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Abstrakt 

 

 Bakalářská práce se zabývá problémovým používáním internetu v mobilních telefonech a 

prokrastinací u studentů vysokých škol.  Cílem práce je zjistit, jestli mezi těmito jevy existuje 

korelace. Práce seznamuje s teoretickým základem a teoreticky ukotvuje pojmy jako 

závislost, prokrastinace a digitální společnost. Praktická část práce je zpracovaná pomocí 

kvantitativní výzkumné metody, konkrétně je použito dotazníkové šetření. Dotazník je 

distribuován mezi studenty vysokých škol on-line formou. Výsledky ukazují, že mezi 

prokrastinací a závislostí na internetu v mobilních telefonech je korelace.  

 

 

Abstract 

 

The bachelor's thesis deals with the problematic use of the Internet in mobile phones and 

procrastination among university students. The aim of the work is to find out if there is a 

correlation between these phenomena. The thesis introduces the theoretical basis and 

theoretically anchors concepts such as addiction, procrastination and digital society. The 

practical part of the work is processed using a quantitative research method, specifically, a 

questionnaire survey is used. The questionnaire is distributed among university students 

online. The results show that there is a correlation between procrastination and internet 

addiction in mobile phones. 
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Úvod 

Jednou z nejvýraznějších změn, které provázely začátek nového tisíciletí, je nástup 

nových technologií. Ty do našich životů přinesly celou řadu úžasných věcí. Informace jsou 

jednoduše přístupné každému, kdo k nim má přístup, díky rozšíření počítačů a mobilních 

telefonů, které bývají vybaveny připojením k internetu. Procesy založené na výrobě zboží a 

služeb jsou rychlejší a efektivnější. Díky vývoji moderních technologií nemusíme chodit do 

kina, ale můžeme si libovolný film přehrát z pohodlí domova, díky tomu, že většina 

domácností má přístup k internetu apod. 

Technologie, kterým dříve trvalo desítky let, než si je společnost adaptovala, se nyní 

zvládají uchytit během mnohem kratší doby. Například rozhlasu trvalo 38 let, než dosáhl 

hranice 50 000 000 uživatelů. Televize stejný počet uživatelů dosáhla za 13 let. Internet 

k dosažení tohoto počtu potřeboval pouhých 5 let (Cilliers, Pekelharing, 2015) a jeho obliba 

stále roste. Za posledních 15 let se počet uživatelů internetu zvýšil o více než 1000 %. 

(Hulanová, 2012).  

Internet je dnes běžnou součástí mobilních telefonů, které v západních zemích vlastní 

až 96 % obyvatel (Cain, Malcom, 2019).  Díky internetu dnes mobily neslouží jen 

k telefonování a posílám SMS zpráv, ale mají širokou škálu dalších funkcí. Umožňují nám 

užívat sociální sítě a různé komunikační platformy jako např. WhatsApp, Messenger (Kuss 

a Lopez-Fernandez, 2016), nabízí zábavu a potřebné informace (Hulanová, 2012). Díky 

internetu v mobilu můžeme třeba sledovat počasí, zjistit, kdy nám jede vlak, naplánovat trasu 

svého výletu nebo zjistit, co zrovna dělají naši přátelé. Pokud nám aplikace v mobilním 

telefonu usnadňují život, je všechno v pořádku. Je třeba si však uvědomit, že kromě výhod 

má užívání mobilního telefonu také určitá rizika. Ne nadarmo se říká: „všeho s mírou“.  

Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda souvisí závislost na mobilním telefonu a s tím 

spojené nadměrné používání internetu s prokrastinací, kterou definujeme jako chorobné 

odkládání úkolů a povinností (Yilmaz, 2017). Dalším úkolem je zmapovat míru rizikovosti 

chování těchto studentů v kyberprostředí. 

 Uvádí se, že skupinou, která je závislostí na mobilních telefonech ohrožena nejvíce, 

jsou studenti vysokých škol (Gökçearslan, Uluyol, Sahin, 2018). I proto jsem se rozhodla 

zjistit, zda existuje mezi těmito fenomény spojitost. 

Teoretická část práce se zabývá primárně seznámením s pojmy, které jsou pro tuto 

práci klíčové. Je rozdělena do čtyř kapitol zaměřených vždy na konkrétní oblast. 
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V rámci první kapitoly je čtenář uveden do konceptu dnešní společnosti, které se také 

říká informační společnost, nebo společnost digitální ekonomiky. Toto označení si získala 

díky masivnímu využívání digitálních technologií. Lidé pomocí moderních technologií jako 

např. televize, mobilní telefon apod. získávají mnohem víc informací mnohem jednodušeji, 

než tomu bylo v minulosti (De Marez, Evens, Stragier, 2011). V kapitole jsou vysvětleny 

pojmy digitální občanství, kyberprostor, digitální domorodci neboli Generace Z.  

Druhá kapitola se zaměřuje na médium, které je předmětem výzkumu, a tím jsou 

mobilní telefony. Shrnuje historii vývoje této technologie, jeho klady i zápory. Následující 

kapitola se věnuje tématu závislostí, a to definici pojmu, kritérii závislosti a jejich rozdělení. 

Pozornost je věnována také již konkrétní závislosti na internetu. Součástí této kapitoly je 

také část, v níž jsou uvedeny poznatky z již realizovaných výzkumů věnovaných 

problematice používání internetu, závislosti na jeho užívání. 

Téma prokrastinace je podrobněji rozepisováno v další kapitole, která se opět věnuje 

definování pojmu a seznamuje nás s termínem akademická prokrastinace a provedenými 

výzkumy na toto téma a opět se vrací k provázání s tématikou prokrastinace na mobilním 

telefonu. Tato kapitola nás mimo jiné seznamuje s pojmem jako je cyberloafing, čímž se 

pomyslný kruh uzavírá a ukončuje teoretickou část této bakalářské práce. I tato kapitola je 

doplněna o výsledky již realizovaných výzkumů souvisejícím s problematikou 

prokrastinace. 

Po získání teoretických informací ke zkoumanému tématu, je možno přejít k 

praktické části, která má za úkol potvrdit, či vyvrátit zkoumané prozkoumat  hypotézy. 

Jako vhodná metoda byl vybrán kvantitativní výzkum, který je založen na sběru dat, 

která jsou následně analyzována pomocí různých statistických metod. Jeho specifikem je, že 

získáme malé množství informací ke zkoumanému problému od velkého počtu respondentů 

(Jensen, 2002). Výsledky výzkumu platí zpravidla jen pro prostředí, z něhož data pochází, 

v případě tohoto výzkumu jde o studenty vysokých škol. (Disman, 2011). 

Sběr dat byl realizován pomocí elektronického dotazníku, který kromě základních 

demografických otázek obsahuje sadu otázek z Chenovy škály závislostí na internetu a 

Layovy škály prokrastinace. Tyto dotazníky byly zcela anonymní a distribuovány online. 

Následně byly dotazníky vyhodnoceny a zpracovány tak, aby podaly odpovědi na 

zpracované hypotézy.  

 Celkem se výzkumu zúčastnilo 216 studentů vysokých škol, avšak po vyloučení 

nevhodných či nekompletních dotazníků jich zůstalo 161, s kterými se dále pracovalo. Po 
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vyhodnocení jednotlivých škál, které byly v dotazníku obsaženy bylo zjištěno, že mezi 

studenty jsou jedinci vykazující znaky závislosti jak na screeningové (71 %), tak na 

diagnostické (58 %) úrovni. Co se týče prevalence prokrastinace v tomto výzkumném 

vzorku, tak do kategorie neprokrastinujících spadá pouze jedna žena. Zbytek odpovídajících 

spadá do kategorie lehkých, středních a těžkých prokrastinátorů, přičemž nejpočetnější 

skupinou jsou těžcí prokrastinátoři (57,8 %). 

Závěr práce je věnován diskusi, která shrnuje výsledky výzkumu této práce a dává je 

do kontrastu s výsledky zahraničních studií. Dále pojednává o přínosech práce a nastiňuje 

další možná témata k výzkumu. V závěru bakalářská práce potvrzuje či vyvrací stanovené 

hypotézy a odpovídá na výzkumnou otázku a to, jestli existuje vztah mezi závislostí na 

používání mobilního telefonu a prokrastinací u studentů vysokých škol. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 

 

 

1.1. Digitální společnost 

 

Pro současnou dobu je výstižná celá řada kontinuálních přeměn, na které upozorňuje 

Norský antropolog Eriksen (Eriksen in Bauerová, 2019). Polský sociolog a filozof Bauman 

v této souvislosti používá pojem „tekutá modernita“ (Bauman, 2020).  

V dnešní době se lidem zdá téměř nemožné představit si život bez všech svých 

moderních technologických výdobytků. Valná většina z nás potřebuje ke své práci počítač. 

Díky sociálním sítím můžeme zůstat v kontaktu se starými známými, sdílet fotografie a 

navzájem komunikovat. Avšak tento digitální život má i svá negativa, jako je přehlcení 

informacemi, které můžou vyústit k nespavosti a nervozitě (Meyer, 2018).  

Pro společnost dnešní doby existuje více než 300 názvů (Petrusek, 2006). Příkladem 

je společnost informační, společnost digitální ekonomiky, individualizovaná společnost, 

nebo éra konvergence (De Marez, Evens, Stragier, 2011). 

Dalším pojmenováním, které upozorňuje na rozvoj technologií je pojem síťová 

neboli digitální společnost, která se stala aktuální díky technologickým změnám, které 

během posledních let proběhly. Jedná se o propojení fyzického a digitálního světa. 

Definována je také jako interdisciplinární výzkumná oblast, která vznikla díky tomu, že se 

technologie postupně integrovaly do každodenního života (Paul et al., 2018). Získávání 

informací je tak rychlejší a dostupnější, než tomu bylo kdykoli dříve, díky existenci 

celosvětové sítě (Redshaw, 2020). 

