
Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta humanitních studií 

 

Návykové chování ve vztahu k užívání mobilních telefonů 

Bakalářská práce 

Vedoucí práce: PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D. 

Vypracoval: Filip Petričák 

V Praze, 2016



 

 

„… když jsem jednou ráno spěchal do práce, poplácal jsem se po zadní kapse a uvědomil 

jsem si, že u sebe nemám mobil. O pár vteřin později jsem se podvědomě poplácal po zadní 

kapse znovu, tentokrát kvůli tomu, abych telefonem našel svůj telefon…“ (Valdesolo, 2015)



 

 

Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a 

souhlasím s jejím eventuálním zveřejněním v tištěné nebo elektronické podobě 

V Praze, dne 21. 6. 2016 .……………………… 

 Petričák 



 

 

Poděkování 

Tímto bych rád poděkoval paní PhDr. Markétě Habermannové, Ph.D. za cenné a 

podnětné konzultace a odborné vedení této práce. Dále bych rád poděkoval Pierru Litvákovi za 

pomoc s korekcí a své přítelkyni Anetě Peštové za podporu a trpělivost. Závěrem bych rád 

poděkoval svým rodičům Věře a Štefanu Petričákovým za celkové umožnění studia.



 

 

Obsah 

Úvod .................................................................................................................................. 8 

Teoretická část ................................................................................................................ 10 

1 Závislost a návykové chování ................................................................................ 11 

1.1 Závislost ............................................................................................................. 11 

1.1.1 Definice závislosti ....................................................................................... 11 

1.1.2 Definice závislosti podle Americké psychiatrické asociace (DSM-IV) ..... 14 

1.2 Návykové chování .............................................................................................. 14 

1.2.1 Definice a vymezení návykového chování ................................................. 15 

1.2.2 Klasifikace návykového chování ................................................................ 17 

1.2.3 Znaky návykového chování ........................................................................ 18 

1.3 Rozdíl mezi návykovým chováním a závislostí ................................................. 19 

2 Návykové chování ve vztahu k užívání mobilních telefonů .................................. 20 

2.1 Klasifikace návykového chování ve vztahu k mobilním telefonům .................. 20 

2.2 Symptomy spojené s užíváním mobilních telefonů ........................................... 21 

2.3 Rizika spojená s užíváním mobilních telefonů .................................................. 23 

2.3.1 Nomofobie .................................................................................................. 24 

2.3.2 Fantomova vibrace ...................................................................................... 24 

2.4 Možná prevence při užívání mobilních telefonů ................................................ 25 

Praktická část .................................................................................................................. 26 

3 Metodologie ........................................................................................................... 27 

3.1 Cíl výzkumu ....................................................................................................... 27 

3.2 Výzkumné otázky ............................................................................................... 27 

3.3 Výzkumná strategie ............................................................................................ 27 

3.4 Výběr vzorku a prostředí výzkumu .................................................................... 28 

3.5 Technika sběru dat ............................................................................................. 28 



 

 

3.6 Hodnocení kvality výzkumu .............................................................................. 29 

3.7 Etické otázky ...................................................................................................... 30 

4 Analýza dat ............................................................................................................ 31 

4.1 Den bez mobilního telefonu ............................................................................... 31 

4.1.1 Pocity při odebrání mobilního telefonu ...................................................... 31 

4.1.2 Pocity bez telefonu během dne ................................................................... 32 

4.1.3 Podvědomé tendence hledat telefon ............................................................ 32 

4.1.4 Problémy bez mobilního telefonu ............................................................... 33 

4.1.5 Zajímavosti spojené se dnem bez mobilního telefonu ................................ 34 

4.1.6 Substituování mobilního telefonu ............................................................... 35 

4.1.7 Usínání bez mobilního telefonu .................................................................. 35 

4.1.8 Spánek bez mobilního telefonu ................................................................... 36 

4.1.9 Vstávání bez mobilního telefonu ................................................................ 36 

4.1.10 Pocity při vrácení mobilního telefonu........................................................ 36 

4.1.11 Retrospektivní pohled na den bez mobilního telefonu .............................. 37 

4.2 Obecné otázky .................................................................................................... 38 

4.2.1 Nejčastější využití mobilního telefonu ....................................................... 38 

4.2.2 Intenzita hovorů a zpráv a využívání sociálních sítí ................................... 38 

4.2.3 Panika při ztrátě telefonu ............................................................................ 39 

4.2.4 Telefon neustále k dispozici a při ruce........................................................ 39 

4.2.5 Pocity při nedostupnosti .............................................................................. 40 

4.2.6 Utváření předsudků na základě mobilního telefonu ................................... 41 

4.2.7 Osobní versus virtuální kontakt .................................................................. 42 

4.2.8 Růst intenzity využívání mobilního telefonu .............................................. 42 

4.2.9 Vkrádající se myšlenky na mobilní telefon................................................. 44 

4.2.10 Omezení fixace na telefon ......................................................................... 45 



 

 

4.2.11 Mobilní telefon jako útěk od reality........................................................... 46 

4.2.12 Tendence zakrýt rozsah svého zaujetí mobilním telefonem ...................... 47 

4.2.13 Problémy v osobním životě, způsobené mobilním telefonem ................... 47 

4.2.14 Pozitiva a negativa mobilního telefonu...................................................... 48 

4.2.15 Informovanost o návykovém chování ve vztahu k mobilnímu telefonu ... 49 

4.2.16 Sebereflexe návykového chování ve vztahu k mobilnímu telefonu .......... 49 

5 Shrnutí výsledků a diskuse ..................................................................................... 50 

5.1 Shrnutí výsledků ................................................................................................. 50 

5.2 Diskuse k použité metodě a výzkumu ................................................................ 52 

5.3 Diskuse k dalšímu výzkumu .............................................................................. 53 

6 Závěr ...................................................................................................................... 54 

Použitá literatura ............................................................................................................. 55 

Internetové zdroje ........................................................................................................... 56 

Přílohy ............................................................................................................................. 58 



8 

 

Úvod  

Ačkoliv si to někteří z nás nemusí připouštět, telefon se stává více či méně součástí 

našeho každodenního života a tedy i nás samých. S technologickým pokrokem a telefony, které 

dnes označujeme jako „chytré“ nebo smartphony, se zvětšuje i naše potřeba a využití mobilního 

telefonu. Od dob prvního použití mobilního telefonu v New Yorku v roce 1973 Martinem 

Cooperem z firmy Motorola (Kůžel, 2013) se toho spousta změnilo. Mít u sebe telefon už dávno 

neznamená jen možnost vyřizovat hovory nebo vyzvedávat SMS zprávy. V dnešní době je to 

především mobilní médium, skrze které jsme připojeni k internetu a ke všemu, co nám tento 

virtuální svět nabízí a přináší – rozšířenou možnost komunikace skrze emaily a sociální sítě, 

zábavu, informace, kontakty, zprávy a mnoho dalšího. Mobilní telefon dnes nepropojuje pouze 

dva lidi, ale spíše připojuje jedince ke zbytku světa. Žijeme ve světě okamžitého sdílení a 

neustálého kontaktu se zbytkem světa, kde nebýt online může v některých případech znamenat 

i určité vyčlenění ze společnosti. Už jen samotný telefon může v očích některých lidí napovídat 

o společenském statusu nebo ekonomické situaci a může se stát důvodem jistých předsudků. 

Jsme telefony natolik obklopeni, že si jen stěží dovedeme představit, jaké by to bez nich 

bylo. Při nedostatku signálu nervózně pobíháme po místnosti a hledáme místo s nejsilnějším 

signálem, abychom zde mohli telefon uložit. Na návštěvě u známých se ptáme na heslo od Wi-

Fi pomalu dříve, než se s nimi stačíme pozdravit. Mobilním telefonem provádíme finanční 

transakce, hlídáme své děti, necháváme se jím navigovat na cestách, ráno se jím necháváme 

probouzet, sledujeme skrze něj televizní vysílání, fotíme, děláme zápisky, čteme knihy, 

posloucháme hudbu, můžeme jím dokonce odemykat některá moderní auta a domy nebo 

například zapínat kávovar, a pokud nejsme na místě dostatečně pokrytém internetovou sítí, 

dokáže nám to nejen znepříjemnit den, ale může nás to přivést i do vážných problémů.  

Čím více telefon využíváme, tím více se stává naší součástí, což s sebou může nést i 

různá negativa - utváříme si k němu určitou formu návykového chování. V jistém smyslu nás 

mohou telefony nakonec spíše omezovat. V některých případech to může vést až 

k patologickému strachu ze ztráty nebo nefunkčnosti telefonu. Tato negativa a omezení, spojené 

s  užíváním mobilních telefonů, jsou předmětem mé bakalářské práce. 

Bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první, teoretické části, vymezuji 

pojmy jako závislost, návykové chování, návykové chování ve vztahu k mobilním telefonům, 
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nomofobie, fantomova vibrace a nastiňuji možnou prevenci návykového chování ve vztahu 

k mobilnímu telefonu.  

Druhá část je věnována empirickému výzkumu, kde se zabývám především otázkami, 

jaké problémy návykové chování ve vztahu k užívání mobilních telefonů respondentům přináší 

a jak je toto chování omezuje v běžném životě. Hlavním cílem je zjistit, jestli respondenti 

vykazují známky návykového chování ke svému telefonu a jako dílčí cíle jsem si stanovil 

zjištění, jaká negativa respondenti spatřují ve spojitosti s mobilními telefony a jestli na sobě 

respondenti reflektují návykové chování ve vtahu ke svým telefonům. Respondenty jsou mladí 

lidé mezi 18-29 lety, kteří vlastní „chytrý“ mobilní telefon. Výzkum byl proveden formou 

odebrání mobilních telefonů respondentů na 24 hodin. Následně jsem s respondenty vedl 

předem připravený, polostrukturovaný rozhovor, ve kterém jsem se především zajímal o jejich 

pocity během experimentu s odebráním mobilního telefonu. Dále jsem pokládal obecné otázky, 

týkající se jejich vztahu k mobilnímu telefonu a možným projevům návykového chování ve 

vztahu k mobilnímu telefonu. Práce je tedy zpracována kvalitativní metodou, která zajistila mně 

i respondentům dostatek prostoru pro hlubší zamyšlení a pojetí problematiky. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně novodobou problematiku, není příliš 

systematicky popsána. Informace jsou kusé a neutříděné. Většinou jsou obsaženy v novinových 

článcích nebo odborných publikacích, které se zabývají širšími tématy (Veverka a Stavinoha, 

2005).
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TEORETICKÁ ČÁST
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1 Závislost a návykové chování 

V této kapitole definuji pojmy závislost a návykové chování a vymezuji mezi nimi rozdíl.  

1.1 Závislost 

V této kapitole definuji závislost podle mezinárodní klasifikace nemocí (dále MKN) a 

podrobněji rozepisuji jednotlivé znaky, které jsou pro diagnózu závislosti nezbytné. Dále pak 

popisuji znaky závislosti podle Americké psychiatrické asociace (DSM-IV).  

1.1.1 Definice závislosti 

„Sama závislost je aktivním, dynamickým dějem, který odráží vzájemné vztahy různých 

faktorů. Vznik závislosti je postupný, kdy chroničnost je jedním ze základních rysů závislosti. 

Závislý člověk žije způsobem života, který nechce nebo nemůže změnit.“ (Mühlpachr, 2008, str. 

56) 

Mezinárodní klasifikace nemocí definuje syndrom závislosti podle 10. revize jako 

„skupinu fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky 

nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost než jednání, kterého si kdysi cenil 

více. Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti je touha (často silná, někdy 

přemáhající) brát psychoaktivní látky (které mohou, avšak nemusí být lékařsky předepsány), 

alkohol nebo tabák. Návrat k užívání látky po období abstinence často vede k rychlejšímu 

znovuobjevení jiných rysů syndromu, než je tomu u jedinců, u nichž se závislost nevyskytuje.“ 

(Nešpor, 2011, str. 14). 

Dále Nešpor (2011, str. 14) uvádí, že definitivní diagnóza závislosti by se měla obvykle 

stanovit pouze tehdy, jestliže během jednoho roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů: 

a) Silná touha nebo pocit puzení užívat látku; 

b) potíže v sebeovládání při užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo o 

množství látky; 

c) tělesný odvykací stav: Látka je užívána s úmyslem zmenšit příznaky vyvolané 

předchozím užíváním této látky, případně dochází k odvykacímu stavu, který je 

typický pro tu kterou látku. K mírnění odvykacího stavu se také někdy používá 

příbuzná látka s podobnými účinky; 
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d) průkaz tolerance k účinku látky jako vyžadování vyšších dávek látek, aby se dosáhlo 

účinku původně vyvolaného nižšími dávkami (jasné příklady lze nalézt u jedinců 

závislých na alkoholu a opiátech, kteří mohou brát denně takové množství látky, které 

by zneschopnilo, nebo i usmrtilo uživatele bez tolerance); 

e) postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní 

látky a zvýšené množství času k získání nebo užívání látky, nebo zotavení se z jejího 

účinku; 

f) pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků: poškození jater 

nadměrným pitím, depresivní stavy vyplývající z nadměrného užívání látek nebo 

toxické poškození myšlení. 

Nešpor (2011, str. 16-25) tyto jevy dále rozvádí: 

1. znak: silná touha nebo pocit puzení užívat látku (tzv. craving, bažení) 

Bažením je myšlena neustálá tendence pociťovat účinek látky, se kterou má jedinec 

dřívější zkušenost. Nastává při nebo po odeznívání intoxikace návykovou látkou.  

 

 Některé objektivní projevy při psychickém bažení 

 Nálezy týkající se aktivace určitých částí mozku. 

 Oslabení paměti. 

 Prodlužuje se reakční čas, tedy postřeh. 

 Abnormální nález na elektroretinogramu. 

 Zvýšení tepové frekvence systolického krevního tlaku. 

 Vyšší aktivita potních žláz a snížení kožní teploty při vystavení spouštěčům, 

aktivujících závislost. 

 Vyšší salivace (slinění) u závislých na alkoholu. 

Řada z uvedených změn se kryje s příznaky stresu. Bažení taktéž zhoršuje 

kognitivní funkce, tedy schopnost správně se rozhodovat. Obvykle také zhoršuje riziko 

recidivy, nemusí tomu ale tak být vždy. Někdy může vést k větší opatrnosti a k tomu, 

že se závislí vyhýbají nebezpečným situacím nebo že se na ně lépe připraví. 

 

2. znak: Zhoršené sebeovládání 

Tento znak úzce souvisí s předchozím znakem, není ale totožný. Bažení evidentně 

zhoršuje sebeovládání. Na druhé straně ale i lidé, kteří trpí silným bažením, mohou 
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mít zachovalé sebeovládání. To však platí i naopak: I lidé, kteří si bažení plně 

neuvědomují, se mohou přestat ve vztahu k návykové látce ovládat, přestože 

nepociťují silné bažení. To se typicky objevuje za těchto okolností: 

 Pacient si špatně uvědomuje sám sebe a své tělo. V tom případě je užitečné 

učit se vnímat své tělo, psychiku a emoce, k nimž má bažení blízko. K tomu 

lze využít psychoterapii nebo např. relaxační a meditační techniky. 

 Malé sebeuvědomění může souviset i s nadměrnou únavou a s dlouhodobým 

vyčerpáním. V tomto případě je na místě změna životního stylu. 

