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Rizikové faktory internetovej závislosti v období 

adolescencie 

Risk factors of internet addiction in adolescence 
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Abstrakt 

Príspevok je venovaný internetovej závislosti v období adolescencie ako novému 
sociálnemu riziku hypermodernej doby. Autorka upozorňuje na rizikový potenciál 
obdobia adolescencie spojený najmä s hľadaním vlastnej identity a miesta v 
spoločnosti. Internetová závislosť predstavujú jedno z rizík, ktoré môžu vážne narušiť 
sociálne fungovanie adolescenta. Cieľom príspevku je identifikácia faktorov 
internetovej závislosti v období adolescencie z aspektu sociálnej práce. 
 

Kľúčové slová: Internetová závislosť. Adolescencia. Nové sociálne riziko. Sociálna 
práca.  
 

Abstract 

The contribution is devoted to Internet addiction in adolescence as a new social risk of 
hypermodern times. The author draws attention to the risk potential of the adolescence 
period, associated mainly with finding their own identity and place in society. Internet 
addiction is one of the risks that can seriously disrupt the social functioning of the 
adolescent. The aim of this paper is to identify factors of internet addiction in 
adolescence aspect of social work. 
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Úvod 

Hypermoderná doba produkuje nielen výrazný technologický pokrok, ale 
aj množstvo sociálnych rizík. Zmena povahy spoločnosti sa pretavuje do 
zmeny povahy sociálnych rizík. Autori (Galie a Paugam 2003; Axford 2008; 
Keller 2010; Sirovátka, Winkler 2010; Beck 2011; Repková 2014 a iní) 
upozorňujú na tento fenomén ako na: nové sociálne riziká, novovznikajúce 
sociálne riziká, staronové sociálne riziká, či diskvalifikujúcu chudobu. Aj 
napriek terminologickej nejednoznačnosti 46novovznikajúcich sociálnych 
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46 Aj napriek tomu, že sa výskumu sociálnych rizík venujú predstavitelia rôznych vedných 
disciplín, ich vedecké interpretácie sú často jednostranné. Upozorňujú na to Sirovátka a Winkler 
(2010) dopĺňajúc, že vo vedeckej interpretácií  výsledkov výskumu sociálnych rizík chýba vecná 
diskusia medzi predstaviteľmi rôznych prístupov k štúdiu a definovaniu sociálnych rizík. 
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rizík autori jasne pomenúvajú ich spoločných menovateľov: masová 
produkcia sociálnych rizík spôsobená zmenou povahy spoločnosti, 
obviňovanie obetí za dôsledky,  neistota, sociálne vylúčenie a chudoba. 
Sociálna práca by mala vždy pružne reagovať na zmeny spoločnosti, nakoľko 
zmena podmienok spoločnosti, znamená nielen zmenu povahy sociálnych 
rizík, ale tiež zmenu klientely sociálnej práce.  

Gregussová, Tomková a Balážová (2011) uvádzajú, že internet sa v 
ostatných rokoch stal prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou života nielen 
dospelých, ale takisto aj detí a mládeže. Virtuálny svet funguje ako nové 
sociálne prostredie, kde mladí „žijú“ - hľadajú informácie, vzdelávajú sa, 
utvárajú svoju identitu, komunikujú s ostatnými, nadväzujú vzťahy, 
využívajú príležitosti , ale stretávajú sa aj s rizikami. 

Nadväzujúc na vypovedané možno za novovznikajúce sociálne riziko 
označiť tiež internetovú závislosť mladých ľudí vznikajúcu v dôsledku 
zmeny sociálnej komunikácie, hodnôt i spôsobu života mladých ľudí. Cieľom 
predkladaného príspevku je identifikácia rizikových faktorov internetovej 
závislosti v období adolescencie z pohľadu sociálnej práce.  
 