S digitální společností úzce souvisí pojmem digitální občanství. Klíčovým prvkem 

digitálního občanství je pojem „digitální zapojení“. Digitální občanství spočívá v efektivním 

používání digitálních technologií tak, aby spolu společnost mohla aktivní interagovat, 

komunikovat mezi sebou, vytvářet a konzumovat digitální obsah. Digitální občan plynule 

kombinuje digitální dovednosti a znalosti. Jedním ze základních principů digitálního 

občanství je mít balanc při používání technologií a osobní pohoda jedince, kdy jednotlivec 

dělá samostatná rozhodnutí o tom, jak čas strávený online řadí do běžného života tak, aby 
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mu onu pohodu nenarušovaly (Frau-Meigs et al., 2017). 

 

1.1.1. Kyberprostor 

 

Díky digitálním technologiím se svět virtuální reality propojuje se světem reálným. 

Můžeme se vidět během videohovoru s volaným, pořádat videokonference, online se 

přenášet na různá místa světa, hrát videohry. Zkrátka pomocí digitálních technologií máme 

vše na dosah ruky.  

Tuto virtuální oblast, kde se setkává vícero uživatelů internetu, kteří navzájem 

interagují nazval antropolog David Hakken kyberprostor (Macek, 2005). 

Pro současnou společnost je v rámci kyberprostoru typický rozmach užívání 

„kapesních“ technologií. Mezi ty patří mobilní telefon, který pro dnešní společnost 

symbolizuje klíčový kulturní artefakt, a to hlavně pro mladou generaci. Jeho význam, 

jakožto stěžejního informačního zdroje, se nedá popřít. To, co byly pro předešlé generace 

knihy, sborníky, časopisy apod., jsou pro dnešní mládež mobilní telefony. Největší rozdílem 

je však dostupnost. Informace jsou dnes díky rozvoji internetu, který je častou součástí 

mobilních telefonů, dohledatelné rychle, snadně, kdykoli a téměř kdekoli. Internet rovněž 

velmi ovlivnil možnost vzdělávání, neboť přiblížil možnost získávání informací a vědomostí 

široké mase obyvatel (Keogh, 2017). 

Pozitiva užívání mobilních telefonů jsou všem známá. Vždyť především díky široké 

škále funkcí, jeho popularita, jak již bylo řečeno, prudce stoupá. Je však třeba znát i rizika, 

která sebou přináší především nadměrné užívání mobilních telefonů. Těm je věnována 

pozornost v následující kapitole. 

 

1.1.2.  Digitální domorodci 

 

Těmi, kdo se v rámci kyberprostoru orientují nejlépe patří generace narozená po roce 

1990. Tito mladí lidé mají přístup k informačním technologiím od malička a jejich užívání 

je pro ně naprostou samozřejmostí, bez které si život ani neumí představit. Marc Prensky pro 

tuto generaci využívající digitální technologie jako internet, mobilní telefony, tablety, herní 

konzole apod., zavedl pojem digitální domorodci. V souvislosti s touto generací se můžeme 
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setkat také s označením generace Z (Prensky, 2001). Digitálního domorodce je možno 

poznat takto: 

− digitální domorodec má internet všude s sebou (hlavně v mobilních telefonech), 

− digitální domorodec je digitálně hyperaktivní, 

− digitálnímu domorodci stačí snadno vstřebatelné a ve své podstatě lehce 

pochopitelné informace,  

− hranice mezi životem off-line a online je pro něho značně rozmazaná, 

− digitální domorodec tráví spoustu času online, používá sociální sítě, kde 

komunikuje s přáteli a socializuje se, 

− internet je pro digitálního domorodce místo, kde se může svobodně vyjadřovat,  

− digitální domorodec provádí několik věcí najednou např. pracuje na internetu a u 

toho poslouchá hudbu). V této souvislosti hovoříme o multitaskingu (Brdička, 

2011). 

  

https://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Generace_Z
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2. Závislosti 

 

Závislost je široký pojem. Závislost na mobilních telefonech, která je pokládána za 

největší riziko v souvislosti s užíváním mobilních telefonů, je jen malou částí, a proto je 

v této kapitole ze všeho nejdříve definován pojem závislosti.  

 

2.1. Definice pojmu 

 

Obecně termín „závislost“ označuje jev, kdy člověk postupně přizpůsobuje veškeré 

své chování tak, aby naplnil určitou potřebu.  

Závislost vzniká jako výsledek kolize několika rovin, které na sebe vzájemně působí. 

Spouštěči, které mohou umožnit rozvoj závislosti jsou nejčastěji špatná rodinná situace, 

negativní zkušenosti z dětství, slabší psychická odolnost, vliv okolí, vrstevníků, společnosti 

nebo životního prostředí. (Nešpor, 2003). 

Nešpor, jehož poznatky vychází z Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) 

syndrom závislosti definuje jako: „Skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních 

fenoménů, v nichž užívání nějaké látky, nebo třídy látek, má u daného jedince mnohem větší 

přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více“ (Nešpor, 2003: s. 14).   

Mezi obecná kritéria závislosti dle MKN-10 patří zejména silná, nekontrolovatelná 

touha (craving) látku užít. Její odejmutí je doprovázeno odvykacím stavem. Na látce také 

vzniká tolerance, takže dochází ke zvyšování dávky. Charakteristické je postupné 

zanedbávání rodiny, přátel, svých koníčků za účelem konzumace dané látky i přes značná 

negativa, jako zdravotní problémy, finanční tíseň, problémy ve škole/práci apod. Pokud se 

objeví tři a více z nich u daného jedince během jednoho roku, lze mluvit o závislosti.  

(Nešpor, 2003). 

Adiktologicky významnou definicí je zcela jistě ta od Kaliny (2008), který říká, že: 

„Závislost je uznávanou nemocí s předpokladem, že příčina závislosti se skrývá ve 

vlastnostech chemických substancí nebo objektů.“ (Kalina, 2008: s. 237). 

Marlatt a kolegové (1988) definují závislostní chování jako již existující vzorec chování 

zvyšující možnost vzniku nemoci nebo sociálních problémů. To je způsobeno ztrátou 

kontroly (Marlatt et al., 1988). 
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2.2. Nelátkové závislosti 

 

Změna životního stylu a rychlý vývoj technologií přispívá ke vzniku nových typů 

závislostního chování. Mimo látkových závislostí, kdy je člověk závislý na určité 

psychoaktivní substanci, existují také závislosti nelátkové, které se vyznačují tím, že 

závislost se nevztahuje na užívání určité psychoaktivní látky, nýbrž jsou spojeny s procesy. 

Do skupiny nelátkových závislostí se řadí mimo nadměrné užívání mobilního telefonu např. 

gambling, workoholismus, poruchy příjmu potravy nebo závislost na nakupování apod. 

(Vacek, Vondráčková, 2014). 

Pro nelátkové závislosti existuje vícero pojmenování. Označují je názvy jako 

behaviorální závislosti, nedrogové závislosti či závislost na procesech. Je zřejmé, že více 

názvů může být pro člověka matoucí, avšak ani v anglickém překladu to není o moc lepší. 

V anglické literatuře se používají dvě označení: dependance (spolehání) a 

addiction,(závislost) a to buď samostatně, nebo ve spojení s pojmy disorder (nemoc) a 

syndrome (syndrom) (Vacek, Vondráčková, 2014). 

Jak uvádí Ingram: „Závislost na procesech se dnes spíše považuje za návykové a 

impulzivní poruchy, nicméně praxe léčby těchto poruch se léčí společně či velmi podobným 

způsobem jako na objekt specifikovaná závislost“ (Ingram in Kalina, 2008: s. 237). 

V systému MKN-10 jsou nelátkové závislosti řazeny mezi návykové a impulzivní 

poruchy. Základním znakem je nutkání k vykonání určité činnosti a následná neschopnost 

odolat impulzu. Vykonání určité činnosti vede k potěšení a úlevě. U některých lidí se může 

objevit také pocit lítosti a výčitky svědomí. Impulzivní poruchy jsou charakteristické tím, že 

chování samotné nemá racionální motivaci a poškozuje buď určitou osobu, nebo její blízké 

(Soutullo et al., 1998).  

Nelátkové závislosti jsou převážně psychické závislosti bez fyzických odvykacích 

příznaků. Prožívání člověka se mění na základě pozitivních prožitků spojených 

s vykonávanou aktivitou až do takové míry, že stále víc baží danou aktivitu vykonávat pro 

navození příjemných pocitů (Pokorný, Telcová, Tomko, 2002). 
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2.2.1. Netolismus 

 

Nejnovějším fenoménem v oblasti nelátkových závislostí, který souvisí s rozvojem 

moderních technologií je netolismus neboli závislost na internetu. Jaké jsou příčiny 

netolismu? Mezi nejvíc zjevný důvod je vytvoření celosvětové sítě internet v roce 1983. 

Nové technologie nebyly ani zdaleka tak rozsáhle používané tak, jako tomu je dnes. Mít 

počítač s internetem byla spíše známka blahobytu. Tomu přispíval i fakt, že rozvoj těchto 

technologií ve státech patřících do Sovětského Svazu značně stagnoval, na rozdíl od USA. 

Označení netolismus bylo poprvé použito newyorským psychiatrem Goldbergem v roce 

1995 (in Suler, 1999). Netolismus způsobuje sociální, psychologické, ale také medicínské 

poškození jedince a omezuje jeho svobodu, který má neustálou potřebu být online, přičemž 

není schopen tuto potřebu ovládat. Typická je také neustálá kontrola notifikací a bytí 

neustále na příjmu (Adiktologická ambulance, 2010). 

Závislost na internetu řadíme nejen k obsedantně kompulzivním poruchám, ale také 

k poruchám užívání návykových látek (Vacek, 2010). Charakteristické pro nelátkové 

závislosti je vybudování psychické závislosti, která člověka vybuřuje k opakování dané 

činnosti, díky které se dostavuje příjemný prožitek. (Pokorný, Telcová, Tomko, 2002).  

