Teplice 2             21,50 0%

Uherské Hradiště 2             24,00 0%

Andělská Hora 1             23,00 0%

Benešov 1             18,00 0%

Beroun 1             43,00 0%

Bezděkov pod Třemšínem 1             19,00 0%

Bílina 1             32,00 0%

Borohrádek 1             25,00 0%

Brandýs nad Labem 1             32,00 0%

Bystřice u Benešova 1             19,00 0%

Bzenec 1             32,00 0%

Častolovice 1             28,00 0%

Čejov 1             29,00 0%

Červený Újezd 1             23,00 0%

Česká Lípa 1             23,00 0%

Český Krumlov 1             17,00 0%

Český Těšín 1             19,00 0%

Dubí 1             33,00 0%

Frýdek-Místek 1             22,00 0%

Frýdlant nad Ostravicí 1             36,00 0%

Fulnek 1             34,00 0%

Heřmanův Městec 1             21,00 0%

Cheb 1             20,00 0%

Jaroměř 1             33,00 0%
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Jihlava 1             27,00 0%

Kadaň 1             39,00 0%

Kamenice 1             39,00 0%

Količín 1             25,00 0%

Konětopy 1             23,00 0%

Kroměříž 1             29,00 0%

Krupka 1             28,00 0%

Libchavy 1             27,00 0%

Litoměřice 1             29,00 0%

Lovosice 1             30,00 0%

Lysá nad Labem 1             22,00 0%

Milovice 1             26,00 0%

Mosty u Jablunkova 1             36,00 0%

Nebovidy 1             29,00 0%

Nespeky 1             16,00 16 0%

Nový Jičín 1             39,00 0%

Opava 1             24,00 0%

Pelhřimov 1             33,00 0%

Plaňany 1             36,00 0%

Poděbrady 1             42,00 0%

Praskolesy 1             26,00 0%

Příbram 1             24,00 0%

Rakovník 1             17,00 0%

Rokycany 1             22,00 0%

Roudnice nad Labem 1             17,00 0%

Rudná 1             20,00 0%

Říčany 1             29,00 0%

Sedlčany 1             16,00 16 0%

Sedlec 1             31,00 0%

Soběslav 1             18,00 0%

Stachy 1             17,00 0%

Stará Boleslav 1             19,00 0%

Stochov 1             25,00 0%

Strakonice 1             25,00 0%

Stříbro 1             31,00 0%

Svatý Jan nad Malší 1             21,00 0%

Světla nad Sázavou 1             20,00 0%

Svitavy 1             31,00 0%

Šilheřovice 1             30,00 0%

Škvorec 1             43,00 0%

Špindlerův Mlýn 1             29,00 0%

Šumperk 1             46,00 46 0%

Trnava 1             30,00 0%

Třebenice 1             28,00 0%

Unčín 1             20,00 0%

Ústí nad Orlicí 1             27,00 0%

Valdorf 1             29,00 0%

Varnsdorf 1             24,00 0%

Velké Přílepy 1             22,00 0%

Velvary 1             20,00 0%

Veselá 1             25,00 0%

Vykáň 1             33,00 0%

Vyškov 1             37,00 0%

Zbůch 1             27,00 0%

Žacléř 1             29,00 0%

Žatec 1             28,00 0%

Želivec 1             30,00 0%
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Příloha 5 Výsledky frekvence sportování podle věku 

 

  

věk počet

průměrný 

výsledek

modus 

získaných 

bodů

nejnižší 

počet bodů

nejvyšší 

počet bodů

18 2 11 - 9 15

19 40 10,25 11 5 17

20 157 9,23 10 4 17

21 134 9,39 10 4 16

22 95 9,16 10 3 16

23 74 8,93 9 5 17

24 49 9,06 8 4 17

25 39 9,05 11 4 17

26 19 8,95 8 8 17

27 7 7,43 10 5 11

28 5 9,2 8 9 12

29 5 8,60 5 6 15
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Příloha 6 Výsledky frekvence sportování podle místa pobytu 