 Zhoršit sebeuvědomění (a přímo oslabit i samotné sebeovládání) může i 

návyková látka, a to i jiná než ta, na které je člověk závislý (např. u závislých 

na heroinu alkohol). 

 Asi nejčastějším spouštěčem cravingu a špatného sebeovládání bývá 

navracení se na místa, která měl pacient spojená s užíváním návykové látky. I 

zde je na místě změna životního stylu, často i přátel nebo zaměstnání. 

 Někdo může mít sklon bažení popírat a potlačovat je. Úzkost, která takto 

vzniká, může ale bažení ještě zesílit a ještě dále oslabit sebeovládání. 

 

3. znak: Somatický (tělesný) odvykací stav 

Pro diagnózu odvykacího stavu musí být splněna následující kritéria: 

 nedávné vysazení či redukce látky po opakovaném nebo dlouhodobém 

užívání; 

 příznaky jsou v souladu se známými známkami odvykacího syndromu; 

 příznaky nejsou vysvětlitelné tělesným onemocněním nezávislým na užívání 

látky a nejsou lépe vysvětlitelné jinou psychickou či behaviorální poruchou. 

 

4. znak: Růst tolerance 

Tolerance se projevuje tím, že k dosažení stejného účinku je potřeba vyšších dávek 

nebo že stejné dávky mají nižší účinek. Není zcela jasné, jak tolerance vzniká, ale 

jedním z důvodů může být nižší reaktivita CNS na návykovou látku. 

 

5. znak: Zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů 

Užívání látky, její shánění, shánění prostředků nebo zotavení se časově velice náročné 

a často se stane, že závislému nezbyde čas na nic jiného. Tím závislý opouští od svých 
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dosavadních koníčků nebo vztahů na úkor návykové látky. Při odvykání je potřeba 

tento prázdný čas vyplnit, a to nejen prací, s ohledem na regeneraci sil a udržování 

celkové odolnosti. 

6. znak: Pokračování v užívání přes jasný důkaz škodlivých následků 

Aby byl tento příznak validní, musí být pacient o škodlivých následcích informován. 

Jestliže není pacient o škodlivosti látky obeznámen, nedá se hovořit o znaku 

závislosti. Pokud ale i přes informovanost o škodlivosti při užívání látky dále 

pokračuje, o znak závislosti se jedná. 

1.1.2 Definice závislosti podle Americké psychiatrické asociace (DSM-IV) 

Nešpor (2011, str. 26) uvádí, že pro diagnózu závislosti podle DSM-IV by měl pacient 

vykazovat alespoň tři ze sedmi dále uvedených příznaků ve stejném období 12 měsíců: 

a) růst tolerance (zvyšování dávek, aby se dosáhlo stejného účinku, nebo pokles účinku 

návykové látky při stejném dávkování); 

b) odvykací příznaky po vysazení látky; 

c) přijímání látky ve větším množství nebo delší dobu, než měl člověk v úmyslu; 

d) dlouhodobá snaha nebo jeden či více pokusů omezit a ovládat přijímání látky; 

e) trávení velkého množství času užíváním a obstaráváním látky nebo zotavováním se 

z jejích účinků; 

f) zanechání sociálních, pracovních a rekreačních aktivit v důsledku užívání látky, nebo 

jejich omezení; 

g) pokračující užívání látky navzdory dlouhodobým nebo opakujícím se sociálním, 

psychologickým nebo tělesným problémům, o nichž člověk ví a které jsou působeny 

nebo zhoršovány užíváním látky. 

Podle Nešpora (2011, str. 26) mají kritéria evidentně blízko ke kritériím Světové 

zdravotnické organizace v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10). Překvapivě se ale 

mezi známkami závislosti v DSM-IV neobjevuje bažení.  

1.2 Návykové chování 

Vedle závislosti na psychoaktivních látkách se v psychiatrické literatuře začal od 80. let 

minulého století objevovat pojem nelátkové nebo behaviorální závislosti (Vacek a 

Vondráčková, 2014). Do této kategorie se řadí, v dnešní době stále častěji se vyskytující, 
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chování související s masivním využíváním nových technologií v běžném životě (Čermák, 

2014, str. 4).  

„Mnohé lidské činnosti jsou považovány za normální, nebo dokonce sociálně žádoucí, 

avšak pouze tehdy, když je člověk koná v rozumné míře. Pokud se vymknou kontrole, mohou se 

změnit v patologické jednání. Pak už nejde tolik o obsah činnosti jako o její přiměřenost a 

schopnost ji přijatelným způsobem ovládat“ (Vágnerová, 2014, str. 527).  

Fischer a Škoda (2009) tvrdí, že nutkavé a impulzivní poruchy (pod které návykové 

chování spadá) souvisejí s takovými činnostmi člověka, které jsou považovány za běžné, 

normální, přičemž se někdy jedná o činnost sociálně prospěšnou a žádoucí. Podle nich může 

někdy taková činnost nabýt abnormality a mít charakter patologické podoby.  

Chování, které přináší okamžité uspokojení, má tendenci být opakováno. Při častém 

opakování se pak z dlouhodobého hlediska stává zvykem či návykem i  navzdory tomu, má-li 

negativní následky (Vacek a Vondráčková, 2014).  

Považuji též za důležité zmínit, že ve spojitosti s návykovým chováním se můžeme setkat 

s řadou různých pojmenování. Nejčastěji se setkáváme s názvem behaviorální závislost, 

některé publikace ale hovoří o tzv. nelátkové závislosti, závislosti na procesech, závislostnímu 

jednání nebo nedrogové závislosti. Situace se ještě komplikuje tím, že v anglicky psané 

literatuře se používají termíny addiction nebo dependance (Vacek, 2011).  

1.2.1 Definice a vymezení návykového chování 

Marlatt a spol. (in Vacek, 2011) definují návykové chování jako: „…opakující se 

vzorec chování, který zvyšuje riziko vzniku nemoci a/nebo osobních či společenských problémů. 

Závislostní chování bývá subjektivně prožíváno jako „ztráta kontroly“ – objevuje se i přes volní 

snahu abstinovat nebo užívat (chovat se daným způsobem, pozn. autora) s mírou. Typicky je 

takový vzorec chování charakterizován okamžitým uspokojením (krátkodobá odměna) a často 

je doprovázen zpožděnými škodlivými účinky (dlouhodobé náklady). Pokusy změnit závislostní 

chování (léčbou nebo svépomocí) jsou obvykle charakterizovány vysokou mírou relapsů“. 

 Návykové chování lze též definovat za pomoci diagnostického kritéria pro patologické 

hráčství, resp.  nutkavé a impulsivní poruchy (F63). Dle MKN-10 je základním rysem 

impulsivní poruchy neschopnost odolat impulzu, puzení nebo nutkání k jednání, které nemá 

žádnou jasnou racionální motivaci, navíc takovou osobu poškozuje, případně poškozuje jiné 

osoby. U většiny impulzivních poruch se objevuje vzrůstající pocit tenze nebo nabuzení před 
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realizací specifického jednání a následně při jeho realizaci pocit potěšení, slasti, uspokojení 

nebo úlevy. Poté, co bylo jednání zrealizováno, se může, ale nemusí objevit lítost, výčitky 

svědomí nebo sebeobviňování (Vacek, 2010). O tom hovoří i Hollenová (2009), která tvrdí, že 

návykové chování je z velké části tvořeno poruchou kontroly impulsů, která se projevuje 

neschopností kontrolovat frekvenci nebo rozsah určitého chování nebo impulsivních nutkání, 

které toto chování způsobuje.  

MKN (2013, str. 237) definuje nutkavé a impulsivní poruchy takto: 

„Tato položka obsahuje určité poruchy chování, které nejsou zařaditelné do jiných 

položek. Jsou charakteristické opakovanými činy, které nemají žádnou jasnou racionální 

motivaci, nemohou být ovládány a obecně působí svým nositelům poškozování vlastních zájmů 

i zájmů jiných lidí. Osoba hovoří o tom, že její chování je spojeno s impulzy k činnosti. Příčina 

těchto poruch není pochopitelná a jsou zde seskupeny společně vzhledem k popisným 

podobnostem v širším slova smyslu, nikoliv však proto, že by bylo známo, že mají jiné důležité 

rysy.“ 

Podle mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) sdílejí všechny diagnózy z kategorie 

nutkavých a impulzivních poruch (F63) tři základní charakteristiky (Vacek, 2010):  

a) neschopnost odolat impulzu nebo pokušení udělat něco, co je považováno za 

nebezpečné 

b) postižený si uvědomuje narůstající napětí před provedením činu 

c) postižený popisuje stav vzrušení nebo uspokojení ve chvíli, kdy provádí impulzivní 

čin. 

Pocit uvolnění může být vnímán bezprostředně po činu příjemně, ale mohou po něm 

následovat i výčitky nebo lítost. Někteří autoři přirovnávají toto chování k sexuální touze a 

uvolnění, jiní k pocitům hladu a nasycení (Vacek, 2010).  

Návykové chování může být někdy také chápáno jako obsedantně kompulzivní porucha 

(F42). Proti tomuto konceptu se ale objevily mnohé výhrady. Návykové chování je totiž 

popisováno jako uspokojující, přinášející potěšení, alespoň v počáteční fázi. Obsedantně 

kompulzivní porucha naproti tomu představuje pocity nepříjemné a vtíravé, které postrádají 

smysl. Podle klasifikace poruch je to rozhodně chování, které potěšení a uspokojení nepřináší, 

neboť úlevu nelze považovat a potěšení (Vacek 2009-2010). 
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Návyková chování jsou často komorbidní s užíváním návykových látek a závislostí na 

nich, depresemi, sebevražednými sklony nebo úzkostmi, což způsobuje výrazné osobnostní, 

rodinné nebo finanční potíže (Lobo a Kennedy, 2006). 

 

MKN (2013, str. 237-238) rozděluje nutkavé a impulsivní poruchy na: 

1) Patologické hráčství 

2) Patologické zakládání požárů (pyromanie) 

3) Patologické kradení (kleptomanie) 

4) Trichotillomanie (vytrhávání si vlasů) 

5) Jiné nutkavé a impulzivní poruchy 

6) Nutkavá a impulzivní porucha NS 

1.2.2 Klasifikace návykového chování 

Vacek (2009-2010) uvádí, že návykové chování je v současné době z medicínského 

hlediska nejvhodnější rozdělit na 1) aktuálně uznávané, již klasifikované diagnózy, a 2) nové, 

dosud nezařazené poruchy. 

Mezi uznávané patří zejména skupina diagnóz zařazených pod nutkavé a impulzivní 

poruchy (F63), dále lze znaky návykového chování vysledovat zejména u dvou diagnostických 

kategorií: hypersexualita jako závislost na sexu (F52.7) a poruchy příjmu potravy jako závislost 

na určitém způsobu chování souvisejícím s příjmem potravy (F50).  

Skupina nových, dosud nezařazených návykových chování je mnohem širší a paleta 

potenciálních poruch koresponduje v plné šíři se všemi lidskými aktivitami, neboť závislost si 

lze vypěstovat v podstatě na jakémkoliv chování, které přináší uspokojení. V souvislosti 

s rozvojem moderních (zejm. informačních) technologií, konzumní společnosti a orientací 

západní společnosti na výkon, lze rozlišit následující kategorie: technologické závislosti 

(počítače, internet, hry, mobily, televize, hudba atd.), závislost na nakupování (oniománie) a 

závislost na práci (workoholismus). Tato návyková chování, pokud jsou v současné době 

diagnostikovány jako primární porucha bez další výrazné psychopatologie, spadají dle MKN-

10 mezi tzv. Jiné nutkavé a impulzivní poruchy (F63.8)  
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1.2.3 Znaky návykového chování 

Griffiths (1996, str. 22-24) uvádí šest základních znaků k určení diagnózy 

návykového chování: 

1. znak: Významnost - určitá činnost se stane nejdůležitější v životě člověka a 

ovládá jeho myšlení (zaujetí činností a kognitivní narušování), pocity 

(bažení) a chování (zhoršené socializační chování) 

2. znak: Změny nálad - především v důsledku zahájení určité aktivity 

3. znak: Tolerance - k přivození předchozího efektu je zapotřebí větší množství 

konkrétní činnosti - např. gambler projevuje potřebu stálého zvyšování 

vsázek a prodlužovat dobu hraní 

4. znak: Abstinenční příznaky - při omezení nebo při přerušení návykového 

chování se dostavují nepříjemné pocity a/nebo fyzické nepříjemnosti – 

nejméně 65% patologických hráčů připouští minimálně jeden vedlejší 

fyzický efekt, jako např. insomnie, bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, ztráta 

chuti k jídlu, fyzická slabost, bušení srdce, bolesti svalů, potíže s dýcháním 

nebo zimnice 

5. znak: Konflikt - interpersonální (závislý přetrhává své osobní vztahy (rodina, 

partner, přátelé), zanedbává práci nebo vzdělávání a zanedbává ostatní 

sociální a rekreační aktivity) a intrapersonální (závislí na určitém chování 

zjistí, že mají problém, chtějí své návykové chování zmírnit nebo zastavit, 

ale zjistí, že toho nejsou schopni, protože přestávají ztrácet kontrolu nad 

svým jednáním) 

6. znak: Relaps - následná recidivita po ukončení návykového chování 

Griffiths (2005) dále tvrdí, že všechny tyto znaky musí být u určitého chování přítomny, 

aby mohlo být operacionálně definováno jako návykové. Je ale zřejmé, že se někdo může 

věnovat potenciálně návykové činnosti a přitom se u něj nemusí projevit plnohodnotná 

závislost. Pokud například někdo nemá abstinenční příznaky po ukončení nějaké excesivní 

aktivity, je opravdu závislý? Můžeme říct, že jde o závislost, pokud toto excesivní chování nijak 

neohrožuje život jedince? Rozdíl mezi zdravým entuziasmem a závislostí je v tom, že zdravý 

entusiasmus životu dává, kdežto závislost bere.  
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1.3 Rozdíl mezi návykovým chováním a závislostí 

Při popisu návykového chování se dostáváme do nelehké situace v souvislosti s výrazem 

závislost. Z medicínského hlediska totiž za závislost označujeme pouze jeden stav poruchy 

duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek, což se řadí do 

kategorie MKN-10 F10-19. Medicínské diagnózy pro nelátkové závislosti jsou z kategorií 

MKN-10 F63 nutkavé a impulzivní poruchy, F52.7 nadměrné sexuální nutkání a F50 poruchy 

příjmu potravy. Řadu z dnes rozšířeného chování však do těchto kategorií nelze zařadit 

(Čermák, 2014, str. 4).  

Vacek (2011) tvrdí, že mechanismus vzniku a účinku návykového chování je v řadě 

aspektů podobný, jako u drogových závislostí, i když zpravidla přímo (primárně) nepoškozuje 

tělo člověka, jak se děje v důsledku akutní či dlouhodobé intoxikace psychoaktivní látkou. 

Podle Pokorného a spol. (2002), je zásadním rozdílem mezi závislostí a návykem to, že 

v případě návyku se nedostavuje tzv. abstinenční syndrom. Je důležité upozornit na fakt, že 

přestože Griffiths jako čtvrtý znak k určení diagnózy návykového chování uvádí abstinenční 

příznaky, nevylučuje tvrzení Pokorného a spol. – nehovoří totiž o somatickém abstinenčním 

syndromu, který je přítomný u látkových závislostí.  