Tato pozitivní asociace, kterou si člověk s používáním internetu vybuduje ho nutí ke 

kompulzivnímu chování. Podle teorie užití a gratifikace (McQuail, 2009) daný jedinec tuto 

činnost vykonává k naplnění některé z potřeb jako na příklad:  

- kognitivní (informovanost), 

- afektivní (zábava, uvolnění), 

- sociální (pocit sounáležitosti), 

- personální (identita). 

V odborné literatuře se můžeme setkat s různými možnostmi, jak rozlišovat 

závislosti spojené používáním internetu. Kalina (2008) hovoří o: 

− závislosti na online hrách,  

− závislosti na online komunikaci (Skype, sociální sítě jako např. Twitter, 

Facebook, diskusní fóra, e-mail), 

− závislosti na stránkách s pornografií. 

Za závislost jako takovou však není považováno nepřetržité bytí online, pokud je to však 

odůvodněné např. v zaměstnání (Kalina, 2008). Doktorka Kimberly Young ve své publikaci 
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z roku 2004 rozděluje závislost na internetu do těchto pěti skupin:  

1. Hraní počítačových her. 

2. Trávení času na internetu.  

3. Navazování internetových vztahů.  

4. Hraní online her.  

5. Navštěvování pornografických stránek (Young, 2004).  

Mezi příznaky netolismu patří zejména ztráta kontroly nad časem. Patří zde také 

nejrůznější psychické projevy, jako na příklad pocit prázdnoty, nervozita, která vzniká 

hlavně při absenci internetu. Dále jsou charakteristické psychosociální projevy a snížený 

výkon v práci. Objevují se také fyzické projevy jako bolesti zad, šíjí, hlavy, zápěstí, bolesti 

očí nebo výskyt tiků (Pokorný a kol., 2002). 

Kubelová a Malířská (2009) v této souvislosti upozorňují na nebezpečí vzniku tzv. 

fantomových vibrací. Fantomova vibrace je forma halucinace, kdy má dotyčný pocit, že slyší 

vibraci signalizující příchozí upozornění na jeho mobilu. Dojde-li na příklad k podráždění 

kůže, tak má tělo pocit, jako by vibroval telefon (Kubelová, Malířská, 2009). 

Položíme-li si otázku, zda je možné netolismu předcházet, můžeme si odpovědět, že 

ano. Mezi osvědčené metody patří na příklad: 

- včasné vypnutí mobilního telefonu, a to i přes noc, 

- ujasnit si, co nám jeho používání přináší, a naopak zvážit jeho negativa, 

- vážit si sebe sama a svého času a soukromí, 

- spoléhat více sám na sebe (Pokorný a kol., 2002). 

 

2.2.2. Nomofobie 

 

Nejen netolismus ohrožuje uživatele mobilních aplikací. S užíváním mobilních 

telefonů souvisí termín „nomofobie“, což je nadměrný strach ze ztráty telefonu nebo signálu 

(Pivoňková, 2013). Toto označení vzniklo ve 21. století ze zkráceného spojení „no mobile 

phobia“. Odborníci odhadují, že nomofobií může trpět 53 % uživatelů mobilních telefonů 

(ČTK, 2008). 
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2.2.3. Diagnostika závislosti na internetu 

 

Výzkumy zabývající se touto problematikou ukazují, že si lidé nevybudují závislost na 

internetu obecně, ale spíš na konkrétních aplikacích a webech, při čemž mezi ty nejvíc 

návykové patří stránky či aplikaci umožňující obousměrnou komunikaci (Adiktologická 

ambulance, 2010). 

Kimberly Young (2004) a její metoda patří k jedním z prvních testů, které slouží 

k diagnóze rizikového používání nových médií. Na základech této metody se dodnes 

používají nástroje, které se běžně používají k diagnostice závislosti na internetu. Z nejčastěji 

kladených otázek lze jako příklad uvést následující:  

1. Ví dotyčná osoba, kolik času může každý den na počítači/telefonu/tabletu trávit?  

2. Dochází k překročení limitu? Jak často? 

3. Jsou zanedbávány povinnosti dotyčného jedince? 

4. Máte dojem, že se izoluje od ostatních, nebo navozuje více vztahů online? 

5. Ihned po příchodu domů ze školy/práce tráví čas online? 

6. Při přerušení během používání nových médií, chová se k vám dotyčná osoba 

podrážděně? (Chocholska, Osipczuk, 2009).       

 

2.3. Výsledky již publikovaných výzkumů    

 

V této kapitole jsou zmíněny některé zajímavé závěry, které vznikly díky výzkumům, 

které byly v minulosti realizovány a souvisí s tématem této bakalářské práce. 

Například bylo zjištěno, že v dnešní době má profil na libovolné sociální síti přes 80 % 

populace naší zeměkoule. První účty na sociálních sítích si zakládají děti nejčastěji od čtvrté 

třídy základní školy. Používání sociálních sítí se proměňuje v čase. Zatímco v minulosti 

dominoval Facebook, postupně začalo převažovat používání aplikace Instagram, který 

v roce 2018 převzal první místo v oblíbenosti. I přes tento fakt je však stále Facebook 

nejrozšířenější platformou. Data z počátku roku 2019 říkají, že má přes 2,2 miliardy 

uživatelů. Ve vyspělých zemích ho používá mezi 70–80 % internetové populace (Dočekal 

et al., 2019).  

Alarmující je závěr Amerického výzkumu Common Sense Media, který potvrdil, že 
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průměrné dospívající dítě tráví před obrazovkami a u displejů až osm hodin denně. 

Konverzace s rodinou jim však trvá zhruba patnáct minut. Výzkumy dále ukazují, že 

největším zlodějem času je bezcílné „scrollování“ po sociálních sítích a chatování 

s vrstevníky (Dočekal et al., 2019).  

Výzkum Pew Research (2018) z USA, týkající se mladistvých ve věku 13 až 17 let 

ukázal, že nejvíce používanou online platformou je Youtube (85 %), hned po něm následuje 

Instagram (72 %) a Snapchat (69 %). Facebook získal 51 %, avšak časté je používání jeho 

součásti, tedy chatovací aplikace Messenger, kterou používají i bez založení profilu na 

samotném Facebooku (Dočekal et al., 2019). 

V Česku proběhla obdobná studie České rady dětí a mládeže). Ukázalo se, že nejvíce 

používanou aplikací u nás je Facebook, Instagram a Snapchat (Dočekal et al., 2019).  

Studenti vysokých škol využívají mobilní telefony pro zábavu (hraní her, sociální sítě, 

hovory), ale také k práci (psaní e-mailů) a ulehčení studia (studenti se mezi sebou 

domlouvají, komunikují, sdílejí mezi sebou dokumenty). I přes všechny tyto aktivity, které 

nám ulehčují a zpestřují život, je nadměrné používání mobilu rizikové. Až 48 % studentů 

vysokých škol vykazuje znaky závislosti na svých mobilních telefonech a 42,6 % ze 

studentů, kteří se tohoto výzkumu účastilo trpí nomofobií. Tyto osoby mohou trpět 

sociálními, rodinnými i akademickými problémy (Gökçearslan et al., 2018).  

Data ČSÚ (Českého statistického úřadu) z roku 2017 poukazují na to, že studenti 

vysokých škol nejčastěji k připojení na internet používají mobilní telefon. Z 94 % jsou 

studenti aktivní na sociálních sítích, 87 % odkazuje na sociální sítě, a zpravodajství, z 82 % 

studenti vyhledávají informace a z 67 % používají internet k hraní her (Český statistický 

úřad, 2017). 

Závislost je plíživého charakteru, ale po jejím plném rozvinutí má nenávratné škody. 

Osoby takto postižené se začínají více izolovat od reálného života do online prostředí. Dále 

ztrácejí kontakt, emoční spojení. Někteří z nich nedokážou efektivně komunikovat s okolím. 

Vyskytuje se roztržitost, snížená schopnost se soustředit, poruchy paměti, zlehčování 

důležitých věcí atd. Přičemž při rozvoji závislostního chování a znaků s tím spojenými může 

docházet ke vzniku prokrastinace, neplnění povinností, či jejich zanedbávání na úkor trávení 

času na mobilu (Siemieniecki, 2008). 
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3. Prokrastinace 

 

Prokrastinace je druhým z fenoménů, kterým je věnován tento výzkum. Proto jsou 

v této kapitole shrnuty definice pojmu definicí pojmu prokrastinace a užším pojmem 

akademická prokrastinace, která se vztahuje ke studentům vysokých škol. 

 

3.1. Definice pojmu  

 

Termín prokrastinace vznikl spojením latinských slov. Slovesa „procrastinare“, což 

je v překladu „pro“ (značící pohyb dopředu) a „crastinus“, neboli přeloženo jako: „patřící 

zítřku“ (DeSimone, 1993, cit. dle Gabrhelík, 2008). Pod pojmem prokrastinace se opět 

skrývá několikero definic. 

Prokrastinace je produktem přílišného nesouladu mezi záměrem vykonat určitou 

činnost a výsledným jednáním (např. Lay, 1994, Gabrhelík, Vacek, Miovský, 2006, 

Gabrhelík, 2008). Van Eerde (2003) definuje prokrastinaci na základě vztahu k časové 

prodlevě, která vznikne mezi původní myšlenkou na např. úkolu pracovat a mezi jeho 

skutečným vykonáním (Van Eerde, 2003). 