1. Sociálne riziká hypermodernej doby 

Hypermodernú spoločnosť popisuje Beck (2011) ako rizikovú, pretože sa 
v nej objavujú riziká nového typu a nebývalého rozsahu. Riziká definuje ako 
neistoty a náhodilosti, ktoré sú výsledkom modernizácie. Autor upozorňuje 
na význam dôvery v modernej dobe, ktorú vníma ako spôsob riešenia rizík 
v kontakte s ľuďmi v modernom svete. Táto neistota sa prejavuje najviac v 
oblastiach, ktoré nie sú vymedzené inštitúciami a zákonmi. Ide teda práve o 
závislosť na inštitúciách, ktorá v dôsledkoch vedie k väčším rizikám v oblasti 
osobných vzťahov. 

Pre postmodernu konca 20. storočia je podľa Kellera (2010) 
charakteristická expanzia nových komunikačných a informačných 
technológií a narastajúci konzumný spôsob života. Medzi rôzne ukazovatele 
tohto stavu patria reštrukturalizácia miest, deregulácia finančných trhov 
a verejných služieb, obchádzanie moci národného štátu, fragmentácia práce 
a životného štýlu, vedomie stúpajúceho sociálneho nebezpečenstva 
a narastajúceho ohrozenia životného prostredia. Beck (2011) tvrdí, že žijeme 
v dobe reflexívnej modernity, kde kritický rozum, kritická reflexia, ktorú 
modernita narušovala tradičnú spoločnosť, je náhle používaná proti 
výdobytkom modernity a proti jej nečakaným dôsledkom. Reflexívna 
modernizácia sa podľa autora skladá z troch procesov, kde patrí – 

                                                                                                         
Dôsledkom sú konceptuálne diskusie súvisiace s kritikou a terminologickou nejednoznačnosťou 
pojmu sociálne riziká a hľadania iného vhodného termínu  na výskum javov, ktoré označujú. 
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individualizácia spoločnosti, nepredvídateľné globálnych rizík a skúsenosť 
globálnej prepojenosti (kospomolitizmu). Znaky modernej spoločnosti 
v druhej fáze modernizácie popisuje Chytil (2007) a zaraďuje tu: 
individualizáciu, funkčnú diferenciáciu, racionalizáciu, generalizáciu, 
premenu štruktúry spoločnosti, premeny sociálneho, kolonizáciu verejného 
privátnym a neistotu. V kontexte nami skúmanej problematiky vyzdvihujeme 
najmä individualizáciu a neistotu. Autor uvádza, že ľudia sú 
k individualizácií odsúdení, ich úlohou je riešiť problémy vlastnými silami 
pri obmedzení zdrojov, ktoré majú k dispozícií. Hrozby a rizika sú 
produkované sociálne, zatiaľ čo nutnosť vyrovnať sa s nimi je prísne 
individualizovaná. Modernizácia spoločnosti prináša neistotu. Istota, 
kontinuita a dôvera ako základ stabilných vzťahov sa vytráca a zvládanie 
bežného života sa stáva riskantnou úlohou. 

 
2. Internetová závislosť v období adolescencie ako nové sociálne riziko 

Obdobie adolescencie zohráva v živote človeka veľmi významnú úlohu, 
pretože je to obdobie prechodu z detstva do dospelosti. Vágnerová (2012) 
uvádza, že v tomto období dochádza ku komplexnej premene osobnosti vo 
všetkých oblastiach a to: somatickej, psychickej a sociálnej. Adolescencia je 
obdobím hľadania a prehodnocovania, v ktorom by mal jedinec zvládnuť 
vlastnú premenu, dosiahnuť prijateľného sociálneho postavenia a vytvoriť si 
subjektívne uspokojivú, zrelšiu formu vlastnej identity. Fabian, Žido a 
Kubušová (2014, s. 10) dopĺňajú, že ,,adolescenti v tomto období postupne 
menia perspektívu hodnotenia a interpretácie seba samého i okolitého sveta“.  