Podle Nedbalové (2009) je rozdíl mezi návykem a závislostí dán projevy chování. 

Zatímco návyk je opakováním získaný sklon, tzn. projev naši vůle, závislost projevem vůle 

není, přestože k jejímu zvládnutí je vůle nezbytností. Často se můžeme setkat s pojmem 

psychická a fyzická závislost. Zatímco psychická závislost je založena jen na naší vůli, fyzická 

závislost je podmíněná řadou biochemických reakcí v organismu (hormonální změny). Fyzická 

závislost nemůže existovat bez současné závislosti psychické, zatímco psychická bez fyzické 

ano.  
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2 Návykové chování ve vztahu k užívání mobilních 

telefonů 

V této kapitole rozebírám problematiku návykového chování ve vztahu k mobilním 

telefonům a vysvětluji pojmy nomofobie a fantomova vibrace. V závěru této kapitoly 

pojednávám o možné prevenci závislosti na telefonu. 

Na úvod této kapitoly je nutné znovu zopakovat, že v naprosté většině literatury a v 

internetových zdrojích se více setkáváme s heslem „závislost na mobilním telefonu“ než 

s návykovým chováním. I přes nuanci mezi těmito dvěma pojmy ale často hovoří o té samé 

problematice. 

„Závislost na telefonu vzniká velice často. Pokud jde o pracovní pomůcku, je tato 

závislost „oprávněná“, neboť jde v podstatě o jeden z pracovních nástrojů. Telefon ale často 

lidi svádí k dlouhým hovorům, kdy protelefonovaná doba nepřináší časovou úsporu, jakou by 

telefon měl přinášet. Význam telefonu jako důležitého informačního toku se nedá popřít, je ale 

třeba připomenout, že někdy mnoho užitečných informací v nadměrném množství přivádí spíše 

své uživatele do stresových situací než k prožitku uspokojení.“ (Hubínková, 2008, str. 193-194) 

2.1 Klasifikace návykového chování ve vztahu k mobilním telefonům 

Veverka s Stavinoha (2005, str. 22) uvádějí, že moderní psychiatrie se na tuto 

problematiku dívá ze dvou hledisek: 

1) Z terapeutického hlediska jde o „drogovou závislost bez drogy“. Mezi takové 

„závislosti“ bychom mohli zařadit nejen závislost na mobilních telefonech a 

patologické hráčství, ale také poruchy označované jako workoholismus, závislost na 

počítačových hrách nebo i na počítačích obecně, závislost na nakupování, na sexu a 

řadu dalších, tedy poměrně nové a zatím nepříliš prozkoumané fenomény. Tento 

pohled lze v běžné praxi snadno uplatnit, protože jmenované poruchy vykazují 

některé znaky shodné se závislostmi na návykových psychotropních látkách a 

postup jejich léčby je téměř totožný s léčbou alkoholismu (dle Mezinárodní 

klasifikace nemocí kategorie F10 - Poruchy duševní a poruchy chování způsobené 

užíváním alkoholu).    
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2) Z hlediska diagnosticko-klasifikačního se jedná o poruchu ovládání impulsů. Dle 

Mezinárodní klasifikace nemocí se závislost na mobilních telefonech řadí do 

kategorie F63.8 Nutkavé a impulsivní poruchy – Jiné nutkavé a impulsivní poruchy. 

Veverka a Stavinoha (2005, str. 22) dále tvrdí, že společenská nebezpečnost závislosti na 

telefonu je mnohem nižší než u závislosti na drogách nebo počítačových hrách. Nedochází totiž 

v souvislostí s ní k násilným kriminálním činům. Na druhé straně je nebezpečná pro jedince 

postiženého touto poruchou; v případě, že se nijak neřeší, může u něj vést až k depresi a odcizení 

se svému okolí, které tím pak začne také trpět. 

2.2 Symptomy spojené s užíváním mobilních telefonů 

Podle Grunové (2012, str. 27) v současné době u klientů nejčastěji pozorujeme (kromě 

činností vyrůstajících z nabídky služeb i jiných médií, jako je hudba, hry, internet apod.): 

- Neustálé telefonování – téměř jedinci nedovoluje zůstat sám sebou, svým vnitřním 

světem nebo s prostředím (i sociálním), ve kterém se právě nachází – telefonující 

vlastně není duševně přítomen; 

- Posílání a přijímání SMS zpráv – snižuje přítomnost jedince v přirozeném prostředí 

i angažovanost a autenticitu ve vztahu k adresátovi; 

- Sex po telefonu a jiné placené služby – umožňují jedinci na první pohled velmi 

jednoduše („stačí zavolat“) uspokojovat některé ze svých potřeb a být tak méně 

závislý na svém sociálním okolí (s větší závislostí na „mobilu“). 

Pokorný a spol. (2003) uvádí, že pro zvýšenou intenzitu vztahu k mobilnímu telefonu 

svědčí následující popisy: 

„V situacích, kdy jsem od mobilního telefonu z nějakého důvodu odloučen se často a až 

vtíravě vyskytují myšlenky v podobě: „co kdyby mi někdo volal“, tendence přerušovat činnost, 

ihned po ukončení činnosti kontrolovat mobilní telefon…“. Rovněž ale může dojít k obrácené 

pozici: „Jsem stále na příjmu (nemám vypnutý mobilní telefon) a již dlouho mi nikdo nevolal 

či neposlal SMS.“ (Čili v člověku vzniká pocit odpovídající jeho domněnce, že je mimo dění, 

resp. není „in“. Jiným případem může být tendence stále si s ním pohrávat, často kontrolovat, 

zda je telefon zapnutý apod.)  

Walla (2006) na svém webu tvrdí, že lidé trpící návykovým chováním ve vztahu ke svým 

mobilním telefonům nejsou schopni se vzdálit od svého telefonu na delší dobu než několik 

minut. Nevypínají ho ani v noci a neustále kontrolují, jestli nezmeškali hovor nebo 
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zprávu. Spolu s tím, jak závislost pokračuje, komunikace takového člověka se minimalizuje 

pouze na styk zajištěný prostřednictvím sluchátka. Odborníci předpokládají, že příčiny vzniku 

návykového chování k telefonu a zprávám mohou být dvě: jednak mohou být na vině opět 

sociální zábrany, které člověku znemožňují normální mezilidské kontakty. Druhou variantou, 

která je ve hře, je potom nedostatek potvrzení vlastní hodnoty od ostatních lidí. Zjednodušeně 

to v podstatě znamená, že když s někým mluvíte po telefonu, nebo ho přinutíte odpovědět na 

sms, máte k dispozici očividné potvrzení toho, že vás ona osoba registruje a lehce si to potom 

můžete interpretovat jako potvrzení vlastní hodnoty. 

Podle Veverky a Stavinohy (2005) je návykové chování v mnoha rysech podobné 

patologickému hráčství (návykové chování na hracích automatech). 

„V praxi to znamená, že člověk závislý na mobilním telefonu má špatný pocit, když není 

dostupný, a neustále kontroluje, jestli mu někdo nevolal, popř. neposlal SMS, v krajním případě 

může mít i fyzické potíže - odvykací stav (abstinenční příznaky)“(Veverka a Stavinoha, str. 21). 

Vzhledem k tomu, že v odborné literatuře zatím nejsou jasně stanovená diagnostická 

kritéria pro návykové chování ve vztahu k mobilním telefonům, aplikuji kritéria pro diagnózu 

patologického hráčství podle Americké psychiatrické společnosti (DSM-IV), která uvádí 

Nešpor (1999, str. 31-32) a která jsou mé problematice nejbližší.  

Jsou to tato kritéria: 

1) Zaměstnává se používáním mobilního telefonu (v duchu si opakuje a znovu prožívá 

zážitky spojené s telefonem) 

2) aby ho mobilní telefon i nadále uspokojoval, musí zvyšovat intenzitu jeho používání 

3) opakovaně, ale neúspěšně, se pokoušel zbavit své fixace na mobilním telefonu 

4) když se pokouší omezit používání mobilního telefonu, cítí se nesvůj a je podrážděný 

5) používá mobilní telefon jako prostředek, který mu umožňuje uniknout svým 

problémům nebo se snaží zmírnit dysforickou náladu (např. pocitu bezmocnosti, viny, 

úzkosti, deprese) 

6) lže, aby zakryl rozsah svého zaujetí mobilním telefonem 

7) svým chováním ohrožuje vztahy k příbuzným, k lidem zaměstnání a dalším. 
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2.3 Rizika spojená s užíváním mobilních telefonů 

Pokorný a spol. (2002, str. 135) spatřuje rizika užívání mobilních telefonů mj. v těchto 

příkladech: 

1) Jedinec se odnaučuje v běžných i náročných situacích spoléhat sám na sebe, 

neprocvičuje si základní sociální dovednosti. Učí se spoléhat především na 

svůj mobilní telefon (používá navigaci místo samostatného vyhledání cesty, 

nepřipraví se, když někam jde, protože v náročnější situaci si zavolá o pomoc 

telefonem…). 

2) Narušení sociálních kontaktů – během rozhovoru dvou lidí zazvoní jednomu 

z nich telefon a celý kontext a pocit intimity je narušen. Jiný příklad – jde 

spolu dvojice lidí, jeden mluví do mobilního telefonu a druhý se tam 

najednou ocitává „navíc“. Pak má navázat na přerušenou část rozhovoru, 

dochází k narušení komunikace a vztahu. 

3) Rodiče, kteří nemají čas se věnovat dětem osobně, pořídí dítěti mobilní 

telefon. Získávají pocit, že vychovávají nadále alespoň částečně, dokonce, 

že jsou „in“. Tento pocit je klamný. Důsledky jsou popsány v odborné 

literatuře vztahující se k vývoji dětí, rodinným vztahům a podobně.  

4) Mobilní telefon umožňuje únik z tíživé situace (které se člověk učí zvládat) 

– například společenská situace – párty, pocit jedince, že je přehlížen. Řešení 

této situace může být v tom, že někomu zavolá a tváří se, že to musí nutně 

vyřídit. Neučím se tedy hledat způsoby jak se zapojit, anebo nezapojit, do 

komunikace s druhými lidmi. 

Vzhledem k tomu, že moderní „smartphony“ v určitých směrech nahrazují funkce 

počítače, můžeme také aplikovat rizika spojená s užíváním počítače a internetu, která uvádí 

Nešpor (2011, str. 35-36): 

 Nadměrné věnování se mobilnímu telefonu jako pracovnímu prostředku a 

nástroji. V tomto případě může problém souviset s workoholismem. 

 Hry na telefonu. Jejich rizikovost, zejména pro děti, je evidentní. Patří sem 

zanedbávání školy, zaostávání v sociálních dovednostech, prvek násilí a 

riskování v mnoha mobilních hrách apod. 

 Internet jako prostředek k hazardní hře. Zde je jasný přechod k patologickému 

hráčství a souvisejícím problémům. 
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 Internet a pornografie. Právě pornografické stránky patří na internetu 

k nejnavštěvovanějším. K tomu možná přispívá zdánlivá anonymita. 

 Nadměrná časová účast na internetových diskusních skupinách („chat“), takže 

takto postižený člověk často zanedbává své reálné vztahy pro mělké a 

povrchní kontakty po internetu.   

2.3.1 Nomofobie 

Návykové chování ve vztahu k mobilnímu telefonu dostalo v moderní době označení 

nomofobie (zkrácené spojení no mobile phobia). Je definována jako chorobný strach ze ztráty 

mobilního signálu, vybití baterie, nemožnosti zapnout telefon, ztráty telefonu, a podobně. Byla 

popsána na konci dvacátého století a šíří se společně s dostupností mobilních telefonů. Léčba 

spočívá v psychoterapii (Pivoňková, 2013). 

„… když jsem jednou ráno spěchal do práce, poplácal jsem se po zadní kapse a uvědomil 

jsem si, že u sebe nemám mobilní telefon. O pár vteřin později jsem se podvědomě poplácal po 

zadní kapse znovu, tentokrát kvůli tomu, abych telefonem našel svůj telefon…“ (Valdesolo, 

2015) 

Valdesolo (2015) na svém webu v souvislosti s nomofobií uvádí, že výzkum transaktivní 

paměti zjistil, že když máme k dispozici spolehlivé externí zdroje informací, snižuje se naše 

motivace a schopnost získat a udržet poznatky o daném tématu. Jinými slovy, pokud bude má 

žena expertkou v tenisové statistice, budu si hůře pamatovat fakta o tenisu, protože vím, že se 

jí mohu kdykoliv zeptat. V minulosti byli spolehlivým zdrojem informací primárně ostatní lidé. 

Dnes ale máme téměř vševědoucí zdroje informací ve svých kapsách. Proč bychom si měli 

cokoliv pamatovat, když se můžeme pokaždé jednoduše zeptat Siri? Výzkum ukázal, že pokud 

jde o získávání a uchovávání informací, náš mozek jedná s naším zařízením jako s partnerem. 

Není pak překvapením, že zažíváme úzkost, když se náš vztah rozpadne, protože nám náš 

partner vypadnul v kině z kapsy.  

2.3.2 Fantomova vibrace 

Podle Graye (2016) nám naše telefony mohou vytvářet halucinace, při kterých máme 

pocit, že různé zvuky nebo pohyby našeho těla jsou oznámeními na telefonu. Tvrdí, že tímto 

syndromem může být postiženo až 90% uživatelů mobilního telefonu.  

Naše tělo si utváří určitý návyk, při kterém detekuje vibrace. To může v praxi znamenat, 

že při drobné svalové křeči nebo při otření kůže o oblečení máme pocit, že nám vibruje telefon. 
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Podle něj mají uživatelé mobilních telefonů takové obavy, aby nezmeškali příchozí hovor nebo 

zprávu, že neustále podvědomě detekují vjemy, které by mohli zprávu nebo hovor indikovat.  

2.4 Možná prevence při užívání mobilních telefonů 

Mobilní telefon je pro někoho nutností, součástí běžné výbavy, pro jiného pomůcka, nebo 

také zátěž či obtížný předmět. Vedle mnoha informací o jeho vhodnosti, výhodnosti a 

možnostech existují i cenné rady, jak předcházet negativním důsledkům jeho používání. Mezi 

tyto rady patří zejména (Veverka a Stavinoha, 2005, str. 27): 

 včas vypínat mobilní telefon 

 upřednostňovat psaní SMS před telefonováním 

 vážit si sebe sama, svého soukromí a ctít také soukromí ostatních 

 zvážit, proč si jej pořizuji, a uvědomit si, co přináší, ale také co bere 

 uvažovat, jak jej správně používat, aby se nestal přítěží, ale pomocníkem 
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PRAKTICKÁ ČÁST
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3 Metodologie 

3.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit, zda respondenti vykazují známky návykového chování ve 

vztahu ke svým mobilním telefonům. Vzhledem k tomu, že v odborné literatuře zatím nejsou 

jasně stanovená diagnostická kritéria pro stanovení návykového chování ve vztahu k mobilním 

telefonům, využiji k tomuto zjištění kritéria pro diagnózu patologického hráčství podle DSM-

IV, která jsou této problematice nejbližší (více viz kapitola „Symptomy spojené s užíváním 

mobilních telefonů“). Toto rozhodnutí jsem konzultoval s vedoucí své bakalářské práce, paní 

PhDr. Markétou Habermannovou, Ph.D., která toto rozhodnutí schválila. 