  Silver a Sabini (1981, in Steel, 2007) chápou prokrastinujícího člověka jako někoho, 

kdo má záměr vykonat danou činnost, zkouší začít, ale zatím se mu to nedaří (cit. dle 

Gabrhelík, 2008).  Důležité je také to, jak vysoké mínění o sobě určitý jedinec má. Jedinec 

s lepším míněním o sobě samém, prokrastinuje více, a to z důvodu hrozby negativní zpětné 

vazby (Van Erde, 2003). Ochranu sebeúcty popisuje jako jednu z možností vysvětlení toho, 

proč se dotyčný jedinec chová, jak se chová, tedy, že odkládá plnění úkolů do poslední chvíle 

i Tibbet a Ferrari (2015). Autoři tvrdí, že toto odkládání povinností člověka chrání tak, že 

případný neúspěch při plnění úkolu je přisuzován nízkému úsilí nikoli neadekvátním 

množství schopností (Tibbett, Ferrari, 2015).  

Ludwig uvádí, že když prokrastinujeme: „Nedokážeme se přemluvit k plnění úkolů, 

které bychom měli nebo chtěli dělat. Místo důležitých věcí, ve kterých vidíme smysl, často 

děláme něco nepodstatného. Sledujeme seriály, zaléváme květiny v kanceláři, hrajeme 

počítačové hry, trávíme hodiny na sociálních sítích, jíme (i když nemáme hlad), opakovaně 

uklízíme, chodíme bezcílně po pracovišti nebo jen tak zíráme do zdi“ (Ludwig, 2013: s. 13). 
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Prokrastinace je často provázená negativními pocity jako jsou výčitky svědomí a 

frustrace, které vedou k pocitu bezmoci a opětovnému nic nedělání. Ačkoli člověk 

nevykonává činnost, kterou by chtěl, tak není prokrastinací chápáno odpočívání, protože při 

odpočinku získáváme energii novou. Během prokrastinování ji však naopak ztrácíme. 

Člověk se tak lehce ocitne v začarovaném kruhu (Ludwig, 2013). 

Prokrastinace je mimo výše uvedené definice také chápána jako časově limitovaná 

možnost, jak se vyhnout úzkosti. Ze začátku může dojít k elevaci nálady daného jedince, 

avšak následku vždy dochází k jejímu opětovnému zhoršení. Prokrastinující studenti 

vysokých škol mohou zažívat pocit viny nebo mít výčitky svědomí i po dokončení semestru 

(Solomon, Rothblum, 1984). 

Shrneme-li výše uvedené definice lze prokrastinaci chápat jako odkládání nějakého 

úkolu, který sice máme v plánu vykonat, ale něco nám brání a na místo toho děláme spoustu 

jiných činností. Chráníme tak sami sebe před případným selháním. Ze začátku může mít na 

člověka pozitivní vliv. Dojde ke zlepšení nálady, bezstarostnosti, ale pouze krátkodobě. Poté 

opětovně nastupuje stres z plnění úkolu a blížícího konečného termínu a možné zdravotní 

problémy (Tice, Baumeister, 1997). 

  Dnešní společnost je význačná hlavně tím, že informace jsou snadno dostupné 

téměř odkudkoli. Díky internetu, který máme neustále po ruce v podobě mobilního telefonu, 

můžeme trávit spoustu času online. Volný čas můžeme věnovat prohlížení sociálních sítí, 

komunikací s přáteli, hraním her apod.  Potenciál, který nám dnešní svět nabízí je 

ohromující. Tzv. nůžky potenciálu se stále více rozevírají. Čím více máme možností, tím je 

pro nás složitější se mezi nimi rozhodnout. Vzniká tzv. rozhodovací paralýza. Rozmýšlení 

nad možnostmi, které se nám nabízí nám bere tolik energie, že se nakonec nerozhodneme 

pro žádnou z nich, což vede k následným výčitkám svědomí a vznikem frustrace (Ludwig, 

2013).   

Abbasi a Alghamdi (2015) prokrastinaci dělí do několika dimenzí (akademická 

prokrastinace, prokrastinace na pracovišti, chronická prokrastinace), při čemž tato práce 

blíže přibližuje dimenzi akademické prokrastinace. 

 

3.2. Akademická prokrastinace 

 

V populaci studentů vysokých škol dochází k prokrastinačnímu chování často a 
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s ohledem na sociokulturní specifika se používá termín akademická prokrastinace (Yilmaz, 

2017). Zdroje uvádějí, že akademická prokrastinace vyskytující se v prostředí vysokých škol 

je zatím nejvíce probádaným tématem (Kouroshnia, 2016). Tento typ prokrastinace se týká 

primárně činností a úkolů, spojenými se studiem či učením (Steel, Klingsieck, 2016). 

Akademická prokrastinace bývá popisována jako nepřínosné chování studentů, které 

negativně ovlivňuje nejen jejich studijní výkon, ale také proces učení obecně (Wolters, 

2003). 

Existuje celá řada konceptů zabývající se problematikou prokrastinace, a které více 

definují prokrastinační chování. Jedná se o chování, které se negativně podepisuje na výkon 

studenta. Ten se stává více pasivním, jejich akademický potenciál se snižuje a s tím i jeho 

výkon během studia, zatímco se zvyšuje úroveň nezodpovědnosti a bezstarostnosti (Hussain, 

Sultan, 2010). 

V souvislosti s výše popsaným se prokrastinace vysokoškolských studentů označuje 

za jeden z hlavních důvodů, proč studenti prodlužují své studium, oddalují zkoušky, plnění 

zadané práce a ztrácejí akademickou zodpovědnost sami za sebe a svá studia (Hussain, 

Sultan, 2010).  

Nemůžeme tak vinit ze studijních neúspěchů pouze prokrastinaci, ale faktorů, které 

studenta ovlivňují je celá řada.  

 

3.3. Výsledky studií 

Prokrastinace se v populaci nevyskytuje homogenně. Více rozšířená je prokrastinace 

v populaci studentů vysokých škol než v populaci dospělých (Tibbett, Ferrari, 2015). Jedná 

se o nejvíc početnou skupinu a můžeme toto chování označit za určitý styl života, který si 

studenti vybrali (Steel, 2007). Výzkumy uvádějí, že prokrastinací trpí 80-95 % studentů 

vysokých škol (Ellis, Knaus, 1977). Stejné údaje ve své práci uvádí i Steel (2007). 

Sirois & Pychyl (2016) uvádí, že odlišnost mezi pohlavími není důležitá, přičemž 

většina studií naznačuje, že muži a ženy se chovávají obdobně. Podobné výsledky přineslo i 

šetření v českých podmínkách (Gabrhelík, 2008). Jistou výjimkou byl online průzkum, jehož 

výsledky Steel a Ferrari publikovali v roce 2013 a v jehož rámci autoři zjistili, že 

prokrastinátory jsou častěji mladí svobodní muži s nižším vzděláním (Steel & Ferrari, 2013). 

Výzkumy ukazují, že existují rozdíly mezi pohlavími a věkem. S přibývajícím věkem 

a zkušenostmi se prokrastinace postupně snižuje (Steel, 2007, Tibbett, Ferrari, 2015). 



 

 

18 

Genderový rozdíl nejde jednoznačně určit. Ženy jsou však v mnoha případech schopnější 

kontrolovat a řídit své chování než muži. Lze tak odvodit, že muži budou k prokrastinování 

náchylní víc (Steel, 2007). Tyto rozdíly se ukázaly jako platné i u populace studentů. Ve 

výzkumu z roku 2014 prokrastinovali studenti více než studentky a ti mladší (méně než 

dvacet let) prokrastinovali častěji než studenti starší dvaceti let. Muži prokrastinují častěji 

než ženy (Khan a kol., 2014).  

Mezi důvody patří hlavně strach ze selhání a lenost, ale samozřejmě jsou důvody 

individuální a mohou se lišit napříč pohlavími (Özer, Demir a Ferrari, 2009). S prokrastinací 

je spojováno používání sociálních sítí (Ryan, Xenos, 2011). Proměnné jako nízká 

svědomitost a vyšší míra extraverze mají vliv i na prokrastinaci (Tibbett, Ferrari, 2015; Steel, 

2007). Roku 2013 byla provedena studie, kdy výzkumníci omezili dobu respondentů, kterou 

trávili na sociálních sítích. To vedlo k nižší míře prokrastinování. Dokázali tak 

předpokládanou spojitost těchto dvou jevů (Hinsch a Scheldon, 2013). 

Jak je to v českém prostředí? Existující výzkum Gabrhelíka (2008) analyzoval data 

293 studentů vysokých škol v České republice. Ke sběru dat použil Posuzovací škálu 

prokrastinace pro studenty. Získaná data dále rozdělil do tří kategorií, podle toho, jakého 

dosáhli skóre na prokrastinátory: 1. lehké, 2. střední, 3. těžší. Z této studie vyplynulo, že 100 

% odpovídajících můžeme považovat za prokrastinátory, protože do kategorie 

neprokrastinujících nešel zařadit ani jeden z respondentů. Více než polovina studentů 

připadala do kategorie 2. střední prokrastinátoři (Gabrhelík, 2008).   

O hlavní důvod, proč se studenti vyhýbají plnění povinností se zajímaly české 

autorky Sliviaková a Klimusová (2008). Výzkumu se zúčastnilo 160 studentů oboru 

psychologie. A výsledky poukazují na to, že míra prokrastinace se u studentů zvyšuje, podle 

toho, jaké mají ohledně svého výkonu pocity např. měl o svém zpracování eseje jiné 

představy, které se mu nedaří naplnit. I když jednoznačný vztah mezi akademickou 

prokrastinací a perfekcionismem nebyl jednoznačně určen, tak lze touhu po dokonalosti 

označit za jeden z důvodů, proč studenti neodevzdávají své práce včas (Sliviaková, 

Klimusová, 2008). 
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3.4. Prokrastinace na mobilním telefonu 

 

Prokrastinace je významným prediktorem pro vznik některých online rizik a 

závislostního chování na internetu nebo nadužívání nových médií obecně (Erdogan et al., 

2013). Mezi některé faktory, zvyšující působnost prokrastinačního chování se řadí mimo 

používání internetu jako takového, zejména nadměrné trávení času na různých sociálních 

sítích a aplikacích, které nám internet zprostředkovává. Známý je pojem Facebookrastinace, 

který jak již z názvu vyplývá odkazuje na skutečnost, že uživatelé této sociální sítě mohou 

mít větší predispozice k nadměrnému trávení času na této aplikaci s následnou prokrastinací 

(Meier, Reinecke, Meltzer, 2016).  