obec počet

průměrný 

výsledek

modus 

počtu 

bodů

nejnižší 

počet 

bodů

nejvyšší 

počet 

bodů

Praha 325         9,01 10 3, 4 15, 16

Brno 47           9,64 10 4 16

Plzeň 20           9,60 8 3 16

Ostrava 16           8,94 10 3 15

Olomouc 13           9,92 9 4 15, 16

České Budějovice 13           9,00 7

Hradec Králové 12           8,83 9

Pardubice 9             9,56 8

Liberec 8             7,25 10 4

Ústí nad Labem 8             11,13 11

Zlín 8             9,63 5 16

Kladno 7             8,57 12 4

Hranice 4             10,50 9

Jablonec nad Nisou 4             10,50 -

Karlovy Vary 4             10,00 10

Mladá Boleslav 4             10,25 11

Slaný 4             10,25 -

Tábor 4             10,00 -

Havlíčkův Brod 3             7,33 7

Kolín 3             10,33 -

Most 3             12,00 -

Dobřichovice 2             31,00

Jičín 2             22,50

Karviná 2             27,00

Klatovy 2             31,50

Kutná Hora 2             28,50

Lány 2             29,00

Litvínov 2             22,50

Mělník 2             34,00

Neratovice 2             33,50

Písek 2             26,00 16

Prachatice 2             38,50

Štětí 2             27,00

Teplice 2             21,50

Uherské Hradiště 2             24,00

Andělská Hora 1             23,00

Benešov 1             18,00

Beroun 1             43,00

Bezděkov pod Třemšínem 1             19,00

Bílina 1             32,00

Borohrádek 1             25,00

Brandýs nad Labem 1             32,00

Bystřice u Benešova 1             19,00

Bzenec 1             32,00

Častolovice 1             28,00

Čejov 1             29,00

Červený Újezd 1             23,00

Česká Lípa 1             23,00

Český Krumlov 1             17,00

Český Těšín 1             19,00

Dubí 1             33,00

Frýdek-Místek 1             22,00

Frýdlant nad Ostravicí 1             36,00

Fulnek 1             34,00

Heřmanův Městec 1             21,00

Cheb 1             20,00 16

Jaroměř 1             33,00
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Jihlava 1             27,00

Kadaň 1             39,00

Kamenice 1             39,00

Količín 1             25,00

Konětopy 1             23,00

Kroměříž 1             29,00

Krupka 1             28,00 3

Libchavy 1             27,00 4

Litoměřice 1             29,00

Lovosice 1             30,00

Lysá nad Labem 1             22,00 16

Milovice 1             26,00

Mosty u Jablunkova 1             36,00

Nebovidy 1             29,00

Nespeky 1             16,00

Nový Jičín 1             39,00

Opava 1             24,00

Pelhřimov 1             33,00

Plaňany 1             36,00

Poděbrady 1             42,00

Praskolesy 1             26,00

Příbram 1             24,00

Rakovník 1             17,00

Rokycany 1             22,00

Roudnice nad Labem 1             17,00

Rudná 1             20,00

Říčany 1             29,00

Sedlčany 1             16,00

Sedlec 1             31,00

Soběslav 1             18,00 15

Stachy 1             17,00 3

Stará Boleslav 1             19,00

Stochov 1             25,00

Strakonice 1             25,00

Stříbro 1             31,00

Svatý Jan nad Malší 1             21,00

Světla nad Sázavou 1             20,00 15

Svitavy 1             31,00

Šilheřovice 1             30,00

Škvorec 1             43,00

Špindlerův Mlýn 1             29,00

Šumperk 1             46,00

Trnava 1             30,00

Třebenice 1             28,00

Unčín 1             20,00

Ústí nad Orlicí 1             27,00

Valdorf 1             29,00

Varnsdorf 1             24,00

Velké Přílepy 1             22,00

Velvary 1             20,00

Veselá 1             25,00

Vykáň 1             33,00

Vyškov 1             37,00

Zbůch 1             27,00

Žacléř 1             29,00

Žatec 1             28,00

Želivec 1             30,00
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Příloha 7 Výsledky otázek č. 2, 5 a 8 z druhé části dotazníku 

 

 

otázka nejčastější odpověď četnost

2 2 64,4%

5 3 62,5%

8 1 38,3%

Zobrazení výsledků pro otázku č. 2. Na ose x 

jsou zaneseny odpovědi, na ose y počet. 

Zobrazení výsledků pro otázku č. 5. Osa x – 

odpovědi, osa y – počet.  
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Zobrazení výsledků otázky č. 8. Osa x – 

odpovědi, osa y – počet. 

číslo otázky otázka nejčastější odpověď

2

Jak typický byl Váš 

minulý týden? Mohl/a 

jste být nemocný/á, 

mít hodně úkolů do 

školy/práce, apod.

více méně typický

5 Považujete se za: rekreační sportovec

8
Jak jste se ke 

sportování dostal/a?