Obdobie adolescencie je pre jedinca veľmi komplikovanou a náročnou 
životnou epizódou, v ktorej dochádza k mnohým významným zmenám. Ako 
uvádza Macek (2003), predovšetkým adolescenti a adolescentky, ktorí 
prechádzajú bio-psycho-sociálnymi zmenami si do sveta internetu prinášajú 
problémy a výzvy , ktorým čelia v každodennom živote. Tvrdoň (2006), 
dopĺňa že mladí ľudia sú najcitlivejšia sociálna skupina, ktorú ostro zasahujú 
zmeny v spoločnosti. Podľa Labátha (2001) môžeme takúto mládež označiť 
ako rizikovú, pretože pojem rizikový, súvisí s problémami sociálnej 
adaptácie mládeže. Matoušek (2003, s. 267) vyzdvihuje, že ,,na vzniku 
fenoménu rizikovej mládeže sa podieľajú rôzne spoločenské zmeny 
prebiehajúce v západných spoločnostiach v posledných dvoch storočiach“. 
Na tieto slová nadväzujú Pavelová a Tkáčiková (2006) píšuc, že ak je v 
celospoločenskom rámci zaznamenaná rastúca tendencia narušeného psycho-
sociálneho vývinu, hovoríme o rizikovej mládeži. Na rizikový potenciál 
obdobia adolescencie upozorňujú tiež Lichner a Šlosár (2014, s. 243) 
zdôrazňujúc, že ,,u mnohých adolescentov výrazne vzrastá riziko depresií a 
mnohonásobne i samovražedné pokusy oproti predchádzajúcim vývinovým 
obdobiam“.  
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Práca s rizikovou mládežou predstavuje výzvu pre sociálnu prácu. 
Johnson (1998, in: Musil, Janebová, 2007) uvádza, že sociálna práca by sa 
nemala zameriavať len na prácu s klientmi, ale tiež na zmenu ich sociálneho 
prostredia. Tendencia vnímať prostredie skôr ako kontext, než ako cieľ 
intervencie, vedie k tomu, že cieľom sa stáva jednostranná adaptácia klienta 
na prostredie, avšak nie ich vzájomná harmonizácia. Úloha pracovať so 
sociálnym prostredím znamená pracovať nielen na zmene na strane klienta, 
ale tiež snahu o zmenu širších spoločenských podmienok, priaznivých pre 
sociálne fungovanie. 
 

3. Rizikové faktory vzniku internetovej závislosti 

 Nasledujúca časť príspevku je venovaná identifikácií rizikových faktorov 
internetovej závislosti v období adolescencie. Ako uvádza Šramková (2014, 
s. 15) ak dôjde ku ,,komulácii predisponujúcich faktorov zvyšuje sa riziko 
výskytu niektorých nežiaducich javov“. Takéto nežiaduce javy dokážu 
výrazným spôsobom znehodnotiť život jedinca a práve z tohto dôvodu je 
potrebné, aby sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky svoju pozornosť 
zamerali na nasledujúce oblasti života jedinca, kde dochádza k 
najvýraznejším zmenám (Sejčová 2011): 
 zmeny vo fyzickej oblasti - ide predovšetkým o problémy s chrbticou, 

zhoršeným zrakom a obezitu, ktoré sa taktiež zaradzujú aj medzi príznaky 
internetovej závislosti. Avšak medzi najhrozivejšie dopady patrí 
nechutenstvo, oslepnutie, úplná apatia a nezáujem, ochabnutie svalstva, 
bolesti svalov a kĺbov a degenerácia končatín, 

 nepríjemné pocity a depresia - nadmerné používanie internetu vedie k 
osamelosti a depresii čím sa opäť znova podporuje používanie 
informačno-komunikačných technológií, 

 únik z reality - pri patologickom využívaní internetu jedincove vnímanie 
času, priestoru, reality, času a seba môže byť na internete. Ak jedinec 
trávi vo svete internetu príliš veľa času, môže nastať to, že prestane 
rozoznávať rozdiely medzi virtuálnym a reálnym svetom, v ktorom sú už 
len nepatrné rozdiely medzi ilúziou a realitou, čo môže u človeka vyvolať 
negatívne dôsledky,  

 osamelosť - jedinci závislí od internetu majú často krát nízky záujem o 
sociálny život a sociálna interakcia im prináša malé alebo žiadne 
uspokojenie. Takýto nezáujem a nedostatočné uspokojenie zo strany 
sociálnej interakcie vplýva na vznik sociálnej izolácie, 

 anonymita - oblasť anonymity predstavuje problematiku, v ktorej je 
jedincovi umožnené zakrývať a zamieňať svoj vek, pohlavie a identitu, 
ktoré sú v mnohých prípadoch ťažko zistiteľné a odhaliteľné.  