Abych docílil věrohodnějších výpovědí, požádal jsem respondenty, aby mi na dobu 

jednoho dne odevzdali své mobilní telefony. Díky tomu byli respondenti vystaveni reálným 

situacím, ve kterých by běžně použili své mobilní telefony a byli nuceni improvizovat. To 

mohlo vést ke zjištění, do jaké míry využívají své mobilní telefony a zároveň mohli 

vypozorovat případné nutkavé tendence telefon bezděčně hledat apod., kterých by si respondent 

nemusel být vědom.  

Jelikož je výzkum proveden pomocí kvalitativní metody, ve které budu provádět 

rozhovory s poměrně malým množstvím respondentů, nelze výsledky obecně generalizovat. I 

přes to je ale možné najít určité vzorce a souvislosti.  

3.2 Výzkumné otázky 

Ve výzkumu se přednostně zaměřuji na tyto otázky: 

- Vykazují respondenti známky návykového chování ve vztahu ke svým telefonům? 

- Jaká negativa respondenti spatřují ve spojitosti s mobilními telefony? 

- Reflektují respondenti na sobě návykové chování ve vtahu ke svým telefonům? 

3.3 Výzkumná strategie 

Vzhledem k povaze mého výzkumu jsem se rozhodl pro kvalitativní metodu výzkumu. 

Jsem si vědom negativ, která tato výzkumná strategie obnáší. Například fakt, že kvalitativní 

strategie výzkumu je schopná pojmout jen malý vzorek, a proto není možné vyvozené závěry 

generalizovat na všechny uživatele mobilních telefonů. Musím také počítat s tím, že slabá 
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standardizace spojená s kvalitativní strategií může zapříčinit nižší reliabilitu výzkumu (Disman, 

2002). 

Pro mnou zkoumaný problém je ale důležité, aby měl respondent dostatek prostoru 

k hlubšímu zamyšlení a následnému vyjádření a objasnění svých stanovisek, protože každý 

z respondentů může problém reflektovat jinak. Kvalitativní přístup využívá metodu induktivní 

logiky, což znamená, že jsem nasbíraná data průběžně analyzovat a třídit, abych v nich byl 

schopný snáze nalézt určité pravidelnosti, jejichž interpretace mi na konci výzkumu umožnila 

formulovat nové hypotézy či teorie (Disman, 2002). 

3.4 Výběr vzorku a prostředí výzkumu 

Vzorek respondentů byl vybrán účelově. Základním kritériem pro výběr respondentů do 

mé práce byla především nutnost vlastnictví mobilního telefonu. Věkovou hranici jsem stanovil 

mezi 18 až 29 lety. Spodní hranice je stanovena především z důvodu plnoletosti, kdy se 

respondent sám rozhoduje o odebrání mobilního telefonu. Horní hranice je stanovena v rámci 

předpokladu větší pravděpodobnosti bezdětnosti respondenta. Nekladl jsem důraz na pohlaví 

nebo zaměstnání (studium), protože se tento společenský problém může týkat všech uživatelů 

mobilních telefonů. Po konzultaci se svou vedoucí bakalářské práce, paní PhDr. Markétou 

Habermannovou, Ph.D., jsem se rozhodl pro vzorek 10 respondentů. Při výběru vzorku byla 

použita metoda sněhové koule, která spočívá ve výběru jedinců, při kterém nás původní 

informátor vede k jiným členům naší cílové skupiny (Disman, 2002, str. 114). 

 Místo rozhovoru jsem nechal vybrat respondenta, aby se cítil co možná nejpohodlněji. 

V daném prostředí se ale nemělo vyskytovat příliš rušivých elementů, aby nebyl rozhovor nijak 

narušován a aby bylo možné vytvořit audionahrávku, v co nelepší možné kvalitě. Rozhovor 

vždy probíhal pouze s jedním respondentem. 

3.5 Technika sběru dat 

Jako techniku sběru dat jsem se rozhodl využít experiment a polostrukturovaný rozhovor, 

který následoval ihned po vrácení mobilního telefonu zpět jeho majiteli. Měl jsem předem 

připravené okruhy otázek, kterými jsem udržoval směr rozhovoru. Při neporozumění některé 

z odpovědí jsem měl prostor se doptat, což platilo i naopak, tedy když respondent nepochopil 

otázku, mohl požádat o upřesnění. Dále jsem měl dostatek prostoru na případné otázky, které 

mohly v průběhu rozhovoru vyvstat, a mohl jsem tedy získat více informací. 
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Rozhovor měl dvě hlavní části. Z počátku jsem kladl otázky týkající se dnu bez mobilního 

telefonu. V této části jsem se mj. snažil zachytit emoční prožitky respondentů, problémy, které 

jim vznikaly, vzhledem k faktu, že nemohli využívat své mobilní telefony a o sběr informací o 

respondentovo využití telefonu. V druhé části rozhovoru, kdy jsem předpokládal, že byl 

respondent více uvolněný a otevřený, jsem se ptal na citlivější otázky, které směřovaly 

především ke zjištění, zda respondent vykazuje známky návykového chování ke svému 

mobilnímu telefonu. Při volbě některých otázek jsem se nechal inspirovat diplomovou prací s 

názvem „Závislosti na mobilním telefonů u žáků na základní škole“ (2013) studentky Bc., Jany 

Floriánové, která uskutečnila podobný výzkum.  

Analýza dat tedy proběhla pomocí audionahrávek a jejich následnou transkripcí. Dále 

jsem pak kódováním v získaných datech hledal společné znaky, pravidelnosti a struktury a 

pomocí kódů jsem rozdělil text na jednotlivá témata. 

 Respondenta jsem předem informoval o oblasti a cíli výzkumu, požádal jsem ho o 

podpis prohlášení se souhlasem o zpracování rozhovoru a zeptal jsem se, zda si mohu rozhovor 

nahrát na diktafon.  

Polostrukturovanému rozhovoru předcházel krátký experiment, ve kterém mi respondent 

po dobu 24 hodin odevzdal svůj mobilní telefon. Respondent, který využívá mobilní telefon, si 

v běžných situacích nemusí uvědomovat, jak důležitý pro něj jeho mobilní telefon je a k čemu 

všemu ho využívá. Z toho důvodu jsem pro lepší uvědomění těchto skutečností provedl tento 

experiment. Jeho cílem bylo, aby si respondenti vyzkoušeli, jak může probíhat běžný den bez 

mobilního telefonu a jak by řešili běžné situace, které by si mnohdy usnadnili mobilním 

telefonem. Zároveň mohli vypozorovat různé projevy návykového chování, které by bez tohoto 

experimentu nemuseli být zřejmé. Díky tomu se během našeho rozhovoru mohli lépe a 

konkrétněji zamýšlet nad svými odpověďmi. Respondenti neměli zakázáno používat tablet 

nebo počítač, a to z toho důvodu, že se nejedná o snadno přenosná zařízení, která by mohli mít 

neustále u sebe a zároveň tato zařízení nejsou vybavena sim kartou a nejsou tedy dostupná pro 

běžnou telefonní síť. Provést výzkum, ve kterém by byl respondent zcela izolován od možnosti 

užití internetu, by zároveň vyžadoval jiné podmínky, které nebyly v rámci tohoto výzkumu 

možné. Dále jim bylo dovoleno v nouzových situacích použít mobilní telefon někoho jiného. 

3.6 Hodnocení kvality výzkumu 

Jelikož jsem aplikoval kvalitativní metodu, měl můj výzkum nízkou reliabilitu. To je dáno 

především faktem, že jsem získával mnoho informací z poměrně malého počtu respondentů. 
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Není tedy možné provést zobecnění. Dále je důležité zohlednit také fakt, že opakovaný výzkum 

může mít po určité době, například o tři roky později, jiné výsledky. Při správné interpretaci a 

správném zpracování, by měl mít ale výzkum vysokou validitu.  

Vzhledem k reaktivitě neboli vlivu výzkumníka na respondentovo rozhodování jsem se 

snažil co nejvíce potlačovat známky souhlasu nebo nesouhlasu, emocí a pocitů. Úplně zamezit 

reaktivitě ale nebylo možné, jelikož jsem musel respondentovi vyjádřit, že chápu jeho tvrzení. 

Zároveň mohou respondenta ovlivňovat také faktory jako věk nebo pohlaví. 

Je potřeba brát také v potaz fakt, že někteří respondenti mohli mít tendence se prezentovat 

v „lepším světle“, tudíž nemusí být veškeré odpovědi zcela pravdivé. Bohužel není v mých 

schopnostech ovlivnit tuto skutečnost, nicméně vzhledem k faktu, že většinu respondentů znám 

osobně, a tudíž bych tuto skutečnost odhalil, je nepravděpodobné, že by se objevovala příliš 

často. 

3.7 Etické otázky 

Ve svém výzkumu jsem dbal etických zásad společenskovědního výzkumu. Před 

začátkem rozhovoru jsem informátora obeznámil s tématem a cílem výzkumu, technikou sběru 

dat, způsobem jejich zpracování a následné archivace. Dále respondenta obeznámil s faktem, 

že nemusí odpovídat na jakkoliv nepříjemné dotazy a rozhovor může kdykoli ukončit. Dále 

jsem ho obeznámil s principem důvěryhodnosti, což znamená, že jsem s jeho daty nakládal 

v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nebudu data předávat dalším 

osobám. Ve své práci neuvádím celá jména respondentů, nebo uvádím jen jimi vybrané 

přezdívky, abych zachoval co největší anonymitu. Dále jsem respondenta požádal o souhlas 

s pořízením audionahrávky. 
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4 Analýza dat 

V této kapitole prezentuji výsledky, ke kterým jsem pomocí rozhovorů s respondenty 

dospěl. 

Jak již uvádím v metodologické části, rozhovor se skládá ze dvou základních částí. 

V úvodní části jsem si ověřil, zda respondent splňuje má kritéria pro rozhovor. Těmi byly věk 

a vlastnictví chytrého mobilního telefonu, neboli „smatphonu“. V první části jsem 

respondentům kladl otázky, které se týkaly především jejich emocí a problémů, které zažívali 

v souvislosti s tím, že nemohli 24 hodin používat mobilní telefon. Zároveň jsem kladl 

doplňující otázky, kterými jsem chtěl získat širší náhled na respondentův vztah k telefonu. 

V druhé části jsem kladl otázky, které se týkaly jejich využívání mobilního telefonu, možným 

projevům návykového chování, jaká pozitiva a negativa na mobilu shledávají a zda vnímají své 

návykové chování ve vztahu k užívání mobilních telefonů jako problematické. Seznam 

kladených otázek je dostupný v příloze.   

Většinu respondentů znám osobně, což mě v některých situacích svádělo k předpokládání 

možných odpovědí, tudíž jsem respondentům mohl opomenout položit doplňující a 

konkretizující otázky. Přesto mě jejich odpovědi často překvapily. Odpovědi respondentů jsem 

pro lepší přehlednost vkládal kurzivou. Citace jsem v některých případech poupravil, jelikož 

by bez kontextu nemuseli vždy dávat smysl. Původní, doslovné přepisy citací jsou k nahlédnutí 

v přílohovém CD. 

4.1 Den bez mobilního telefonu 

V této části uvádím zpracované odpovědi, které se týkaly experimentu, ve kterém byli 

respondenti 24 hodin bez svého mobilního telefonu. 

4.1.1 Pocity při odebrání mobilního telefonu 

Většina respondentů uváděla, že při odebírání telefonu pociťovali spíše negativní 

pocity, jako například strach z toho, že budou svůj mobilní telefon potřebovat, že jim bude 

něco chybět nebo se cítili nepřirozeně. Někteří respondenti ale pociťovali naopak úlevu, 

protože u něj nebudou trávit tolik času, nebo odebrání telefonu nijak výrazně neprožívali. 

 

Michal: „…no, nejdřív jsem jako nebyl moc rád… (odmlka) a věděl jsem, že ho nebudu 

moct používat, takže jsem byl nervózní. A vlastně jsem se snažil to co nejvíc oddálit a nechtěl 

jsem se ho vzdát prostě.“ 
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Aneta: „…cítila jsem trochu úlevu, protože vím, že nebudu na něm trávit tolik času, jako 

normálně trávím.“ 

Dick: „…Tak mě to nějak nevadilo. Já s ním jako nejsem… nějak spřízněnej.“ 

4.1.2 Pocity bez telefonu během dne 

Většina respondentů popisovala, že se během dne bez mobilního telefonu cítili nesví, 

zmatení a měli divný pocit, že jim něco chybí. Častým důvodem zmatení bylo, že neměli 

přehled o čase. Telefon totiž běžně používají jako náhradu hodinek. Jeden z respondentů 

v souvislosti s tímto zjistil, že se bez telefonu v dnešním světě neobejde. Dva respondenti ale 

uvedli, že se v průběhu dne cítili svobodnější a volnější. Někteří respondenti den bez telefonu 

dokonce označili, jako „více reálný“ 

Honza: „…no, musím říct, že jsem byl trošku zmatenej, protože jsem nevěděl, kolik je 

hodin.“ 

Nikola: „… ze začátku jsem měla to… strach, že to bude problém, ale pak jsem nečekala, 

že to bude takový… osvobozující.“ 

Pierre: „… zjistil jsem, že opravdu telefon člověk potřebuje a že se prostě dneska bez něj 

neobejdu…“ 

Cílem této otázky bylo zjištění, zda respondenti zažívají nepříjemné pocity při omezení 

užívání mobilního telefonu, jak uvádí 4. znak patologického hráčství, jehož kritéria aplikuji na 

svůj výzkum. Pocity zmatení, které respondenti popisují, napovídají, že se u nich tento projev 

mohl objevovat. Ovšem na otázku „Pociťoval/a jsi bezdůvodné návaly emocí?“ reagovala 

většina respondentů, negativně. Pouze čtyři respondenti popisovali jistou formu stesku po 

telefonu, a to během usínání, nebo při potřebě okamžitě sdílet události, které se udály.  

4.1.3 Podvědomé tendence hledat telefon 

Naprostá většina respondentů uvedla, že měla nutkání telefon neustále hledat. Zejména z 

počátku, než si zvykli, že nemají telefon u sebe. Jako důvody často uváděli, že se chtěli podívat 

na hodiny, nebo se ujistit, že ho neztratili. Jedna respondentka měla tendenci telefon neustále 

kontrolovat, aby zjistila, jestli jí někdo nepíše. Pouze dva respondenti odpověděli, že toto 

nutkání na sobě nezpozorovali.  
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Barbora: „… ano, musím se přiznat, že jo, protože mám ten pocit, že pořád potřebuju 

být online, potřebuju se podívat, jestli mi někdo nepíše, nebo jestli mě někdo neshání, takže ano, 

měla jsem tendence ho hledat.“ 

Nikola: „…když jsem šla s mamkou na nákup, tak jsem měla tendenci si poplácávat 

kapsu, jestli ho tam mam, ale pak jsem si uvědomila, že ho máš ty…“ 

Markéta: „…to překvapivě ne, protože jsem jako fakt věděla, že ho nemám, tak ne. Což 

normálně jako mívám. Když ho zapomenu, tak furt a teď ne.“ 

Tato otázka je postavena na tvrzení Pokorného a spol. (2003), který tvrdí, že „…jiným 

případem může být tendence stále si s ním pohrávat, často kontrolovat, zda je telefon zapnutý 

apod.“. Je zřejmé, že při odloučení od svého mobilního telefonu si respondenti v duchu opakují 

prožitky, spojené s mobilním telefonem, jak o tom hovoří 1. symptom mnou stanovených 

kritérií pro diagnózu návykového chování ve vztahu k mobilnímu telefonu. Zároveň je 

evidentní, že někteří respondenti vykazují nutkavé tendence telefon neustále kontrolovat. 

