
ABSTRAKT: 

Cílem mé bakalářské práce, která se zabývá vztahovou vazbou a závislostí na 

internetu, má být zjištění, zda mezi těmito dvěmi výše zmíněnými pojmy existuje nějaká 

souvislost, kdy jsou pro dosažení cíle stanoveny čtyři výzkumné otázky. Výzkumné otázky se 

zaměřují na výskyt typů vztahové vazby a výskyt skórů pro dimenzi vyhýbavosti a úzkosti 

v souvislosti s mírou závažnosti závislosti na internetu u respondentů ohrožených závislostí 

nebo vykazujících rysy závislosti.   

Teoretická část se zabývá definicí závislosti na internetu, jejím dělením, diagnostikou 

a prevalencí v České republice. Dále je zde obecně popsána vztahová vazba a následně typy 

vztahové vazby v dětství a v dospělosti. V poslední kapitole teoretické části jsou uvedeny 

zahraniční výzkumy, které popisují vztah mezi vztahovou vazbou a závislostí na internetu. 

Následně je ve výzkumné části popsána metodologie výzkumu a jsou zde prezentovány 

výsledky získaných dat. Sběr dat se uskutečnil pomocí dotazníkového šetření na diskusních 

fórech online her. Výzkumný soubor se skládal z 236 respondentů (91,2% mužů, 8,8% žen), 

respektive hráčů online her. Data byla následně zpracována pomocí programu SPSS, kdy 

proběhla statistická analýza prostřednictvím testů: chí kvadrát a t-test. 

U respondentů ohrožených závislostí nebo vykazujících rysy závislosti byl shledán 

častější výskyt nejisté vztahové vazby v porovnání s jistou vztahovou vazbou a zároveň tito 

respondenti více vykazovali nejistou vztahovou vazbu s otcem než s matkou. Konkrétní typ 

vztahové vazby, který se u respondentů ohrožených závislostí nebo vykazujících rysy 

závislosti vyskytoval nejvíce, byl u vztahové vazby s partnerem/kou a s kamarádem/kou typ 

zapletený, zatímco u vztahové vazby s matkou se jednalo o typ jistý a u otce byl nejvíce 

zastoupený typ vztahové vazby vyhýbavý. Také byl u těchto respondentů zaznamenán vyšší 

výskyt skóru pro dimenzi vyhýbavosti v porovnání s dimenzí úzkosti u vztahové vazby 

s matkou, otcem a u vztahové vazby obecně. Současně se ale u vztahové vazby 

s partnerem/kou a kamarádem/kou tyto skóry vyskytovaly právě naopak, tzn. vyšší skór pro 

úzkost v porovnání s dimenzí vyhýbavosti.   

 

KLÍČOVÁ SLOVA: vztahová vazba - závislost na internetu - hráči online her -úzkost - 

vyhýbavost 

 