Rodiče Vás ke 

sportování vedli od 

dětství a stále 

sportujete.

legenda
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Příloha 8 Výsledky kategorie „NEZAŘAZENÉ“ 

 

  

žena 14 73.7 % 73.7 %

muž 5 26.3 % 100.0 %

20 4 21.1 % 21.1 %

21 5 26.3 % 47.4 %

22 3 15.8 % 63.2 %

23 2 10.5 % 73.7 %

24 1 5.3 % 78.9 %

25 2 10.5 % 89.5 %

29 1 5.3 % 94.7 %

31 1 5.3 % 100.0 %

Hluboka nad Vltavou/Praha 1 5.3 % 5.3 %

Praha/Liberec 1 5.3 % 10.5 %

Praha/Jablonec nad Nisou 1 5.3 % 15.8 %

Plzeň/Karlovy Vary 1 5.3 % 21.1 %

Praha/Brno 1 5.3 % 26.3 %

Odense/Praha 1 5.3 % 31.6 %

Liberecký kraj 1 5.3 % 36.8 %

Praha/Frýdek-Místek 1 5.3 % 42.1 %

Pardubice/Kosořice 1 5.3 % 47.4 %

Hranice/Ostrava 1 5.3 % 52.6 %

Hlušice/Hradec Králové 1 5.3 % 57.9 %

Praha/Hořice 1 5.3 % 63.2 %

Mnichovo Hradiště/Ústí nad Labem 1 5.3 % 68.4 %

Praha/Harrachov 1 5.3 % 73.7 %

Smečno/Kladno/Praha 1 5.3 % 78.9 %

Aš/Praha 1 5.3 % 84.2 %

Brno/Znojmo 1 5.3 % 89.5 %

Zlín/Brno 1 5.3 % 94.7 %

- 1 5.3 % 100.0 %

Věk

odpověď počet % z celku kumulativní %

Pohlaví

odpověď počet % z celku kumulativní %

Místo pobytu

odpověď počet % z celku kumulativní %
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bakalářského studia 13 68.4 % 68.4 %

magisterského studia 6 31.6 % 100.0 %

1 1 5.3 % 5.3 %

2 1 5.3 % 10.5 %

3 4 21.1 % 31.6 %

4 8 42.1 % 73.7 %

5 5 26.3 % 100.0 %

1 2 10.5 % 10.5 %

2 5 26.3 % 36.8 %

3 6 31.6 % 68.4 %

4 6 31.6 % 100.0 %

1 2 10.5 % 10.5 %

2 4 21.1 % 31.6 %

3 7 36.8 % 68.4 %

4 6 31.6 % 100.0 %

1 6 31.6 % 31.6 %

2 11 57.9 % 89.5 %

3 1 5.3 % 94.7 %

4 1 5.3 % 100.0 %

Jste student/ka

odpověď počet % z celku kumulativní %

Jak často zanedbáváte domácí práce kvůli tomu, abyste mohl/a být déle on-line? 

odpověď počet % z celku kumulativní %

Jak často zjistíte, že jste on-line déle, než jste plánoval/a? 

odpověď počet % z celku kumulativní %

Jak často se vyhýbáte odpovědi nebo nechcete přiznat pravdu, když se Vás někdo zeptá, co děláte na internetu?

odpověď počet % z celku kumulativní %

Jak často se stává, že dostanete špatnou známku nebo že neplníte studijní povinnosti, protože trávíte čas na internetu? 

odpověď počet % z celku kumulativní %
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1 12 63.2 % 63.2 %

2 5 26.3 % 89.5 %

3 2 10.5 % 100.0 %

1 2 10.5 % 10.5 %

2 6 31.6 % 42.1 %

3 5 26.3 % 68.4 %

4 3 15.8 % 84.2 %

5 3 15.8 % 100.0 %

1 6 31.6 % 31.6 %

2 12 63.2 % 94.7 %

3 1 5.3 % 100.0 %

1 2 10.5 % 10.5 %

2 5 26.3 % 36.8 %

3 8 42.1 % 78.9 %

4 3 15.8 % 94.7 %

5 1 5.3 % 100.0 %

1 3 15.8 % 15.8 %

2 4 21.1 % 36.8 %

3 7 36.8 % 73.7 %

4 4 21.1 % 94.7 %

5 1 5.3 % 100.0 %

1 9 47.4 % 47.4 %

2 6 31.6 % 78.9 %

3 4 21.1 % 100.0 %

Jak často se stává, že nejdete spát, protože jste dlouho do noci on-line?

odpověď počet % z celku kumulativní %

Jak často vybouchnete, křičíte nebo reagujete podrážděně, když Vás někdo ruší během doby, kdy jste on-line? 

odpověď počet % z celku kumulativní %

Jak často sám/sama sebe přistihnete, když jste on-line, že si říkáte “ještě chvilku”? 

odpověď počet % z celku kumulativní %

Jak často se cítíte znepokojený/á, když jste off-line?

odpověď počet % z celku kumulativní %

Jak často se snažíte zatajit, jak dlouhou dobu jste byl/a on-line?