Závislost na internetu negativně působí na akademickou výkonnost studentů. Přičemž 

jedním z aktuálních faktorů, které se s akademickým prokrastinováním spojují je užívání 

mobilních telefonů (Erdogan et al., 2013). Tedy spíš jejich nadužívání, které vede 

k akademické prokrastinaci.  

 

3.4.1. Cyberloafing 

 

Původní definice cyberloafingu zněla, že pod termín cyberloafing spadají všechny 

úmyslné aktivity zaměstnance, který zneužívá internetového připojení během pracovní doby 

k navštěvování stránek nesouvisejících s jeho pracovní náplní a povinnostmi na příklad 

k řešení osobních záležitostí, sledování on-line seriálů apod. (Özcan, et al. 2017).  

O cyberloafingu v dnešní době můžeme hovořit i mimo pracovní prostředí, jelikož se 

díky rozšíření technologií a s narůstajícím používáním mobilních telefonů tento fenomén 

rozšířil i do školních lavic a je nyní charakteristický i pro studenty (Baturay, Toker, 2015).  

Průzkum Bradford Networks, který probíhal v roce 2013 zjistil, že 89 % studentů 

vysokých škol v USA a Británii může používat svůj mobilní telefon i ve školním prostředí 

(O’Bannon et al., 2017). Avšak studenti tuto možnost spíše zneužívají, než využívají a 

používají připojení k internetu k jiným, než vzdělávacím aktivitám (Özcan, et al. 2017). 

Přitom používání internetu má podle výzkumu rušivé účinky na prostředí studentů a 

negativní vliv na jejich akademický výkon (Le Roux, Parry, 2017). 

  Doorn cyberloafing uvádí do čtyř rovin, kdy jedna slouží jako prostor pro rozvoj 

studenta, další slouží jako prostor pro relaxaci, což má pozitivní vliv na psychiku studenta, 
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třetí dimenze je negativního rázu, kdy student porušuje pravidla, neplní zadanou práci apod. 

a jako poslední uvádí cyberloafing jako předpoklad vedoucí k závislostnímu chování 

(Doorn, 2011). 
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4. Praktická část práce 

 

4.1. Cíle práce 

 

Cílem studie je zjistit, jestli existuje spojitost mezi závislostním chováním spojeným 

s používáním mobilního telefonu a prokrastinací u studentů vysokých škol.  

Intelektuálním cílem práce je obohatit odbornou diskusi o nové poznatky v oblasti 

prevalence prokrastinace a závislosti na internetu u současné populace vysokoškolských 

studentů. 

 

4.2. Výzkumná otázka a hypotézy 

 

Výzkumná otázka této práce zní: „Existuje vztah mezi závislosti na používání 

mobilního telefonu a akademickou prokrastinací?“ 

V kontextu stanovených cílů a teoretických východisek popsaných v teoretické části 

práce byly stanoveny následující hypotézy:  

H1: Pohlaví respondentů nemá na prokrastinaci vliv. 

H2: Studenti vykazující rizikové chování ve spojitosti s mobilním telefonem vykazují 

zároveň vyšší míru prokrastinace.  

H3: Existuje souvislost mezi počtem hodin strávených na internetu a kvalitou výkonu ve 

škole/práci. 

 

4.3. Etická stránka práce 

 

Výzkum této bakalářské práce byl realizován pomocí elektronického dotazníku, kde 

nebylo třeba zadávat údaje jako jméno, příjmení, datum narození apod., tedy byla zaručena 

anonymita respondentů. Před zahájením samotného dotazníku byl uveden krátký text, ve 
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kterém jsem se představila, respondenta seznámila s obsahem práce a ujistila o jeho 

anonymitě. Vyplnění dotazníku bylo zcela dobrovolné a respondenti souhlasili se 

zveřejněním jejich odpovědí a další práci s nimi.  

 

4.4. Metodologie 

  Cílem práce je zjistit, jestli existuje mezi akademickou prokrastinací a závislostí na 

internetu v mobilu korelace ve vzorku studentů vysoké školy. Dalším úkolem je zmapovat 

míru rizikovosti chování těchto studentů v kyberprostředí. 

Jako vhodná metoda byl vybrán kvantitativní výzkum, který je založen na sběru dat, 

která jsou následně analyzována pomocí různých statistických metod. Jeho specifikem je, že 

získáme malé množství informací ke zkoumanému problému od velkého počtu respondentů. 

Výsledky výzkumu platí zpravidla jen pro prostředí, z něhož data pochází, v případě tohoto 

výzkumu jde o studenty vysokých škol. (Disman, 2011). Kvantitativní výzkum využívá tzv. 

deduktivní usuzování, což znamená, že z původně teoretických předpokladů vznikají 

hypotézy, které jsou následovně ověřeny (Švaříček, Šeďová, 2014). 

 

4.5. Výzkumný soubor 

 

Výzkumu se celkem zúčastnilo 216 respondentů, avšak 15 z nich bylo z výzkumu 

odstraněno pro neúplnost odpovědí. Celkový počet respondentů tak zůstal na čísle 201, 

avšak toto číslo se ještě zmenšilo po následném vyřazení dotazníků, které neměly označenou 

odpověď na otázku: „K internetu mám nejčastěji přístup přes“ možnost „mobilní telefon“. 

Viz graf č. 1 níže. Konečné číslo výzkumného souboru tak zůstává 161.  

Výsledky se samozřejmě nedají generalizovat na celou populaci vysokoškolských 

studentů. U sebe posuzovacích škál může také vzniknout zkreslení, kdy se respondenti snaží 

odpovídat nepravdivě, ať už se strach o ne anonymitě dotazníku, nebo se vidí 

v lepším/horším světle.  

Sběr dat probíhal po dobu tří týdnů, od 18.4.2022 do 8.5.2022. V tomto časovém období 

dotazník vyplnilo 216 respondentů, z tohoto počtu byly vyřazeny neúplné dotazníky, čímž 

se číslo zmenšilo na 201 respondentů. Jednalo by se o konečnou velikost výzkumného 
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souboru, kdyby nebyla položena filtrující otázka, která vyřadila další respondenty, kteří 

odpověděli na otázku zjišťující nejčastěji používané médium k přístupu na internet jinak, 

než „mobilní telefon“. Takže výsledné číslo respondentů pro tuto bakalářskou práci je 161.  

 

 

4.6. Metoda sběru dat 

 

Samotný výzkum je realizován pomocí dotazníkového šetření. To je navrženo tak, 

aby přineslo data v podobě čísel měřením proměnných (Punch, 2008).  

Dotazníkové šetření patří k nejčastěji používané metodě sběru dat. Jedná se o soubor 

obsahující již předem stanovené otázky, na které respondent odpovídá. V případě této 

bakalářské práce využiji již existujících standardizovaných dotazníků. Což jsou dotazníky 

s pevnou strukturou otázek a již bývá ověřena jeho platnost pro problém, který výzkumník 

zkoumá. Výsledky lze dále snadno srovnat s již existujícími výsledky jiných výzkumníků, 

kteří se také rozhodli tento dotazník využít (Punch, 2008).  

Dotazník využitý pro tento konkrétní výzkum byl složen ze dvou již existujících 

standardizovaných škál, kterými jsou: Layova škála prokrastinace pro studenty (autor české 

verze je Roman Gabrhelík, 2005) a Chenova škála závislosti na internetu (autorkou české 

verze je Petra Vondráčková, 2003).  

Pro dotazníkové šetření jsem se rozhodla zejména proto, protože se ke splnění cíle 

této práce zdá být jako nejvíce vhodný výzkumný nástroj. Výhodou jsou také jeho četné 

klady jako je jeho menší časová náročnost sběru dat a možnost distribuce dotazníku 

prostřednictvím sociální sítě, ale také využití dotazníkových editorů, které umožňují tvorbu 

dotazníků a pomáhají při samotném vyhodnocení. V neposlední řadě, co se týče etické 

stránky práce anonymita respondentů zůstává zachována, tzv. „interview bias“ prakticky 

neexistuje (Disman, 2011).   

Internetové prostředí v respondentovi spíše vyvolává pocit bezpečí, anonymity a snáz 

se otevře než při osobním kontaktu.  Internetové prostředí, ale patří také mezi nevýhody 

elektronického dotazníku, jelikož při distribuci dotazníku na sociální sítě dochází k samo-

výběru osob, kteří mají společné, že tráví svůj volný čas na internetu a jsou ochotni se 

zúčastnit výzkumu. K dotazníku je tak nemožné se dostat bez toho, aby respondent internet 

nevyužíval, což může mít také určitý vliv na zkreslení výsledků. Mezi nevýhody dotazníku 
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patří nižší validita dat, nízká návratnost nebo nemožnost hlubšího vhledu do dané 

problematiky, protože do již konstruovaného dotazníku nelze vkládat doplňující otázky na 

problém, který se může ukázat během vyplňování dotazníku, a který by pomohl více 

zkoumanou problematiku objasnit (Ferjenčík, 2000).  

Pro zvýšení návratnosti dotazníku je na příklad vhodné v úvodu dotazníku představit 

sebe i svou práci, zdůraznit důležitost zmíněného dotazníku a ujistit o anonymitě. Také 

respondentům nabídnout zaslání výsledné práce i s výsledky výzkumu.   

Všechny odpovědi byly zvlášť vyhodnocovány pomocí postupů doporučovanými 

autory jednotlivých škál a výsledné skóry byly použity k rozdělení do diagnostických 

kategorií a následnému zjištění prevalence prokrastinace a závislosti na mobilním telefonu 

ve vzorku vysokoškolských studentů. Výsledky byly dále zpracovávány do grafů a tabulek 

pro lepší přehlednost. Získané skóry byly označeny proměnnou a dále využity ke zjištění 

korelace mezi nimi a možného vztahu mezi nimi.  Korelační koeficient byl vypočítán pomocí 

programu MS Excel.  