 náhradný regulačný mechanizmus - virtuálne prostredie môže pre jedinca 
predstavovať aj miesto pre zníženie tenzie, hnevu a dokonca aj 
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agresívneho správania, kedy si jedinec napríklad v počítačovej hre 
vyberie postavu, ktorej pripíše osobnosť z jeho okolia a následne ju počas 
hry zabije.  

 problémy v práci/škole - tak ako aj u iných závislostí, tak aj v dôsledku 
závislosti od internetu následne dochádza k strate sociálnej role študenta 
alebo zamestnanca, čím sa mení aj jeho sociálny status. 

 Juhásová a Pavelová (2009) dopĺňajú, že medzi rizikové faktory môžeme 
zaradiť aj oblasť rodiny, ktorá je taktiež ohrozená sociálnymi dôsledkami 
internetovej závislosti. V dôsledku závislosti sa často krát samotná rodina 
stáva sekundárne závislá, čo znamená, že sociálna práca pracuje nielen s 
jedincom, ktorý je závislý ale aj s rodinou. Podľa nášho názoru, medzi 
dôležité oblasti v rámci identifikácie rizikových faktorov patrí taktiež aj 
oblasť voľného času, ktorý najmä u adolescentov a adolescentiek predstavuje 
významnú oblasť ich života. Vychádzajúc z Kormošovej a Maskaľovej 
(2011) je systém vzdelávania a výchovy vo voľnom čase pre deti a mládež v 
Slovenskej republike nedostatočne rozpracovaný a to z nasledujúcich 
dôvodov:  
 centrá voľného času pre deti a mládež sú prístupné len obmedzenému 

počtu ľudí,  
 centrá voľného času sú zriaďované v mestách a na vidieku absentuje ich 

pôsobnosť,  
 dochádza tu k stagnácii kvalitnej práce, ktorú ovplyvňuje nízke technické 

a materiálne vybavenie a nedostatočné zastúpenie kvalifikovaných 
pracovníkov,  

 štát nevenuje dostatočnú pozornosť starostlivosti o kvalitných 
dobrovoľníckych pracovníkov pre prácu s deťmi a mládežou.  

 Domnievame sa, že práve zo strany štátu by malo dôjsť k zvýšenej 
pozornosti, ktorá by bola zameraná na elimináciu rizikových prostredí, 
ktorými je dnešná mládež ohrozovaná. Ako uvádza Kormošová a Maskaľová 
(2011, s. 17) ,,záujmom celej spoločnosti je, aby mladá generácia vyrastala 
zdravo a s pozitívnymi postojmi k dodržiavaniu spoločenských noriem“.  
 

Záver 

 Obdobie adolescencie predstavuje významnú vývinovú etapu v živote 
človeka spojenú s hľadaním miesta v spoločnosti a nachádzaním vlastnej 
identity. Významnou súčasťou sociálneho fungovania adolescenta je 
udržiavanie zdravých sociálnych vzťahov nielen v rodinnom prostredí, ale 
tiež s vzťahov priateľmi a s rovesníkmi. Vplyv informačno-komunikačných 
technológií sa odrazil aj na povahe vzťahov v hypermodernej spoločnosti. 
Priamy kontakt – komunikáciu ,,face to face“ nahrádza čoraz častejšie 
virtuálny svet. Internet ponúka pre mladých ľudí veľa benefitov, 
nebezpečným sa stáva vo chvíli keď sa virtuálne prostredie, stáva jediným 
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miestom kde si adolescent buduje vlastnú identitu, hľadá sociálne uznanie a 
buduje sociálne vzťahy. Internetová závislosť predstavuje jednu z foriem 
rizikového správania mládeže.  
 Cieľom príspevku bolo identifikovať rizikové faktory internetovej 
závislosti v období adolescencie, ktorým by mal školský sociálny pracovník, 
či školská sociálna pracovníčka venovať zvýšenú pozornosť v rámci tvorby 
preventívnych programov. 
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