V souvislosti s tímto jsem se později během rozhovoru respondentů otázal, zda mají 

zvláštní pocit, když alespoň jednou za půl hodiny nepoužijí svůj mobilní telefon. 

Pierre: „…to nemám, ale myslím si, že ho používám jako dost často, protože furt se jako 

dívám na hodiny. Úplně bezděčně.“ 

Dick: „…no, ani ne. Ale je fakt, že mám ve zvyku se tak jednou za půl hodiny koukat na 

čas, no.“ 

 Nikola: „…když někam jedu metrem a nepoužívám ho, tak jsem zvědavá, jestli mi někdo 

nepsal.“ 

 

Většina respondentů na tuto otázku odpověděla, že nemají, nicméně dva z nich uvedli, že 

zhruba v tomto časovém rozmezí na telefonu kontrolují čas. Jeden respondent přiznal, že někdy 

i bezděčně. Tři respondenti uvedli, že se jim dostaví zvláštní pocit, pokud telefon během půl 

hodiny nepoužijí.  

4.1.4 Problémy bez mobilního telefonu 

Respondenti uvedli, že několikrát během dne poctili potřebu mobilního telefonu. 

Nejčastějším důvodem byl poslech hudby, vyhledávání dopravních spojů, kontrola času, 
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komunikace nebo krácení si dlouhé chvíle. Tyto odpovědi poukazují na fakt, že respondenti své 

telefony nevyužívají pouze ke komunikaci, ale i k substituci jiných, běžných úkonů.  

Některým respondentům ve spojitosti s faktem, že neměli mobilní telefon, vznikaly různé 

problémové situace. Nebyli například schopni uskutečnit platbu, jelikož jim kód k potvrzení 

internetové platby přichází SMS zprávou, špatně se bez GPS navigace dostávali na místa, na 

která potřebovali, nebo si neměli jak upřesnit čas a lokaci schůzky. V některých případech byli 

respondenti nuceni použít cizí mobilní telefon, aby vyřešili jinak těžko řešitelné situace, jako 

bylo stanovení místa domluvené schůzky. 

Michal: „…třeba jsem byl venku a hledal jsem Ticketpro, jako… chtěl jsem si tam 

vyzvednout nějaký lístky a nevěděl jsem, kde to je. Takže jsem to chtěl najít, ale nevěděl jsem 

kde, tak jsem chodil jenom po městě a hledal jsem to.“ 

Pierre: „…No, akorát právě to bankovnictví, že to mě jako fakt zabránilo prostě odeslat 

platbu, no.“ 

Tři respondenti nezaznamenali žádné problémy, které by souvisely s faktem, že neměli 

mobilní telefon. 

Z odpovědí je zřejmé, že respondenti na svůj mobilní telefon v mnohém spoléhají a při 

jeho absenci mohou nastat různé problémy, které se v dnešní době bez telefonu řeší složitěji. 

4.1.5 Zajímavosti spojené se dnem bez mobilního telefonu 

Touto otázkou jsem chtěl vytvořit prostor, aby respondenti sami popsali zajímavosti, 

které si uvědomili vzhledem k faktu, že nemohli použít mobilní telefon. Bohužel jsem u 

jednoho respondenta opomněl tuto otázku položit, tudíž se k ní nemohl vyjádřit.  

Aneta: „…no, (odmlka) byla jsem produktivnější, udělala jsem víc věcí… víc jako… 

zbytečně jsem netrávila čas na tom telefonu a samozřejmě jsem udělala… že jsem uklidila a 

měla jsem jako víc času pro sebe… nebyla jsem v kontaktu se spolužačkama a tak jsem byla 

v klidu (smích).“ 

Barbora: „…zajímavý bylo to, že já jsem vlastně byla jediná v tý společnosti, která ten 

telefon neměla, takže když jsme seděli u stolu, tak jsem vlastně viděla, jak všichni ostatní ho 

mají a jak jakoby uniká taková ta životní podstata… všichni koukají do toho telefonu a ty seš 

tam jedinej, kdo ho prostě nemá, tak je to takový divný.“ 
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Michal: „…vždycky, když je člověk bez nějaký technologie, tak je víc soustředěnej, 

protože ten telefon funguje jako něco, co odlákává ze života, a tak se člověk prostě víc soustředí 

na svůj život…“ 

Odpovědi spíše se různili, některé se ale shodovali, a to zejména ve faktu, že si 

respondenti více uvědomovali sami sebe a svůj život. Jedna respondentka uvedla, že díky tomu 

zjistila, že by telefon k životu nepotřebovala. Jiný respondent naopak zjistil, že ho potřebuje i 

k úplně základním věcem.  

4.1.6 Substituování mobilního telefonu 

Většina respondentů si nemožnost použití mobilního telefonu nahradila počítačem nebo 

tabletem. V souvislosti s tímto může vyplynout otázka, zda neměli mít respondenti zakázáno 

použít i počítač nebo tablet, jelikož tyto dvě zařízení v mnohém substituují funkci chytrého 

mobilního telefonu. Tato práce se ovšem zabývá problematikou návykového chování ve vztahu 

k užívání mobilního telefonu a vším, co toto zařízení představuje – oproti tabletu a počítači je 

to především přenosnost a s tím spojený komfort, který uživatelům umožňuje být „online“ 

takřka neustále a všude. To dále podporuje fakt, že mobilní telefon obsahuje sim kartu 

mobilního operátora, která umožňuje přijímat hovory a zprávy nezávisle na internetu a jehož 

síťové pokrytí je plošně větší. 

Pouze dva respondenti uvedli, že během dne bez mobilního telefonu nepoužili ani jednou 

tablet nebo počítač. Jedna respondentka počítač využila z důvodu domluvy na schůzce, zbylí 

pak k chatování, poslechu hudby, sledování filmu nebo k psaní dokumentu. Doba, kterou 

strávili využíváním počítače, nebo tabletu se různila, většina se pohybovala mezi 1–3 hodinami, 

někteří ale strávili u počítače až 6 hodin. Jedna respondentka měla tablet zapnutý v podstatě 

celou dobu, nicméně nijak ho nevyužívala, jelikož jí běžela na pozadí pouze hudba.  

Z odpovědí některých respondentů lze vypozorovat, že při odloučení od svého mobilního 

telefonu, mají snahu si některé funkce přesto zajistit jiným způsobem.  

4.1.7 Usínání bez mobilního telefonu 

Respondenti popisovali své myšlenky během usínání bez telefonu. Čtyři respondenti 

uvedli, že během usínání nevnímali nic, co by souviselo s faktem, že neměli mobilní telefon. 

Většina ale měla s usínáním bez telefonu problém, jelikož jsou zvyklí se před usnutím dívat na 

videa nebo poslouchat hudbu. Jedna respondentka usínala s obavami, aby ráno bez budíku 

vstala.  
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Barbora: „…musím říct, že usínání bylo horší, než to vstávání, protože usínám s tím, že 

si buď pustím na tom něco na mobilu, nebo koukám na obrázky, u čeho už usínám. Takže tohleto 

bylo těžký, že prostě jsem usínala a koukala jakoby do zdi, no.“ 

Je evidentní, že někteří respondenti využívají své mobilní telefony až do posledních chvil 

dne. 

4.1.8 Spánek bez mobilního telefonu 

Polovina respondentů uvedla, že fakt, že neměli mobilní telefon, nijak neovlivňoval 

kvalitu jejich spánku. Jedné respondentce dělal potíž fakt, že neměla nařízený budík, tudíž se 

bála, aby nezaspala. Zbylým respondentům ale připadal spánek klidnější, lepší a svobodnější.  

Barbora: „…no, já jsem myslela, že se mi spalo normálně, ale když jsem se nad tím 

zamyslela, tak si myslím, že líp, protože si všímám, že se hodně často probouzím v noci, třeba 

kolem čtvrtý ráno a než zas zpátky usnu, tak zase vezmu telefon a koukám něco jakoby abych 

usla… tak tohle se mi dneska v noci nestalo.“ 

4.1.9 Vstávání bez mobilního telefonu 

Respondenti nepociťovali žádné známky horšího nebo naopak lepšího vstávání, než je 

běžné. Někteří respondenti byli nuceni požádat někoho z rodiny, aby je vzbudil nebo vstali 

mnohem dříve ze strachu, aby nezaspali. Jedna respondentka vstala s pocitem radosti, že bude 

mít opět svůj mobilní telefon.  

Barbora: „…no, já jsem se už na něj těšila. Musím říct, že jsem se na něj těšila, ačkoliv 

jsem myslela, že mi teda chybět nebude, tak nějakým způsobem jsem ho postrádala, takže to 

vstávání bylo dobrý. Už jsem se na něj jakoby těšila, věděla jsem jakoby, že ten život bude trošku 

normálnější.“ 

Vzhledem k faktu, že své mobilní telefony používají někteří respondenti jako budík, je 

telefon mnohdy první věc, na kterou pro probuzení někteří respondenti pomyslí. 

4.1.10  Pocity při vrácení mobilního telefonu 

Barbora: „…věděla jsem, že zas prožiju ten den stereotypně, že se do toho telefonu budu 

koukat a musím říct, že… protože jsi mi ho vzal v sobotu a docela se mi to líbilo, takže asi to 

budu tak nějak dělat jakoby častěji třeba.“ 
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Pierre: „…No, že budu moc vyřizovat věci zase. Že budu moct fungovat jako běžnej 

moderní člověk.“ 

Johana: „…takový ty pocity, jako že už můžu jít na facebook. Jestli mi někdo nevolal a 

takový ty… že jsem byla taková zvědavá, jako že jestli tam nemám nějaký nový informace, nebo 

někdo něco nepotřeboval.“ 

Respondenti se shodovali v tom, že byli rádi, že mají telefon opět u sebe a budou zase 

dostupní. Dvě respondentky pociťovali ale spíše negativní pocity, ovlivněné dobrými pocity, 

které zažívali během dne bez telefonu. Uvedly, že se budou do budoucna snažit takové dny 

praktikovat častěji. 

Poté, co jsem respondentům telefon předal, nejčastěji zkontrolovali a vyřídili příchozí 

zprávy, podívali se na čas a sklidili ho do kapsy. 

4.1.11  Retrospektivní pohled na den bez mobilního telefonu 

Při zpětném pohledu na den bez mobilního telefonu se někteří respondenti zamýšleli nad 

smysluplností mobilního telefonu v dnešní době. Někteří se shodovali v názoru, že je to věc pro 

dnešní dobu nepostradatelná a že by se jen s tíží orientovali ve společnosti. Zároveň si 

uvědomují, že se u nich objevují různé známky návykového chování, což hodnotí negativně. 

Tři respondentky uvedly, že budou dny bez mobilního telefonu opakovat. Dva respondenti 

naopak uvedli, že jsou rádi, že mají telefon opět u sebe a budou moci dále fungovat jako dříve.  

Honza: „…tak určitě dobrý pocity z toho mám, protože, jak říkám, bylo víc času a byla i 

lepší komunikace s těma lidma, protože jsem se s nima bavil osobně.“  

Aneta: „…no, tak pocit mám asi normální… nebo ne nějak zvláštní. Ale samozřejmě jsem 

si uvědomila, že člověk… že ten telefon používám hodně a že je to fakt jako součást dnešního 

moderního člověka a že bez něho, dá se říct, že člověk nemůže fungovat.“ 

Dick: „…bylo to krásný. Jednou za čas by si to měl vyzkoušet každej.“ 

Pierre: „…zjistil jsem, že to je úplně špatný, že telefon jako je fakt nutnej a že je nesmysl 

ho prostě nemít. Je proste fakt důležitý ho mít.“ 

Při otázce, zda by se takového experimentu účastnili znovu, většina odpověděla, že ano, 

nicméně pokud by to bylo na delší dobu, než jeden den, mohl by to být pro některé respondenty 

problém. Dva respondenti by se experimentu už znovu nezúčastnili.  
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4.2 Obecné otázky 

V této části rozhovoru jsem zpočátku pokládal obecné otázky, které se týkaly využívání 

mobilních telefonů. Dále jsem se zaměřil na otevřenější otázky, týkající se možných projevů 

návykového chování ve vztahu k mobilním telefonům, názorů respondentů na pozitiva a 

negativa mobilních telefonů a v poslední části rozhovoru respondenti popisovali, tak vnímají 

své návykové chování ve vztahu k mobilním telefonům. 

4.2.1 Nejčastější využití mobilního telefonu 

Touto otázkou jsem se snažil vysledovat, jaké funkce nebo aplikace respondenti nejčastěji 

využívají. To je důležité z toho hlediska, že je díky tomu možné nastínit motivaci, která 

respondenty k využívání telefonu vede.   

Aneta: „…tak já nejčastějš telefon využívám na… asi na ty písničky, protože to mám jako 

útěk z reality. Hlavně když někam cestuju, tak… jsem v myšlenkách a zabavím se. Pak dost 

používám samozřejmě budík, když cestuju po Praze a nevím kam, tak navigace. Asi nejvíc ho 

ale používám na sociální sítě, kde se různě jakoby… konverzuju s kamarádama a jsem na 

internetu. Taky jakoby dost používám slovník, že když si čtu anglickou knížku, tak vyhledávám 

slovíčka, protože je to mnohem jednodušší, než ve slovníku normálním. A když jsem byla ve 

škole, tak jsem ho taky využívala na opisování. Když jsem teda jako něco neuměla, tak jsem si 

vyfotila látku a pak jsem to prostě jednoduše opsala z telefonu a dost mi to usnadnilo ten test.“ 

Nejčastěji respondenti uváděli, že telefon využívají za účelem hovorové nebo textové 

komunikace. Dále to byla především kontrola času, prohlížení internetu, sociální média, 

navigace nebo poslech hudby. Překvapivě jen dva respondenti zmínili, že na mobilním telefon 

využívají funkci fotoaparátu, což je jedna ze základních funkcí tohoto zařízení. 

Z odpovědí vyplívá, že respondenti na telefonu využívají  velké kvantum funkcí, a tudíž 

na něj v mnohém spoléhají. 

4.2.2 Intenzita hovorů a zpráv a využívání sociálních sítí 

Respondenti se voláním a psaním zpráv, ať už sms nebo přes sociální sítě, zaměstnávají 

na různě dlouho dobu. Nejvíce času respondenti věnují sociálním médiím, kdy někteří jsou 

online takřka neustále. Jiní psaní a volání investují čas v rámci několika hodin. Jeden 

respondenti uvedl, že se tímto zabývá méně jak hodinu denně a dva vypověděli, že několikrát 

za den zkontrolují facebook, při té příležitosti odepíší na zprávy a víc se tím nezabývají.  
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Nikola: „…třeba když si voláme s kamarádkou, tak voláme klidně i přes hodinu.“ 

Z rozhovorů vyplývá, že někteří jedinci se dobrovolně zbavují svého soukromí a jsou pro 

virtuální svět dostupní neustále. Ctít vlastní soukromí je jedním z doporučených způsobů 

prevence, jak si nevytvořit návykové chování ve vztahu k užívání mobilního telefonu. 