Níže rozepisuji základní informace o škálách použitých pro tento výzkum a jejich 

vyhodnocování. 

 

 

Layova škála prokrastinace pro studentskou populaci 

 

Tato škála slouží k hodnocení vysokoškolských studentů, na které je cílena a jejich 

prokrastinačního odkládání akademických povinností. Otázek je dvacet. Dále využívá 

Likertovu škálu, tvořenou pěti body. Respondent tak hodnotí sám sebe, podle svého úsudku 

na stupnici 1-5, kde vybírá možnost, která jej vystihuje nejvíce (od 1- velmi netypické po 5 

- velmi typické). Volně dostupná je česká verze dotazníku včetně doporučeného postupu k 

jeho vyhodnocení. Mezi výhody nástroje patří jeho snadná administrace v řádu několika 

minut a validita (Gabrhelík, 2008). 
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Chenova škála závislosti na internetu (Chen Internet Addiction Scale)  

 

Tato škála získala své pojmenování podle své autorky Chenové. Autorkou české 

verze je Petra Vondráčková. Dotazník je složen z 26 otázek. Škála je stejně jako je tomu u 

Layovy škály prokrastinace sebe posuzovací. Respondent se hodnotí sám na čtyř bodové 

škále (nikdy – téměř nikdy – často – téměř vždy).  Skóre se pohybuje od 26 do 104 bodů. 

Výhodou tohoto dotazníku je opět jeho snadná administrace a časová nenáročnost. Nástroj 

má také dobrou validitu i reliabilitu (Alizamar a kol., 2018). 
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5. Interpretace výsledků výzkumu 

 

5.1.  Základní demografické údaje 

 

Podmínkou pro účast ve výzkumu byl status studenta vysoké školy. Výzkumu se 

zúčastnilo celkem 201 vysokoškolských studentů, kteří vyplnili elektronický dotazník. Jako 

jednu z prvních otázek jsem zvolila otázku filtračního charakteru, díky níž jsem zjistila, kolik 

respondentů z celkového počtu odpovídajících používá jako primární médium 

zprostředkující přístup k internetu mobilní telefon. Ty, kteří odpověděli jinak, jsem 

z výzkumu vyloučila, protože tato bakalářská práce se zabývá závislostí na mobilním 

telefonu. 

Graf č. 1 zobrazuje možnosti, přes které je možno mít přístup k internetu. 

Samozřejmě v nabídce byl klasický stolní počítač, notebook, ale také novější technologie 

jako chytré televize s přístupem k internetu, tablet, herní konzole a mobilní telefon. Jako 

nejvíce oblíbené médium se dle odpovědí ukázal mobilní telefon, který získal 161 odpovědí 

(81,1 %) z celkového počtu 201 (100 %). Toto číslo považuji v rámci tohoto výzkumu jako 

konečný počet respondentů a jako vzorek populace pro tento výzkum. Ostatní odpovědi jsou 

v rámci tématiky výzkumu irelevantní, proto byly dotazníky těchto respondentů odstraněny, 

i když jak lze vidět z grafu níže, tak ostatní možnosti označila jen malá část respondentů. Za 

mobilním telefonem se s 20 odpověďmi umístil notebook (10 %), poté solní počítač, který 

označilo 13 (6,5 %) respondentů. Tablet za nejpoužívanější médium zprostředkující přístup 

k internetu označilo 5 (2,5 %) odpovídajících a televizi pouze 2 (1 %).   

 

Graf č. 1: Nejčastěji používané médium k přístupu na internet 
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Rozložení výzkumného vzorku před filtrací podle pohlaví ukazuje graf č. 2 viz níže. 

Z celkového počtu jich bylo 131 (65, 2 %) žen, 68 (33 ,8 %) mužů a 2 studenti označili 

kolonku „jiné“. Z těchto dat lze říct, že žen se do výzkumu zapojilo více než mužů. Dle 

Českého statistické úřadu (2012) je zastoupení žen, tedy studentek vysokých škol více než 

studentů opačného pohlaví.  

 

Graf. č. 2: Rozložení výzkumného vzorku podle pohlaví  

 

 

Po otázce filtračního charakteru vypadalo zastoupení podle pohlaví ve výzkumném 

vzorku následujíce:  
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Tabulka č. 1: rozložení vzorku podle pohlaví 

Pohlaví N=161 % 

Žena 117 72,7 

Muž 43 26,7 

Jiné 1 0,6 

 

Z tabulky č. 1 lze vyčíst, že konečný výzkumný soubor tvoří celkem (N) 161 

respondentů. Z tohoto čísla je 117 (72,7 %) žen a 43 (26,7 %) respondentů jsou muži. Jeden 

odpovídající označil možnost „jiné“, odpovídá tomu 0,6 %.  

 

Další podmínkou bylo prezenční studium vysoké školy. Věkové rozmezí tak není 

příliš pestré. Výzkumu se zúčastnili primárně studenti ve věkovém rozmezí 19-25 let. 

Věkové rozložení zkoumaného vzorku je přehledně zobrazeno v grafu č. 3 níže. 

 

 

Graf. č. 3: Věkové rozložení studentů ve výzkumném vzorku
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Výsledky podle jednotlivých oblastí výzkumu 

 

Tato bakalářská práce se na základě stanovených cílů výzkumu zaměřila na dvě 

oblasti. Těmi jsou závislost na internetu, který je přístupný skrz mobilní telefon, a tedy 

souhrnně závislost na mobilním telefonu a prokrastinace u studentů prezenčního studia 

vysokých škol. Nadměrné používání internetu, ať už prostřednictvím mobilního telefonu či 

jiného média patří mezi důležitý prediktor vzniku prokrastinace viz teoretická část práce.  

 

5.2.  Prevalence závislost na internetu ve vzorku studentů vysokých škol 

 

Pro sběr dat byla použita standardizovaná Chenova škála závislosti na internetu 

(CIAS). Získaná data se dále zpracovávala pomocí převodu do datové podoby. Dotazníky se 

vyhodnocovaly pomocí doporučených postupů a následně vyšlo celkové skóre CIAS. 

Celkové skóre se může pohybovat v rozmezí od 26, což značí absenci závislosti, až po 104, 

což signalizuje možné rizikové chování a závislost. Dotazník dále vyhodnocujeme pomocí 

doporučení autorů původní studie (Chen et al., 2003, Chen, 2005). Vycházíme-li z postupů, 

které jsou doporučovány nejen původními autory, ale také dalšími autory a studiemi (Ko, 

Mak, Chou, Lai, 2014, Metin, Saracli, Otasoy et al., 2015 atd.), dojdeme k závěru, že pro 

určení hranice závislosti na internetu můžeme využít dvě kritéria a těmi jsou: 

1. Kritérium pro screening potenciální závislosti (hranice stanovená skóry 57/58).  

2. Diagnostika závislosti (zde se hranice určuje na hranici 63/64).  
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Graf č.4 zobrazuje pohled na rozložení celkových skórů závislosti na internetu v rámci 

námi sledovaného vzorku.

 

 

 

Tabulka č.2 zobrazuje kompletní data ilustrující přítomnost jednotlivých úrovní 

závislostí na internetu v našem vzorku vysokoškolských studentů podle úrovně dosažených 

scóru, jak již bylo zmíněno výše. První úroveň je kritérium pro screening potenciální 

závislosti, který charakterizuje hranice stanovená rozpětím 57/58 bodů. Druhá úroveň je 

charakterizována bodovou hranicí 64 bodů a lze mluvit o diagnostice závislosti. 

 

Tabulka č. 2: Celkové skóre CIAS podle jednotlivých úrovní 

Respondenti podle CIAS skóre (screeningová úroveň) N=161 % 

Do 57 (nevykazující znaky závislosti) 46 28,60 % 

58 a více (vykazující známky závislosti) 115 71,40 % 

Respondenti podle CIAS skóre (diagnostická úroveň) N=161 % 

Do 63 67 41,60 % 

64 a více 94 58,40 % 

 

Bylo zjištěno, že jsou studenti, kteří vykazují znaky závislosti jak na screeningové, 

tak diagnostické úrovni. Pro větší přehled viz graf. č. 5 níže. 71 % studentů vykazuje podle 

screeningové diagnostiky známky závislosti. Na diagnostické úrovni 58 %, což je 
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v porovnání se zahraničními studiemi alarmující výsledek. Pro představu studie, která 

získala nejvyšší procentuální podíl byla velká Tchajwanská studie, která reportovala 17,9 % 

závislých na internetu mezi studenty VŠ (Tsai, Cheng, Yeh et al., 2009). 

 

Graf. č. 5: Respondenti podle celkového skóre CIAS 

 

 

Při práci se sebe posuzovacími škálami bývá používáno pravidlo jednoduchého 

zprůměrování. Při aplikaci této metody v této práci je za závislého považován ten, kdo 

přesáhne hodnotu mediánu (67), která je navíc navýšená o standartní odchylku (15,48) 

(Schouwenburg, 2005, Gabrhelík, 2008). Tento způsob jednoduchého zprůměrování však 

není příliš používán, a tak je složité porovnat výsledky se zahraničními studiemi. 

Jako studenty vykazující těžkou míru závislosti tak považujeme ty, kteří přesahují 83 

bodů. Těžce závislých je tak dle výpočtů 17 z našich respondentů. Při celkové velikosti 

vzorku o 161 studentech se jedná o 10,6 %.  
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5.3. Prevalence prokrastinace ve vzorku studentů vysokých škol 

 

Ke zjištění prevalence prokrastinačního chování ve výzkumném vzorku studentů 

vysokých škol byla použita standardizovaná sebe posuzovací škála. Konkrétně Layova škála 

prokrastinace, kterou jsem detailněji popisovala výše. Viz kapitola Metoda sběru dat. Po 

součtu jednotlivých skórů byly respondenti rozděleni do čtyř kategorií podle počtu bodů. 