odpověď počet % z celku kumulativní %

Jak často se Vám stává, že neúspěšně zkoušíte zkrátit dobu, kdy jste on-line? 

odpověď počet % z celku kumulativní %
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1 9 47.4 % 47.4 %

2 8 42.1 % 89.5 %

3 2 10.5 % 100.0 %

1 16 84.2 % 84.2 %

2 3 15.8 % 100.0 %

0 1 5.3 % 5.3 %

1 2 10.5 % 15.8 %

2 4 21.1 % 36.8 %

3 2 10.5 % 47.4 %

4 6 31.6 % 78.9 %

5 3 15.8 % 94.7 %

7 1 5.3 % 100.0 %

více méně typický 14 73.7 % 73.7 %

netypický 4 21.1 % 94.7 %

naprosto typický 1 5.3 % 100.0 %

3 až 4 krát za týden 8 42.1 % 42.1 %

1 až 3 krát za měsíc 3 15.8 % 57.9 %

5 krát za týden nebo víckrát 3 15.8 % 73.7 %

1 až 2 krát za týden 4 21.1 % 94.7 %

téměř vůbec 1 5.3 % 100.0 %

Jak často cítíte úzkost, smutek nebo nervozitu, když jste off-line, a když jste opět on-line, tyto pocity zmizí? 

odpověď počet % z celku kumulativní %

Jak často se rozhodnete být raději na internetu, než jít s ostatními ven? 

odpověď počet % z celku kumulativní %

Jak typický byl Váš minulý týden? Mohl/a jste být nemocný/á, mít hodně úkolů do školy/práce, apod.

odpověď počet % z celku kumulativní %

Kolik dní jste se minulý týden věnoval/a sportovním aktivitám? 

odpověď počet % z celku kumulativní %

Jak často cvičíte, běháte nebo jinak sportujete?

odpověď počet % z celku kumulativní %

61 až 90 minut 4 21.1 % 21.1 %

31 až 60 minut 11 57.9 % 78.9 %

více než 120 minut 1 5.3 % 84.2 %

91 až 120 minut 2 10.5 % 94.7 %

30 minut nebo méně 1 5.3 % 100.0 %

Kolik času obecně strávíte sportovní aktivitou v ty dny, kdy se jí věnujete? 

odpověď počet % z celku kumulativní %
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rekreačního sportovce (Pravidelně sportujete alespoň 2x 

za týden.)
1 5.3 % 5.3 %

rekreačního sportovce (Pravidelně sportujete alespoň 2x 

za týden.)
12 63.2 % 68.4 %

nesportovce (Nikdy jste pravidelně nesportoval/a a ani teď 

pravidelně neprovozujete žádnou sportovní aktivitu.)
5 26.3 % 94.7 %

profesionálního sportovce (Pravidelně trénujete alespoň 

6x za týden, pravidelně se účastníte soutěží a za svoje 

výkony jste finančně odměněn/a.)

1 5.3 % 100.0 %

často 7 36.8 % 36.8 %

občas 9 47.4 % 84.2 %

vždy 1 5.3 % 89.5 %

nikdy 2 10.5 % 100.0 %

nikdy 13 68.4 % 68.4 %

občas 6 31.6 % 100.0 %

Rodiče Vás ke sportování vedli od dětství a stále 

sportujete.
1 5.3 % 5.3 %

Rodiče Vás ke sportování vedli od dětství a stále 

sportujete.
8 42.1 % 47.4 %

Začal/a jste pravidelně sportovat na střední / vysoké 

škole, protože jste byl/a se sebou nespokojený/á.
4 21.1 % 68.4 %

Začal/a jste pravidelně sportovat na střední / vysoké 

škole, protože jste chtěl/a zaplnit volný čas po škole a 

daná sportovní aktivita Vás bavila.

4 21.1 % 89.5 %

V současné době již nesportujete. 1 5.3 % 94.7 %

V minulosti jste nikdy nesportoval/a a nesportujete ani v 

současné době.
1 5.3 % 100.0 %

Jak často máte u sebe během sportování zařízení připojené na internet?

odpověď počet % z celku kumulativní %

Považujete se za:

odpověď počet % z celku kumulativní %

Jak jste se ke sportování dostal/a?

odpověď počet % z celku kumulativní %

Jak často během sportování myslíte na své aktivity v on-line prostředí?

odpověď počet % z celku kumulativní %
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Příloha 9 Vyhodnocení souvislosti mezi užíváním internetu a frekvencí sportování 
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Příloha 10 Vyhodnocení souvislosti mezi frekvencí sportování a myšlenkami na 

aktivity v online prostředí 
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