Respondenti, kteří často volají a píší, mají paušální smlouvy se svými operátory, což je 

z hlediska finanční stránky logické. Neomezenost limitů psaní a volání ale mohou čas trávený 

psaním a voláním ovlivňovat. Většina respondentů s kreditem uvedla, že jim měsíčně vystačí 

dvě stě korun. Paušální smlouvy respondenty vychází v rozmezí pěti až sedmi stovek korun. 

Dvě respondentky dále uvedly, že se jim stává, že přeplácí standartní částku paušálu.  

4.2.3 Panika při ztrátě telefonu 

Tato otázka se netýkala experimentu, při kterém byl odebrán mobilní telefon. Při 

nečekaném zjištění, že telefon není na místě, na kterém by měl být, se může dostavit pocit 

panického strachu z jeho ztráty. Tato fobie se nazývá nomofobie (více viz kapitola 2.3.1 

Nomofobie).  

Barbora: „…tak to bych asi nějaký pocit paniky pocítila, protože jakoby jsem… je to pro 

mě něco důležitýho. Je to věc, kterou si jakoby cením, takže…“ 

Markéta: „…to záleží jako třeba kam jdu. Když jdu se psem na procházku, i když to má 

být větší procházka za někým třeba, tak tolik ne. Ale když bych měla jet jako do nějakýho 

neznámýho místa, tak to teda rozhodně. To by byla velká panika.“ 

Johana: „…že jsem ho někde nechala, nebo že prostě teď mi určitě volal někdo důležitej 

nebo prostě… bude z toho problém.“ 

Všichni respondenti se shodli na tom, že by se u nich při ztrátě telefonu dostavil pocit 

paniky. Většina uváděla tento pocit spíše ve spojitosti s materiální stránkou věci, tedy faktem, 

že by přišli o hodnotnou věc. Tři respondenti ale uvedli, že by je nejvíce děsil fakt, že nebudou 

dostupní, nebo že přijdou o data, která jejich mobilní telefon uchovává. Jedna respondentka 

také uvedla, že by pro ní byl problém se vydat bez telefonu na neznámé místo.  

4.2.4 Telefon neustále k dispozici a při ruce  

Dotazoval jsem se respondentů, zda si berou telefon i na místa, kde pro něj v danou chvíli 

nemají využití. Takovým místem může být např. koupelna. Dále jsem se respondentů tázal, zda 

ho vypínají na noc a zda vůbec existují situace, ve kterých svůj mobilní telefon vypínají.  
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Johana: „…všude. Mám ho všude a na záchodě ho fakt mám, protože furt s někým 

telefonuju. I na tom záchodě (smích).“ 

Michal: „…jo, to taky (smích). Všude.“ 

Až na dvě respondentky dotazovaní odpovídali, že si berou telefon i na tak neobvyklá 

místa, jako je sprcha nebo toaleta. Tři respondenti dokonce uvedli, že mají mobilní telefon při 

ruce, ať jdou kamkoliv. Dále většina respondentů uvedla, že svůj mobilní telefon nevypínají 

nikdy a pokud je to nezbytně nutné, tak pouze ztlumí vyzvánění nebo zapnou tzv. „letový 

režim“, ve kterém je mobilní telefon odpojen od sítě, ale dají se využívat jeho základní funkce. 

Pouze dva respondenti uvedli, že telefon v některých situacích, kterými může být např. kino, 

nebo divadlo, vypínají. V noci ale většinou telefon nevypíná nikdo z respondentů.  

Aneta: „…že bych ho vypínala, tak to úplně ne, většinou si ztlumím hlasitost na… ztlumím 

vyzvánění. Jako v kině, divadle, případně pohovor… nebo když vím, že jdeme do nějaký 

společnosti a vím, že by se to neslušelo, tak si ho… tak si jako to zvonění úplně ztlumím, ale 

většinou ho nevypínám.“ 

Honza: „…určitě ne, určitě jenom dávám tichý zvonění.“ 

Z odpovědí je evidentní, že se respondenti dobrovolně nevystavují situacím, ve kterých 

by nemohli telefon použít, a to ani v noci nebo ve sprše. 

4.2.5 Pocity při nedostupnosti 

Zajímalo mne, jak se respondenti vyrovnávají se situací, ve které se ocitají mimo dosah 

signálu telefonní sítě nebo Wi-Fi . 

Johana: „…hrozně! A třeba když nemám ani internet, třeba mi nefunguje, že mě ten mobil 

zlobil, tak jsem byla úplně hysterická, že prostě potřebuju ten internet, že určitě mi tam někdo 

píše, že jo… To už jsem měla takovou jako fakt… byla jsem nervní úplně.“ 

Markéta: „…a s tou navigací? To bych úplně vraždila, když není signál.“ 

Nikola: „…když jsem byla na chatě s kamarádkou, tak tam neměli „wifinu“ a já nemám 

internet v telefonu, tak to bylo divný a hodně jsme se nudily.“ 

Merry: „…asi záleží zase na situaci. V případě, že by bylo nutný něco vyřešit, nebo bych 

očekávala nějakou zprávu nebo hovor, tak bych asi byla nervózní a snažila se najít místo, kde 

signál je.“ 
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 Polovina respondentů uvedla, že pokud neočekávají důležitý hovor, není pro ně 

nedostupnost signálu problém. Ostatní respondenti popisovali, že pokud jsou mimo dosah 

signálu, tak pociťují negativní pocity.  

Respondentů jsem se také tázal, jaké pocity pociťují, pokud jim během dne nikdo 

nezavolá nebo nenapíše.  

Aneta: „…určitě se mi to někdy stalo, ale tohle mi vůbec nevadí… ani jako že bych z toho 

měla nějaký blbý pocity, že mě nikdo nemá rád nebo že jsem něco to… tak to vůbec nemám.“ 

Barbora: „…když se mi během dne dlouho nikdo neozval, tak ty pocity z toho byly takový, 

že jsem musela ten telefon aktualizovat, podívala jsem se, jestli opravdu teda mám jako signál, 

nebo jsem připojená na ten internet, jestli vážně mi nikdo nepíše, jestli mě fakt nikdo neshání a 

nebo tak…“ 

Tři respondentky se s takovouto situací pravděpodobně ještě nesetkali, 5 respondentů 

uvedlo, že jim to nepřijde divné a nijak jim to nevadí a dva respondenti popsali, že v takových 

situacích zjišťují, co je toho důvodem.  

4.2.6 Utváření předsudků na základě mobilního telefonu 

Položil jsem respondentům otázku, zda si na základě mobilních telefonů utváří předsudky 

o cizích lidech.  

Barbora: „…samozřejmě asi si řeknu, že když má někdo novýho iphona, že asi je na tom 

dobře, ale že bych ho vyloženě posuzovala, tak to určitě ne. Já si myslím, že značka telefonu, 

nebo vůbec když je někdo vlastníkem telefonu, jakýhokoliv, ať už smartphonu nebo těch starších, 

tak že to jakoby neřekne nic o jeho osobnosti. Takže podle toho lidi určitě neposuzuju.“ 

Merry: „…asi, asi ne. Myslím si, že spíš podle modelu telefonu se dá posoudit povaha 

člověka. Jestli člověk… v případě, že má třeba iphone, tak může mít rád jednodušší a stabilnější 

prostředí a v případě, že má radši Android nebo další takovýhle jiný operační systémy, tak že 

si s ním rád hraje a že tomu může i víc rozumět kolikrát. Ale vyloženě podle hodnoty asi ne.“ 

Honza: „…já si myslím, že určitě neposuzuju tady v tom ty lidi, protože některý lidi prostě 

ten chytrý telefon nepotřebujou, mají to prostě jenom na telefonování nebo smsky, takže pro ně 

by to bylo jenom ztráta peněz nebo vyhození peníze za lepší telefon, takže… určitě ne.“ 

Navzdory mému očekávání většina respondentů nehodnotí podle mobilních telefonů 

ekonomickou situaci, společenský status ani charakter jejich vlastníků. Tři respondentky ale 
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uvedly, že se v některých situacích určitý předsudek na základě mobilního telefonu utvoří. 

Některé se shodli na tom, že hodnota mobilního telefonu může souviset s movitostí jeho 

majitele. Dvě respondentky také uvedly, že značka mobilního telefonu může naznačovat určité 

povahové vlastnosti – dle jejich názoru může mobilní telefon značky iPhone naznačovat o 

preferenci jednodušších a stabilnějších prostřední, kdežto uživatelé mobilních telefonů 

s operačním systémem Android si raději prostředí utváří sami. 

4.2.7 Osobní versus virtuální kontakt 

Zajímalo mě, zda respondenti v důležitých rozhovorech vždy upřednostní osobní 

komunikaci, nebo zda jim postačí telefonát nebo zpráva. Jak jsem očekával, většina 

respondentů upřednostňuje osobní komunikaci. Jak uvedla jedna z respondentek, důvodem je 

především vizuální kontakt, při kterém může sledovat mimiku člověka, se kterým hovoří. 

Důležitou roli hraje také vzdálenost, což je logické. Dva respondenti uvedli, že téměř vždy 

upřednostňují komunikaci skrze mobilní telefon.  

Aneta: „…tak já radši tu osobní komunikaci. Už jenom proto, že to ho člověka vidím a 

vidím jeho mimiku, takže je to pro mě lepší a většinou přes ten telefon třeba špatně rozumím, 

jelikož mi dost blbne.“ 

Barbora: „…bohužel, i když vím, že je to špatný, tak jsem zvyklá, a je to pro mě snadnější, 

vyřešit to po telefonu. Takže určitě všechno řeším po telefonu.“ 

Michal: „…no, já se jako vždycky s každým raději osobně sejdu, ale většina lidí taky na 

to jakoby nepřistupuje, jako že si radši napíše nebo radši se volá…“ 

4.2.8 Růst intenzity využívání mobilního telefonu 

Otázkou, zda respondenti pozorují zvýšenou intenzitu využívání svých mobilních 

telefonů, například oproti předchozímu roku, jsem se snažil zjistit, zda musejí tuto intenzitu 

zvyšovat k tomu, aby je telefon i nadále uspokojoval.  

Dick: „…já myslím, že ani ne, že pořád stejně, ne-li i míň.“ 

Pierre: „…Naštěstí ano.“ 

Johana: „…no, jako… možná trošičku víc, ale… ono to nemá ani kam, takže… (smích)“ 

Většina respondentů uvedla, že zaznamenávají růst intenzity využívání svých telefonů. 

Pouze dva respondenti uvedli, že toto zvyšování intenzity nepociťují.  
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Proti tvrzení, že lidé s utvořeným návykovým chováním ve vztahu ke svým mobilním 

telefonům musí zvyšovat intenzitu využívání mobilního telefonu, aby je i nadále uspokojoval, 

se dá namítnout, že oproti patologickému hráčství, jehož je tento znak podle DSM-IV 

základním kritériem pro stanovení diagnózy návykového chování, je mobilní telefon často spíše 

jen prostředkem k usnadňování si každodenních úkonů, tudíž pokud by se nezvyšovala intenzita 

jeho využívání, stále by je mobilní telefon uspokojoval. Nicméně potíž je v tom, že lidé mohou 

mít tendenci si usnadnit vše, co telefon umožňuje. Jaký je ale rozdíl mezi zdravým entusiasmem 

a návykovým chováním? Podle Griffithse je to fakt, že entusiasmus životu dává, kdežto 

návykové chování spíše bere. V tomto případě ubírá schopnost vlastního rozvoje, jelikož 

možnosti mobilních telefonů se zvyšují každou nově vydanou aplikací.  O tomto riziku užívání 

mobilních telefonů hovoří i Pokorný a spol. (2002, str. 135): „Jedinec se odnaučuje v běžných 

i náročných situacích spoléhat sám na sebe, neprocvičuje si základní sociální dovednosti. Učí 

se spoléhat především na svůj mobilní telefon“. 

Z tohoto tvrzení vyplynula otázka: „V situacích, kdy by ses mohl/a spolehnout sám na 

sebe – upřednostníš spíše mobilní telefon?“ 

Michal: „…jsem jako víc závislej na tom, co ten telefon umí, protože on čím víc jako 

nahrazuje ty věci, co já vlastně jako sám dělám. Takže kdybych si někde měl někde jako najít 

cestu, tak mi to třeba deset minut potrvá, než zjistím, že vlastně… „dobře tak tu GPSku 

nepotřebuju“, ale deset minut bych byl třeba nešťastnej, z toho, že jí nemám.“ 

Markéta: „…jo, jo, usnadním, no. Ale já se na sebe moc nespoléhám, takže… jo, určitě. 

Nebo je to takový potvrzení toho.“ 

Barbora: „…jo, určitě jo. Je to takový rychlejší a jednodušší.“ 

Merry: „…snažím se spolehnout se sama na sebe a překonat případně nějaký svoje limity 

a omezení, ale určitě jsou momenty, když už jako ztrácím veškerou trpělivost a usnadním si to.“ 

Všichni respondenti uvedli, že si mobilním telefonem pomáhají i v situacích, ve kterých 

by se mohli spolehnout pouze sami na sebe. Jednomu respondentu jsem ale bohužel opomněl 

tuto otázku položit. Z těchto odpovědí je evidentní, že místo snahy řešit různé problémy svými 

schopnostmi, se respondenti často spíše uchýlí k jednoduššímu řešení skrze mobilní telefon.  
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4.2.9 Vkrádající se myšlenky na mobilní telefon 

Respondentům jsem položil otázku, zda se jim stává, že při soustředění se na určitou 

činnost, jim přeruší tok myšlenek pomyšlení na mobilní telefon a pokud ho nepoužijí, tak se 

nemohou dále soustředit. 

Čtyři respondenti uvedli, že se s tímto problémem za standartní situace nikdy nesetkali. 

Většina respondentů se s tímto problémem ale potýká, nebo se s ním alespoň setkali. Jeden 

respondent uvedl, že se dokáže přemluvit k tomu, aby telefon nepoužil, zbytek své nutkání ale 

raději uspokojí. Tímto jsem sledoval zjištění, zda jsou respondenti schopni odolat impulsům ve 

vztahu ke svým telefonům, což je další z mnou stanovených kritérií na stanovení diagnózy, zda 

respondenti vykazují známky návykového chování. 

Aneta: „…tak to se mi nikdy nestalo, ani se mi to nestává. Mám pocit, že ne.“ 

Michal: „…no, jako můžu se… můžu se přemluvit, abych se na to jako nekoukl nebo tak, 

ale když ho mám u sebe, tak se kouknu.“ 

 Pierre: „…ano, to se mi stává. Přemýšlení je náročný a mozek vždycky hledá nějaký… 

jakoby jednoduchý věci.“ 

Z odpovědí některých respondentů je jasně vidět, že mají potíže odolat impulsům ve 

vztahu ke svým mobilním telefonům. 

Během rozhovoru jsem nastínil další podobnou situaci, která měla taktéž ověřit, zda jsou 

respondenti schopni odolat nutkavým impulsům v souvislosti s mobilním telefonem. Tázal 

jsem se, zda jsou schopni během jídla nevyřídit příchozí hovor. 