Kategorie obsahující Neprokrastinující respondenty se pohybuje v rozmezí od 20-28 bodů a 

v našem výzkumu zde řadíme jednoho studenta – ženy (0,6 %). Druhá kategorie se pohybuje 

v rozmezí od 29-52 bodů a řadíme zde lehce Prokrastinující studenty.  

Celkem bylo lehkých prokrastinátorů 25, což tvoří 15,5 % z celkového počtu. 

Konkrétně zde spadá 9 (5,6 %) mužů a 16 (9,9 %) žen. Předposlední skupinu tvoří střední 

prokrastinátoři. V rámci našeho výzkumného vzorku jich bylo celkem 42 (26,1 %). 

Konkrétně 13 (8,1 %) mužů a 29 (18 %) žen. Poslední a zároveň nejpočetnější skupinou je 

skupina, do které spadá každý, kdo dosáhne více než 64 bodů. V tomto případě celkem 93 

(57,8 %) respondentů a respondentek. Konkrétněji 21 (13 %) mužů a 71 (44,1 %) žen. Pro 

lepší přehlednost jsou výsledky v tabulce č. 3 níže. 

 

Tabulka č. 3: Výskyt prokrastinace ve vzorku studentů VŠ 

Rozdělení podle součtu bodů Muž Žena Jiné Celkem 

(N=161) 

Neprokrastinující (20-28) 0 1 0 1 

Lehcí prokrastinátoři (29-52) 9 16 0 25 

Střední prokrastinátoři (53-63) 13 29 0 42 

Těžcí prokrastinátoři (64+) 21 71 1 93 
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5.4. Vztah mezi závislostí na mobilním telefonu a prokrastinací 

 

Výzkumná otázka: Existuje vztah mezi závislosti na používání mobilního telefonu a 

akademickou prokrastinací? 

H2: Studenti vykazující rizikové chování ve spojitosti s mobilním telefonem 

vykazují zároveň vyšší míru prokrastinace  

Korelace se pohybuje od hodnot -1 do 1. Když se korelační koeficient pohybuje 

v kladných hodnotách, znamená to, že hodnoty mezi sebou mají lineární vztah. Při výpočtu 

korelace dvou veličin použitím funkce PEARSON nebo CORREL v MS Excel nám vyšla 

korelace mezi sadami dat 0,84. Což znamená, že se prokázal vzájemný vztah mezi těmito 

dvěma proměnnými. Je pravděpodobné, že na sobě závisejí a jejich chování spolu souvisí, 

avšak nelze jednoznačně říct, že by jedna z nich musela být příčinou a druhá následkem, 

protože korelace neimplikuje kauzalitu.  

Graf č. 6, uvedený níže, přehledně vyjadřuje korelaci mezi dosaženým skórem prokrastinace 

a skórem zjišťujícím závislost na internetu podle Chanovy škály.  

 

Graf. č. 6: Zobrazení vzájemné korelace dvou proměnných. 
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5.5. Rizika spojená s využíváním technologií 

 

Dílčí cíl: Identifikovat rizika spojená s využíváním technologií (se zaměřením na tzv. 

nová média a internet) u studentů vysokých škol a popsat míru rizikovosti chování studentů 

VŠ v kyberprostředí. 

 

H3: Existuje souvislost mezi počtem hodin strávených na internetu a kvalitou výkonu 

ve škole/práci. 

 

Mezi prvotní otázky dotazníku jsem zařadila jednu mimo demografické údaje a 

mimo výzkumné škály, a to otázku zaměřenou na dobu, kterou denně respondenti na 

internetu tráví. Studenti na mobilním telefonu denně tráví nejčastěji 3-6 hodin na internetu 

denně označilo 86 (53,4) respondentů. 53 (32,9 %) na internetu denně tráví 7-12 hodin. 16 

(9,9 %) respondentů z celkového počtu označilo, že na internetu tráví denně 0-2 hodiny. 

Více než 13 hodin denně na internetu tráví 6 (3,7 %) respondentů.  

 

Graf. č. 7: Rozložení respondentů podle doby, kterou denně tráví na internetu 

 

 

Ke splnění dílčího cíle, který jsem si na začátku této bakalářské práce dala, jsem 

využila otázek zakomponovaných přímo v dotazníku. Jedná se především o rizikové faktory 

související s využíváním technologií.  

 

Graf č. 8 ukazuje, jak respondenti odpovídali na otázku týkající se toho, jestli jsou 

přes den unavení v důsledku trávení času online dlouho do noci. Nejvíce respondentů 
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označilo možnost „často“. Jedná se o 73 respondentů (45,3 %). 15 (9,3 %) respondentů 

označilo možnost „téměř vždy“. Dá se tak říct, že přes 50 % odpovídajících má kvůli trávení 

přemíry času na internetu špatný spánkový biorytmus.  

 

 

Graf č. 8: Během dne se cítím unavený/á, kvůli času na internetu 

 

 

V následujícím grafu č. 9 vidíme, že studenti (47,2 %) často spí méně než 4 hodiny, 

kvůli tomu, že tráví příliš času na internetu místo spánku. Dalších 11,2 % (18 respondentů) 

označilo možnost „téměř vždy“. 46 (28,6 %) z celkového počtu odpovědí uvádí možnost 

„téměř nikdy“ a „nikdy“ označilo 21 (13 %) respondentů.  

 

Graf č. 9: Kvůli internetu spím méně než 4 hodiny 
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Nedostatek spánku a tráví příliš času online může souviset s výkonem, který studenti 

během studia vykonávají. Jako častý problém to označuje 70 (43,5 %) respondentů. Možnost 

„téměř vždy“ označilo 21 (13 %). Téměř nikdy se tímto problémem nepotýká 50 (31,1 %) 

odpovídajících a nikdy 20 (12,4 %) z celkového odpovědí.  Pro lepší přehled viz graf č. 10 

níže.  

 

Graf č. 10: Trávení času na internetu má negativní vliv na mé výsledky ve škole/práci 

 

 

Z předchozích grafů tak lze říct, že je možná existence souvislosti mezi počtem hodin 

strávených na internetu a kvalitou výkonu ve škole. 

 

Tabulka č. 4: Kontingenční tabulka zachycující možnou souvislost mezi nedostatkem 

spánku a negativnímu vlivu na výkon ve škole či povolání u respondentů.  

 

- Trávení času na internetu se negativně 

projevuje na můj výkon ve škole/práci. 

Stává se mi, že kvůli internetu spím méně, než 

4 hodiny. 

Často Téměř vždy Celkový součet 

Často 45 12 57 

Téměř vždy 8 7 15 

Celkový součet 53 19 72 
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6. Diskuze a závěry 

 

V teoretické části práce jsme se seznámili s pojmem digitální 

společnost, problematikou prokrastinace a závislostního chování. 

Praktická část měla za úkol potvrdit, nebo vyvrátit hypotézy a odpovědět na 

výzkumnou otázku této práce. Tedy zjistit, jestli existuje mezi akademickou prokrastinací a 

závislosti na mobilním internetu korelace a jestli má nadměrné používání mobilního telefonu 

na prokrastinaci vliv, a to v konkrétním vzorku 161 studentů vysokých škol. Dalším úkolem 

této práce bylo popsat míru rizikovosti chování studentů VŠ v kyperprostředí. 

Sběr dat byl realizován pomocí elektronického dotazníku, který byl sestaven 

z demografických otázek, dále byla sada otázek z Chenovy škály závislostí na internetu a 

Layova křivka prokrastinace. Tyto dotazníky byly zcela anonymní a distribuovány online. 

Podmínkou pro účast ve výzkumu bylo to, že respondenti jsou zároveň studenti vysoké 

školy. Výzkum byl také zaměřen pouze na studenty prezenčního studia, proto se věkové 

rozpětí výzkumného vzorku pohybuje od 19-25 let.  

Samotný dotazník byl kvůli využití obou výzkumných škál poněkud delší, což mohlo 

zapříčinit nižší atraktivitu pro jeho vyplnění. Reprezentativnost souboru mohla být také 

ohrožena samo výběrem respondentů, protože se k dotazníku dostali pouze jedinci, kteří 

mají přístup na internet a sociální sítě, kde byl dotazník zveřejněn. Proto myslím, že by bylo 

lepší soustředit výzkum na jednu vybranou fakultu a sbírat data přímo v jejich prostorách, 

avšak to by dotazníku ubíralo na anonymitě. Výhodou online vyplnění je také absence 

časového limitu na vyplnění dotazníku, což by v terénu mohlo být překážkou, např. studenti 

spěchající na jinou přednášku by otázky rychle vyplnili, aby měli splněno co nejdříve. Z toho 

vyplývá, že elektronický dotazník skýtá více výhod než nevýhod.  

Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 216 respondentů, při čemž se číslo po 

vyřazení nekompletně vyplněných dotazníku zmenšilo na 201. Jednalo by se o konečnou 

velikost výzkumného souboru, kdyby nebyla položena filtrující otázka, která vyřadila další 

respondenty, kteří odpověděli na jednu z otázek jinak, než „mobilní telefon“. Takže výsledné 

číslo respondentů pro tuto bakalářskou práci je 161. Určitě by pro kvantitativní výzkum bylo 

lepší mít respondentů více.  

Poté byly dotazníky vyhodnoceny podle doporučených postupů a zpracovávány 

v programu MS Excel a dále zpracovávány v této bakalářské práci.  
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Podle zprávy Digital 2019, vydanou Hootsuite a We Are Social, tvoří čas, který 

trávíme online čtvrtinu našeho života. Celosvětový průměr denně stráveného času online je 

v průměru 6 hodin a 42 minut. Z tohoto průměru je polovina času tvořena používáním 

mobilních telefonů (Kemp, 2019). 

Co se týče dat z našeho výzkumu a doby, kterou studenti na mobilním telefonu denně 

tráví, tak nejčastější odpověď byla 3-6 hodin. Tuto možnost označilo 86 (53,4) respondentů. 

Tito studenti tak splňují celosvětový průměr. Dalších 53 (32,9 %) odpovídajících studentů 

na internetu denně tráví 7-12 hodin. 16 (9,9 %) respondentů z celkového počtu označilo, že 

na internetu tráví denně 0-2 hodiny. Tím se blíží k Japoncům, kteří bývají online pouze 3 

hodiny a 45 minut (Kemp, 2019). Více než 13 hodin denně na internetu tráví 6 (3,7 %) 

respondentů. 

Dílčím cílem práce bylo identifikovat rizika spojená s využíváním technologií (se 

zaměřením na tzv. nová média a internet) u studentů vysokých škol a popsat míru rizikovosti 

chování studentů vysokých škol v kyberprostředí. Jako rizikové pokládám nejen výše 

zmiňovanou dobu, kterou studenti tráví denně online, ale jaký vliv to má na další oblasti 

jejich života, aniž by si to třeba uvědomovali. Bytí online pozdě do noci má za důsledek 

špatnou spánkovou hygienu, z čeho se odvíjí další potíže. Jak víme, spánek významně 

ovlivňuje naši duševní pohodu, restartuje náš organismus a dává nám energii. Bez dostatečné 

doby spánku dochází k bolestem hlavy, žaludeční nevolnosti, zhoršení paměti, klesá 

mentální výkon a schopnost učení. Zhoršuje se také koncentrace pozornosti (Borzová, 2009). 

Za ideální se považuje 7 až 9 hodin spánku (Hirshkowitz et al., 2015).    

Právě vysokoškolští studenti představují skupinu, která považuje smartphone za 

podstatou část svého života i své identity (Lange et al., 2010). Zhruba u třetiny respondentů 

se prokázala pozitivní korelace mezi používáním smartphonu a zhoršenou kvalitou spánku 

(Zhang, & Wu, 2020). Patologické používání internetu může být faktor pro vznik poruch 

spánku (Alimoradi et al., 2019). Existuje Vietnamská studie, která použitím testu od již 

zmiňované Young diagnostikovala závislost na internetu u 21,2 % respondentů, přičemž 

26,7 % z nich uvedlo, že mají zároveň problémy se spánkem (Zhang et al., 2017) Problémy 

se spánkem však nemusí přímo souviset se závislostí na internetu, jsou zde i další faktory 

jako psychické problémy (Lam, 2014). 

Respondenti odpovídali na otázku týkající se toho, jestli jsou přes den unavení 

v důsledku trávení času online dlouho do noci. Nejvíce respondentů označilo možnost 

„často“. Jedná se o 73 respondentů (45,3 %). 15 (9,3 %) respondentů označilo možnost 
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„téměř vždy“. Dá se tak říct, že přes 50 % odpovídajících má kvůli trávení přemíry času na 

internetu špatný spánkový biorytmus. 

Alarmující jsou také odpovědi respondentů na výrok: „Více než jednou se mi stalo, 

že jsem kvůli internetu spal/a méně než čtyři hodiny. Kdy jich 76 (47,2 %) odpovědělo, že 

často spí méně než 4 hodiny, kvůli tomu, že tráví příliš času na internetu místo spánku. 

Dalších 11,2 % (18 respondentů) označilo možnost „téměř vždy“. 46 (28,6 %) z celkového 

počtu odpovědí uvádí možnost „téměř nikdy“ a „nikdy“ označilo 21 (13 %) respondentů.  

Přitom jsou si vědomi negativního dopadu na jejich výsledky ve škole či práci. Jako 

častý problém to označuje 70 (43,5 %) respondentů. Možnost „téměř vždy“ označilo 21 (13 

%). Téměř nikdy se tímto problémem nepotýká 50 (31,1 %) odpovídajících a nikdy 20 (12,4 

%) z celkového počtu odpovědí. Porovnáme-li odpovědi respondentů, kteří to označují jako 

častý problém se skupinou, do které spadají těžcí prokrastinátoři zjistíme, že si tento problém 

studenti uvědomují. 

Těžcí prokrastinátoři jsou nejpočetnější skupinou této práce, alespoň co se 

prokrastinace týče. Spadá zde každý, kdo dosáhne více než 64 bodů. V tomto případě celkem 

93 (57,8 %) respondentů a respondentek. Konkrétněji 21 (13 %) mužů a 71 (44,1 %) žen. 

Středních prokrastinátorů bylo v rámci našeho výzkumného vzorku celkem 42 (26,1 %). 

Konkrétně 13 (8,1 %) mužů a 29 (18 %) žen. Lehkých prokrastinátorů bylo 25, což tvoří 

15,5 % z celkového počtu. Konkrétně zde spadá 9 (5,6 %) mužů a 16 (9,9 %) žen.  

Autoři Ellis a Knaus (1977) uvádějí, že se s prokrastinací potýká 80-95 % studentů 

vysokých škol (Ellis, Knaus, 1977). Stejné údaje ve své práci uvádí i Steel (2007). Přičemž 

se s tímto tvrzením ztotožňuje 75 % z nich (Potts, 1987 in Steel, 2007). Novější zdroj uvádí 

až 75 % studentů. Jedná se o nejvíc přijímaný údaj (Tibbett, Ferrari, 2015). Jako příklad 

v českém prostředí uvádím výzkum Gabrhelíka (2008) analyzoval data 293 studentů 

vysokých škol v České republice. Z této studie vyplynulo, že 100 % odpovídajících lze 

považovat za prokrastinátory, protože kategorie neprokrastinujících zůstala s nulovým 

počtem bodů. Více než polovina studentů připadala do kategorie 2. střední prokrastinátoři 

(Gabrhelík, 2008).   

Při rozdělení respondentů do obou kategorií zjistíme, že mezi studenty jsou jedinci 

vykazující znaky závislosti při použití obou norem, jak na screeningové, tak diagnostické 

úrovni. Dokonce více studentů vykazuje znaky závislostního chování než naopak. 71 % 

studentů vykazuje podle screeningové diagnostiky známky závislosti.  

Na diagnostické úrovni 58 %, což je v porovnání se zahraničními studiemi alarmující 
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výsledek. Studie, která získala nejvyšší procentuální podíl byla velká Tchajwanská studie 

(Tsai, Cheng, Yeh et al., 2009), která reportovala 17,9 % závislých na internetu mezi 

studenty VŠ.  

Rozsáhlá čínská studie z roku 2018 mapovala situaci napříč vysokými školami v 

Číně. Míra závislosti na internetu mezi vysokoškoláky v Číně se na základě této studie velmi 

lišila. Pohybovala se od 4-43,9 %. Tento procentuální rozptyl mohou mít na svědomí faktory 

jako rozdílné velikosti vzorku, rozdíly v ekonomickém vývoji a době, ve které byly 

jednotlivé výzkumy prováděny (Shao, Zheng, Wang, Liu, Chen, Yao, 2018).  

Tyto faktory se také mohou odrážet na výsledku měření závislosti v této bakalářské 

práci v tom smyslu, že předchozí významné studie byly prováděny před několika lety, tedy 

prevalence závislosti na internetu se v dnešní době, kdy je mobilní telefon každodenní 

součástí mnoha studentů, může pohybovat ve vyšších procentech, než zmínění autoři 

uvádějí. Je tak třeba v rámci objektivity zmínit, že komparace je stižena tím, že jednotlivé 

již existující prevalenční studie udávají velmi variabilní údaje. Také použitá metodologie se 

může lišit např. Jelenchick et al. (2012), použil k výzkumu prevalence závislosti na internetu 

screeningový nástroj autorky Young tzv. Internet Addiction Test (IAT).  

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo, zda existuje vztah mezi akademickou 

prokrastinací a závislostním chováním spojeným s užíváním mobilu/internetu. Korelační 

koeficient mezi těmito dvěma proměnnýma vyšel 0,84, což znamená pozitivní korelaci. Díky 

výpočtu korelačního koeficientu byl tento vztah prokázán. Hlavní cíl tak pokládám za 

splněný, avšak opět je nutné zmínit, že korelace neimplikuje kauzalitu, takže ke zjištění 

možné příčinnosti mezi těmito proměnnýma by bylo potřeba dalších výzkumů.  

Dalším předmětem zkoumání budoucích studiích pokládám za vhodné se zaměřit na 

otázku, jestli prokrastinace může být přímým následkem závislosti? Jaké jsou další faktory 

podmiňující prokrastinaci u vysokoškolských studentů? Otázkou také je, zda si studenti 

vůbec uvědomují všechna negativa spojena s nadměrným používáním mobilních telefonů, a 

pokud ano, jaká je jejich motivace k jejich používání? Nebo spíš, za jakých okolností by byli 

ochotni jejich čas online zkrátit? Co jim to přináší do života? Pokládají závislost na 

mobilním telefonu a internetu jako možné riziko? Jako něco, co jim negativně ovlivňuje 

život, nebo jsou takto spokojeni a své chování měnit nechtějí vůbec? Je prokrastinace pro 

studenty jakýmsi „coping“ mechanismem? 

Pokládám za vhodné tyto výsledky dále ověřovat a zjištěné poznatky prohlubovat 

dalšími studiemi. Popřípadě nahlédnout do této problematiky hlouběji. Celkově se nejen 
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vědecky, ale i lidsky více zajímat o to, kolik času trávíme online, jaký mediální obsah 

konzumujeme a jaké to na nás má dopady. Přece jen si myslím, že celosvětový denní průměr 

6 hodin a 45 minut je dost dlouhá doba a obávám se, že v budoucnu se situace lepšit nebude, 

spíše naopak. Je tak na čase se více edukovat a zvážit, jak na tom jsme. 
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