Aneta: „…asi jo. Tak… dost záleží na tom, kdo by mi volal, protože když mi volaj 

neznámá čísla, tak ty neberu, takže by mi to vůbec nedělalo problém. Ale kdyby mi volal někdo 

jako z rodiny nebo nějaký známý číslo, tak bych to vzala, aby ten dotyčný nečekal… nebo nevím, 

co se děje, tak pro jistotu.“ 

Barbora: „…určitě nejsem, určitě nejsem schopná ten telefon nechat být, ačkoliv i lékaři 

mi říkají, že mám jíst v klidu, bez telefonu, bez knížky, tak určitě nejsem schopná ten telefon 

nechat být. Mám ho pořád u sebe.“ 

Pierre: „…v klidu se nenajím, ale dokážu pro ten telefon nejít.“ 

Na tuto otázku polovina respondentů odpověděla, že jsou schopni hovor ignorovat, 

nicméně podstatné pro většinu je, kdo je volajícím. Pokud zjistí, že příchozí hovor je od 
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známého, tak raději hovor vyřídí, jelikož nechtějí, aby dotyčný čekal. Jídlo ale přeruší, aby 

zjistili, kdo jim volá. Nemyslím si ale, že je toto chování ovlivněno pouze impulsy, ale spíše 

úctou k člověku, který volá. Čtyři respondenti uvedli, že nejsou schopni příchozí hovor 

ignorovat a raději hovor vyřídí. Jeden respondent uvedl, že je schopen pro telefon nejít, ale 

nenají se v klidu.  

V této situaci ale dochází k tomu, že se mobilní telefon „sám připomene“ a nedochází 

tedy k samovolnému pomyšlení na mobilní telefon.  

4.2.10  Omezení fixace na telefon 

Zajímalo mě, zda by respondenti dokázali omezit svou fixaci na telefon nebo jí dokonce 

úplně ukončit.  

Aneta: „…no, asi ze začátku by to bylo trochu těžší, ale časem by to podle mě šlo 

v pohodě. Protože člověk jak je na něj fixovanej, jak ho pořád používá, jako ho má u sebe, tak 

je to takovej jako návyk… nebo… no, taková jako závislost, no. Ze začátku by to bylo těžší, ale 

časem by to bylo v pohodě.“ 

Markéta: „…omezit jako asi tolik ne, to bych jako asi zvládla. Kdybych to měla jako 

třeba použít, já nevím, v kuse, mohla bych si to jako rozvrhnout, ale jako třeba na hodinu za 

den, tak to bych jako asi zvládla. Protože během toho můžeš jako vyřídit takový ty důležitý 

věci… Ale jako úplně ukončit, že bych ho jako vůbec, to jako nevím, no.“ 

Pierre: „…no… jako kdybych žil v prostředí, kde není ten telefon třeba, tak by pro mě 

nebyl problém se ho zbavit. Někdy bych za to byl asi i jakože rád, protože mám rád svůj klid. A 

tam samozřejmě telefon nepatří.“ 

Několik respondentů zastává názor, že by dokázali i v dnešním světě žít bez mobilního 

telefonu. Podle jedné respondentky, by to mohl být z počátku problém, ale po určitém čase by 

to neměl být problém. Dva respondenti také uvedli, že by pro ně život bez mobilního telefonu 

nebyl problém, muselo by k tomu ale být vhodné prostředí a společnost, jelikož nyní by byli 

spíše odříznutí od společnosti. Jeden respondent uvedl, že by za takové prostředí byl rád. Další 

respondentka přišla se zajímavým řešením, jak by byla schopna omezit svou fixaci – vyčlenila 

by si určitý čas během dne, kdy by vyřídila vše nezbytné a po zbytek dne by se k telefonu 

nevracela. Úplně vypustit mobilní telefon ze svého života by ale nedokázala. Dvě respondentky 

uvedly, že by nedokázali svou fixaci ani úplně ukončit, ani omezit. 
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Na otázku, zda se někdy respondenti o omezení nebo ukončení své fixace pokoušeli, 

odpověděla většina, že ne, jelikož k tomu neměla důvod, nebo že nad tím nikdy ani 

neuvažovala. Jedna respondentka uvedla, že k tomu byla v historii přinucena situací, jelikož 

došlo k poruše telefonu. Zbylí respondenti uvedli, že se o to čas od času pokouší, což značí o 

faktu, že i přes snahu čas strávený s telefonem omezit, se jim nedaří dosáhnout uspokojivé 

hranice užívání. Neúspěšná snaha omezit nebo ukončit fixaci na mobilní telefon je dalším 

z mých kritérií pro posouzení, zda respondenti vykazují známky návykového chování. 

4.2.11  Mobilní telefon jako útěk od reality 

Má další otázka se týkala stresu. Zajímalo mě, zda respondenti využívají telefon jako 

prostředek, který jim umožňuje unikat, nebo se alespoň lépe vyrovnat se stresem a problémy 

každodenní reality. 

Johana: „…já třeba zvedám hodně ten mobil a koukám na čas třeba. Takže furt se 

koukám, jestli není něco novýho a něco.“ 

Pierre: „…nejsem si jistej, že když mě ten telefon otočí k problému zády, tak že je pomoc. 

Ale když jakože jo, tak tuhle pomoc občas využívám. Není to ale tak, že bych cítil pohodu, prostě 

si jen řeknu, že teď to nechci řešit.“ 

Michal: „…to, jo, to se mi stává jako nějaký odreagování na tom, prostě abych pořád 

nepřemejšlel nad něčím stresujícím.“ 

Merry: „…spíš než odproštění od reality to vnímám jako možnost spojení s lidma, kteří 

mi můžou nějak pomoct, poradit, takže rozhodně bych to neoznačila jako útěk z reality.“ 

Čtyři respondenti uvedli, že je pro ně mobilní telefon spíše prostředkem k řešení 

problémů – ať už díky samotné funkci telefonu, nebo možnosti spojení s člověkem, který jim 

může pomoci. Mobilní telefon je pro ně tedy spíše řešením problémů, ne únik od tíživé reality. 

To ale může opět souviset s faktem, že se spoléhají více na mobilní telefon, než na své 

schopnosti. Tři respondenti uvedli, že mobilní telefon k útěku od reality nevyužívají a problémy 

se snaží řešit jiným způsobem. Zbylí respondenti uvedli, že jim pomáhá telefon k jisté formě 

relaxu, která je dokáže oprostit od reality. 

Z odpovědí je zřejmé, že při pokusu některých respondentů o zmírnění dysforické nálady 

hraje telefon svou roli.  
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4.2.12  Tendence zakrýt rozsah svého zaujetí mobilním telefonem 

Téměř všem respondentům během života někdo vyčetl, že tráví příliš času s mobilním 

telefonem v ruce. Snažil jsem se zjistit, zda se při tomto tvrzení snaží respondenti odpověď 

naklonit tak, aby zakryli rozsah svého zaujetí mobilním telefonem.  

Aneta: „…většinou říkám „ne, já nejsem závislá“, ale sama v duchu vím, že prostě jsem, 

ale jako říkám „ne, ne, ne“.“ 

Johana: „…no, mě to upřímně ani nepřijde, že jsem jako nějakej závislák, že jo. Já si 

myslím, že jsou i horší jako…“ 

Merry: „…rozhodně jsem se tvářila, jako že to není pravda, při tom sama vím, že určitě 

na tom jako něco málo pravdy bude.“ 

Čtyři respondenti přiznali, že mají tendenci rozsah svého zaujetí mobilním telefonem 

zakrýt. Zbylí respondenti odpověděli pravdivě podle svého mínění.   

4.2.13  Problémy v osobním životě, způsobené mobilním telefonem 

Přílišné věnování se mobilnímu telefonu, může mít za následek narušení některých 

sociálních vztahů. O tom hovoří i Pokorný a spod. (2002): „během rozhovoru dvou lidí zazvoní 

jednomu z nich telefon a celý kontext a pocit intimity je narušen. Jiný příklad – jde spolu dvojice 

lidí, jeden mluví do mobilního telefonu a druhý se tam najednou ocitává „navíc“. Pak má 

navázat na přerušenou část rozhovoru, dochází k narušení komunikace a vztahu.“ 

Aneta: „…Já si myslím, že ne. Já se vrátím k tomu, že kdyby to nějak omezovalo, tak ten 

člověk si sám řekne, kdyby to bylo fakt jako špatný.“ 

Johana: „…No, já si myslím, že omezuje to dost tu komunikaci v rodině třeba. Že jsem 

furt jako na tom facebooku, na mobilu, s někým si volám, třeba volám tři hodiny, takže pak jako 

omezuje se ten… snižuje se ta komunikace s rodičema.“ 

Michal: „…protože sám vím, když to někdo dělá a hrozně mi to vadí, když je prostě na 

telefonu pořád a… tak si vážím toho, že prostě je tam někdo jenom tak se mnou.“ 

Zjistil jsem, že většina respondentů uvedla, že si myslí, že užívání mobilního telefonu 

nijak neohrožuje jejich vztahy mezi blízkými. Ostatní popisují, že pociťují jisté napětí, hlavně 

ze strany rodiny a přátel. 

Zároveň může přílišné věnování se mobilnímu telefonu vést i k  zanedbávání povinností, 

zájmů nebo například kariéry. 
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Johana: „…zanedbávala jsem hodně učení, míň jsem chodila třeba i ven, jakože 

vlastně… jsem byla víc na těch sociálních sítích furt, no, takže…“ 

Aneta: „…myslím, že zanedbávám sama sebe. Tím že bych… kdybych nebyla na tom 

telefonu, tak bych mohla udělat něco pro sebe produktivnějšího… jako je třeba ten úklid, nebo 

kdybych se radši učila nebo něco… než byla na něm.“ 

Většina respondentů uvedla, že kvůli mobilním telefonům často zanedbává školu, spánek 

nebo sama sebe. Ostatní respondenti si myslí, že své povinnosti, zájmy nebo kariéru mobilním 

telefonem nijak nezanedbávají, a pokud, tak velice výjimečně.  

Zároveň mě zajímalo, jakou lepší činnost si respondenti dokáží představit, místo trávení 

času se svými mobilními telefony.  

Často zmiňovanými aktivitami, byla četba knihy nebo sportování. Všichni respondenti se 

shodli na tom, že by byli schopni si najít jinou, produktivnější činnost, než čas strávený u 

mobilního telefonu. 

4.2.14  Pozitiva a negativa mobilního telefonu 

Nad hlavními pozitivy mobilních telefonů se respondenti nemuseli příliš zamýšlet. 

Největší pozitiva respondenti spatřují především v multimediálnosti (internet, navigace, 

hudební přehrávač, diář), praktičnost a možnost okamžitého kontaktu.  

 

Merry: „…možnost kdykoliv, jakkoliv, kohokoliv kontaktovat a případně si jakkoliv 

ulehčit práci. Zápisník, diář… takový věci, který by člověk musel nosit v jiný formě u sebe, takže 

ten smartphone umožňuje shrnutí různých předmětů do jedný malinkatý krabičky.“ 

Většina si je ale zároveň vědoma i negativ, která mobilní telefon taktéž přináší. Mezi 

vyjmenovávaná negativa patří především přílišná fixace a s tím spojená ztráta času, 

zanedbávání sociálních kontaktů, povinností a vlastního rozvoje a odtržení od „reálného světa“. 

Jedna respondentka uvedla, že spatřuje negativum také v baterii, která samotné zařízení velice 

omezuje. Jeden respondent nespatřuje na mobilním telefonu žádná negativa. 

Michal: „…já myslím, že… já nevím, negativní je, že lidi často na tom tráví až moc času 

a pak vlastně s nikým nekomunikujou, takže je to taková ironie toho, že když jste na sociálních, 

tak vlastně cítíme, že jsme jako víc sociálně spojený, ale opak je pravdou, protože vlastně co se 

odehrává na facebooku a tak, tak to není, že jo, realita. Takže je to vlastně takový odloučení od 
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reality. Když na tom jako člověk tráví moc času, tak je to spíš… to není pro jeho dobro, 

protože… vlastně není v realitě.“ 

Tři respondenti také uvedli, že je tato negativa motivují k omezování času, stráveného 

s mobilním telefonem. Další čtyři respondenti, nevyvíjejí žádné tendence o omezování. Zbylí 

respondenti na sobě tato negativa nepozorují vůbec.  

4.2.15  Informovanost o návykovém chování ve vztahu k mobilnímu telefonu 

Zajímalo mě, zda respondenti v minulosti slyšeli o této problematice, případně z jakých 

zdrojů. Polovina respondentů o této problematice nikdy neslyšela. Druhá polovina se o 

problematice dozvěděla především z médií, od známých nebo se účastnili přednášky ve škole. 

4.2.16  Sebereflexe návykového chování ve vztahu k mobilnímu telefonu   

V závěru jsem respondentům položil otázku, zda si podle svého mínění myslí, že mají 

utvořenou určitou formu návykového chování ve vztahu ke svým mobilním telefonů.  

Šest respondentů uvedlo, že na sobě určitou formu návykového chování pozorují, 

nicméně jako na problém na to nahlížejí pouze dva respondenti.  

Pierre: „…problém to pro mě není, protože bejt závislej na věcech, který nám 

usnadňujou život… a vlastně je na tom i lidstvo postavený a prospívá mu to.“ 
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5 Shrnutí výsledků a diskuse 

5.1 Shrnutí výsledků 

Hlavním cílem mého výzkumu bylo zjistit, zda respondenti vykazují známky návykového 

chování ve vztahu k užívání mobilních telefonů. Vzhledem k faktu, že je tato problematika jen 

málo popsána a nejsou známa žádná kritéria pro stanovení diagnózy, využil jsem kritérií pro 

stanovení patologického hráčství podle DSM-IV, která jsou této problematice nejbližší. 

Rozeberu zde tedy jednotlivé symptomy: 

Zaměstnává se používáním mobilního telefonu (v duchu si opakuje a znovu prožívá 

zážitky spojené s telefonem). 

Na otázku, zda respondenti registrují podvědomé tendence telefon neustále hledat a 

kontrolovat odpověděla naprostá většina, že ano, což nasvědčuje faktu, se jim telefon 

podvědomě „připomíná“ a že si vytváří příležitosti k použití mobilního telefonu. Respondenti 

často kontrolují, zda jim někdo nenapsal zprávu nebo například čas, někdy i bezděčně. Někteří 

respondenti také uvedli, že telefon kontrolují přibližně každou půlhodinu. Dále jsem z výpovědí 

některých respondentů zjistil, že mobilní telefon je často první věc, na kterou po probuzení 

pomyslí a zároveň také poslední věc, se kterou usínají. Někteří z respondentů uvedli, že při 

nedostupnosti signálu prožívají negativní pocity a neustále přemýšlejí, zda jim někdo nevolá 

nebo je neshání a dva respondenti také uvedli, že pokud jim během dne nikdo nevolá nebo 

nepíše, začnou zjišťovat, co je toho důvodem. 

Aby ho mobilní telefon i nadále uspokojoval, musí zvyšovat intenzitu jeho používání. 

Většina respondentů uvedla, že například oproti minulému roku pociťují růst intenzity 

využívání svého mobilního telefonu. Růst intenzity blízce souvisí s využitím mobilního 

telefonu, které se neustále zvětšuje. Funkce, které telefon zastává, se rozšiřují tak, že 

s mobilním telefonem a internetem v něm jsme schopni řešit téměř každou situaci, což může 

vést k zanedbávání rozvoje vlastních schopností. To potvrdili i respondenti tím, že téměř vždy, 

když mohou telefon použít, si s ním práci usnadní.  

Opakovaně, ale neúspěšně, se pokoušel zbavit své fixace na mobilním telefonu. 

Většina respondentů se dosud nepokoušela omezit svou fixaci na mobilní telefon, jelikož 

k tomu neměla důvod. To by mohlo souviset se špatnou osvětou, jelikož polovina respondentů 

o této problematice nikdy neslyšela. Někteří respondenti ale uvedli, že se někdy pokouší omezit 
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svůj vztah s mobilním telefonem, nicméně vzhledem k opakování této tendence je evidentní, že 

jsou tyto snahy spíše neúspěšné. Několik respondentů uvedlo, že by byli schopni se v dnešním 

světě úplně oprostit od svého mobilního telefonu, pro některé by k tomu ale muselo být vhodné 

sociální prostředí, které není tolik spjato s mobilními telefony. Dva respondenti se přiznali, že 

by nedokázali svou fixaci na telefon ukončit, ani omezit. 

Když se pokouší omezit používání mobilního telefonu, cítí se nesvůj a je podrážděný. 

K prokázání tohoto projevu mi dopomohl experiment, ve kterém jsem respondentům 

odebral mobilní telefon na dobu 24 hodin. Někteří respondenti zaznamenávali negativní pocity, 

zejména pocity zmatení nebo stesku po mobilním telefonu, jelikož nebyli schopni kontrolovat 

čas nebo nemohli využít další jeho funkce. Jednalo se ale spíše o praktickou stránku věci, 

jelikož žádné emoce podrážděnosti, které by souvisely s faktem, že byli odloučeni od svých 

telefonů, respondenti nepociťovali. 

Používá mobilní telefon jako prostředek, který mu umožňuje uniknout svým 

problémům nebo se snaží zmírnit dysforickou náladu. 

Tři respondenti uvedli, že při problémech nebo při snaze zmírnit dysforickou náladu 

telefon nevyhledávají a snaží se situaci vyřešit jiným způsobem. Čtyři respondenti uvedli, že 

spíše než k úniku od tíživých situací je pro ně telefon prostředkem k řešení těchto situací. To 

může ale také znamenat nespoléhání se na vlastní schopnosti a vkládání důvěry do funkcí 

telefonu. Zbylí respondenti přiznali, že v tíživých nebo problémových situacích hledají 

oproštění se od reality skrze svůj mobilní telefon.  

Lže, aby zakryl rozsah svého zaujetí mobilním telefonem. 

Téměř všem respondentům někdo v životě vyčetl, že tráví příliš času s mobilním 

telefonem. Čtyři respondenti, kterým bylo takové chování vyčteno, se přiznali, že měli tendenci 

zakrýt rozsah svého zaujetí mobilním telefonem a odpověď směřovali spíše k tomu, aby 

nepůsobili, že mají problém. Zbylí respondenti uvedli, že odpověděli pravdivě. Zde hraje ale 

také roli fakt, že si nemusí být svého návykového jednání vědomi. 

Svým chováním ohrožuje vztahy k příbuzným, k lidem zaměstnání a dalším. 

Většina respondentů uvedla, že jim mobilní telefony nenarušují žádné sociální vztahy. 

Někteří uvedli, že pokud na sobě tuto tendenci zpozorují, snaží toto chování přerušit. Jeden 

respondent uvedl, že si váží situací, kdy s člověkem hovoří pouze oni dva a kdy jejich 

konverzace není narušována mobilním telefonem. To svědčí o tom, že se běžně stává, že do 
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rozhovoru dvou lidí přistoupí někdo další skrze mobilní telefon a že situace, kdy spolu hovoří 

opravdu pouze dva lidi, se stává poměrně vzácnou. Někteří respondenti přiznali, že pociťují 

jisté napětí mezi jejích užíváním mobilního telefonu a sociálními kontakty- především ze strany 

rodiny nebo přátel.  

Vzhledem k faktu, že zatím nejsou popsána přesná kritéria pro diagnózu návykového 

chování ve vztahu k užívání mobilních telefonů, nelze přesně označit žádného z respondentů, 

jako jedince, který tímto problémem trpí. Tím spíše, pokud ani jeden z respondentů nesplňuje 

všechna mnou stanovená kritéria. Nicméně až na jednoho respondenta všichni zúčastnění 

vykazují alespoň jeden ze stanovených symptomů návykového chování ve vztahu k 

užívání mobilního telefonu. Dva respondenti vykazovali čtyři symptomy, šest respondentů tři 

symptomy, jeden respondent vykazoval pouze jeden symptom a jeden respondent nevykazoval 

žádný z mnou stanovených symptomů pro stanovení návykového chování ve vztahu 

k mobilnímu telefonu. 

Dále jsem se ve svém výzkumu zajímal, jaká negativa respondenti spatřují ve 

spojitosti s mobilními telefony. 

Až na jednoho respondenta si byli všichni vědomi určitých negativ, která s sebou užívání 

mobilního telefonu přináší. Mezi ně patřila většinou přílišná fixace na mobilní telefon a tedy 

možnost vybudování si návykového chování, což vede ke ztrátě času, který by většina 

respondentů dokázala využít smysluplněji (nejčastěji kniha nebo sport). Mezi další jmenovaná 

negativa patřilo zanedbávání sociálních kontaktů, povinností a vlastního rozvoje nebo například 

celkové odtržení od „reálného světa“.  

Dalším dílčím cílem mého výzkumu bylo zjištění, zda na sobě respondenti reflektují 

návykové chování ve vtahu ke svým telefonům. 

Šest respondentů uvedlo, že si myslí, že určitou formu návykového chování vytvořenou 

mají, nicméně jako problém na to nahlížejí pouze dva z nich.  

5.2 Diskuse k použité metodě a výzkumu 

Kvalitativní výzkum, stejně jako kvantitativní výzkum, s sebou nese řadu výhod, ale i 

nevýhod. Hlavní nevýhodou této strategie sběru dat je především fakt, že je jen velice náročné 

pojmout dostatečně velký vzorek, díky kterému by se dala daná problematika obecně 

generalizovat. Další nevýhodou může být reaktivita neboli vliv výzkumníka na respondentovo 

rozhodování. I přes maximální snahu vyjadřovat co nejméně známek souhlasu, nesouhlasu, 
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emocí nebo pocitů se výzkumníkův faktor mohl na odpovědích projevit. Je důležité brát v potaz 

také fakt, že někteří respondenti nemuseli být vždy zcela upřímní, jelikož společenský postoj 

k této problematice je spíše negativní. Dalším negativem, které se bohužel projevilo i v této 

práci, je, že výzkumník může opomenout položit některé otázky. I přes tato negativa byla ale 

kvalitativní metoda vhodnou, zejména díky prostoru pro respondentovo hlubší zamyšlení, 

vyjádření myšlenek a jejich obhájení a je tedy možné vysledovat některé znaky. 

Samotný výzkum se taktéž potýkal s jistými nesnázemi. Je vhodné podotknout, že některé 

otázky, použité v polostrukturovaném rozhovoru, se mohou zdát vhodné spíše pro kvantitativní 

metodu sběru dat. Nicméně tyto otázky byly spíše doplňujícími otázkami, jejichž záměrem bylo 

získání obecných informací, které měli sloužit k lepšímu nastínění dané problematiky mezi 

jednotlivými respondenty. Experiment, který předcházel rozhovoru, byl vhodným prostředkem, 

díky kterému bylo možné vysledovat možné příznaky návykového chování, kterých by si za 

standartních podmínek nemusel být respondent vědom. Nebylo ale možné provést tento 

experiment za stejných podmínek pro všechny respondenty. Ne každý respondent byl schopen 

odevzdat svůj mobilní telefon během pracovního dne, tudíž se podmínky v tomto směru lišily. 

Zároveň může být jako sporný vnímán fakt, že mohli respondenti během experimentu využívat 

tablet a počítač. Odebrat tato zařízení a úplně izolovat respondenta od internetu nebylo ale 

v rámci tohoto výzkumu možné, jelikož by takový výzkum vyžadoval jiné podmínky. 

Vzhledem k faktu, že neexistují jasně stanovená kritéria pro stanovení návykového chování ve 

vztahu k mobilnímu telefonu, použil jsem kritéria této problematice nejbližší, tedy kritéria pro 

patologické hráčství. Toto rozhodnutí může být taktéž vnímáno sporně, nicméně i přesto tato 

práce přinesla některé poznatky, které mohou být dále rozváděny a zkoumány.   

5.3 Diskuse k dalšímu výzkumu 

Tato práce přinesla i některé další zajímavé poznatky. Například fakt, že většina 

respondentů měla během experimentu, při kterém jim byli odebrány mobilní telefony, problémy 

s usínáním, a to i navzdory negativním účinkům mobilních telefonů na kvalitu spánku. Možným 

podkladem pro další výzkum by tak mohlo být ověření, jaký vliv má užívání mobilního telefonu 

před spaním na kvalitu spánku.   
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6 Závěr 

Problematika návykového chování ve vztahu k užívání mobilních telefonů není zatím 

příliš probádaná, tudíž je možné tuto bakalářskou práci považovat za jednu z pilotních prací, 

zabývající se touto problematikou.  

Cílem bakalářské práce „Návykové chování ve vztahu k užívání mobilních telefonů“ bylo 

zjistit, zda respondenti vykazují známky návykového chování ve vztahu ke svým mobilním 

telefonům. Vzhledem k tomu, že v odborné literatuře zatím nejsou jasně stanovená 

diagnostická kritéria pro stanovení návykového chování ve vztahu k mobilním telefonům, byla 

využita kritéria pro diagnózu patologického hráčství podle DSM-IV, která jsou této 

problematice nejbližší. Tato práce byla rozdělena na dvě hlavní části. 

V první, teoretické části byly vymezeny pojmy jako závislosti, návykové chování, 

návykové chování ve vztahu k  mobilním telefonům, nomofobie, fantomova vibrace a okrajově 

bylo pojednáno o možné prevenci návykového chování ve vztahu k mobilnímu telefonu.  

Druhá část byla věnována empirickému výzkumu. V prví části byl proveden experiment, 

při kterém odevzdali respondenti autorovi práce své mobilní telefony na dobu 24 hodin. Při 

navrácení mobilního telefonu následoval polostrukturovaný rozhovor, který měl dvě hlavní 

části. V první části se probíraly především emoce, spojené se dnem bez mobilního telefonu a 

problémy, které touto situací nastali. V druhé části rozhovoru byly rozebrány obecné otázky 

týkající se vztahu respondenta k mobilnímu telefonu a dále pak možných projevů návykového 

chování ve vztahu k mobilnímu telefonu.  

Z rozhovorů a jejich následného zpracování bylo zjevné, že naprostá většina respondentů 

vykazuje známky návykového chování ve vztahu ke svým mobilním telefonům. Pouze jeden 

respondent nevykazoval ani jedno z kritérií pro stanovení návykového chování. Nicméně 

vzhledem k faktu, že zatím nejsou popsána přesná kritéria pro prokázání diagnózy návykového 

chování ve vztahu k užívání mobilních telefonů, nelze přesně označit žádného z respondentů, 

jako jedince, který tímto problémem trpí. 
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PŘÍLOHY 

Dotazník: 

Kolik je ti let? 

Jaký vlastníš telefon? 

Při odebrání 

Jak ses cítil při odebrání? 

Během dne 

 Jak ses cítil bez telefonu? 

 Měl jsi tendence telefon hledat? 

 Chtěl jsi telefon během dne použít? 

  Na co? 

  Kolikrát sis od někoho půjčil telefon? 

 Dělalo ti během dne něco ve spojitosti s telefonem problémy? 

 Cítil si během dne bezdůvodné návaly např. vzteku, smutku, strachu, radosti? 

 Všiml sis něčeho zajímavého, co by souviselo s tím, že jsi u sebe neměl mobil? 

 Použil jsi během dne tablet nebo počítač s internetem? 

  Co jsi na něm dělal? 

  Jak dlouho si u něj strávil?  

Jaký jsi měl den? 

 Jak se ti usínalo? 

 Jak se ti spalo? 

 Jak se ti vstávalo? 

Při vracení 

 Jaký jsi měl pocit? 

 Co jsi jako první s mobilem udělal? 
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 Jaký máš teď pocit ze dne bez mobilu? 

Myslíš, že jsi zažíval něco, co by se v jistém smyslu dalo nazvat jako abstinenční 

příznak? 

 Zkusil bys to znovu? 

 Myslíš, že bys to zvládl i delší dobu? 

 

Obecné otázky 

Na co telefon nejčastěji využíváš? 

Jak často voláš nebo píšeš? 

Jak často jsi na sociálních sítích? 

Máš paušál nebo kredit? 

Kolik cca utratíš? 

Pocítíš pocit paniky, když zjistíš, že u sebe nemáš telefon? 

Bereš si s sebou telefon např. do koupelny? 

Vypínáš ho na noc? 

Jak se cítíš, když ti nikdo během dne nezavolá nebo nenapíše? 

Jsi nervózní, když nemáš signál? 

Máš divný pocit, když alespoň jednou za půl hodiny nepoužiješ mobil? 

Jsou situace, kdy dobrovolně vypínáš telefon? (kino, divadlo…) 

Dokážeš se v klidu najíst, aniž bys zvedl zvonící telefon? 

Posuzuješ druhé podle kvality a značky jejich telefonu? 

Zanedbáváš něco kvůli telefonu? (Zájmy, koníčky, rodinu, školu nebo práci) 

Dokázal by sis představit, jinou, lepší činnost místo kontrolování telefonu? 

Když se máš s někým něco důležitého probrat, upřednostňuješ spíš osobní komunikaci, 

nebo mu zavoláš/napíšeš? 

V situacích, kdy by ses mohl spolehnout sám na sebe – upřednostníš spíš mobilní telefon?  
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Zdá se ti, že telefon využíváš čím dál tím více? 

Stává se ti, že nad něčím přemýšlíš a z ničeho nic ti tok myšlenek přeruší myšlenka na 

telefon a dokud se na něj nepodíváš, nemůžeš se dál soustředit? 

Myslíš, že kdybys chtěl svou fixaci na telefon omezit nebo úplně ukončit, byl by to 

problém? 

Pokoušel ses někdy o to? 

Když zažíváš nějakou stresovou situaci, pomyslíš na telefon? Když se do něj podíváš, 

pocítíš jistou úlevu? (chvilkové odloučení?) 

Pokud máš nějaké problémy, pomáhá ti telefon k tomu, abys od nich na určitou chvíli 

utekl nebo se s nimi nějak vyrovnal? 

Vyčetl ti někdo z rodiny, přátel, práce nebo školy, že využíváš svůj telefon příliš? 

Myslíš, že to nějakým způsobem ohrožuje tvůj vztah s nějakým člověkem?  

Když se tě někdo zeptá, jestli netrávíš příliš času s telefonem, snažíš se svou odpověď 

naklonit spíše k tomu, abys tak nepůsobil?  

Jaká jsou podle tebe hlavní pozitiva telefonu? 

Jaká jsou podle tebe negativa telefonu? 

Motivují tě nějak tato negativa omezit užívání telefonu? 

Slyšel jsi někdy o problematice závislosti na telefonu? 

Myslíš, že máš vytvořené určité návykové chování/závislost na telefonu? 

 Vnímáš to jako problém? 

 


