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Abstrakt 

Internetová závislosť predstavuje jedno zo sociálnych rizík hypermoderny, ktoré 

môže vážne narušiť sociálne fungovanie adolescenta. Autorky upozorňujú na rizikový 

potenciál obdobia adolescencie spojený najmä s hľadaním vlastnej identity a miesta v 

spoločnosti. Cieľom príspevku je upozorniť na význam prevencie internetovej 

závislosti v období adolescencie z aspektu školskej sociálnej práce. Súčasťou 

príspevku je prezentácia parciálnych výsledkov výskumu realizovaného na vybranej 

strednej škole. Záver je venovaný odporúčaniam pre prax (školskej) sociálnej práce.  

Kľúčové slová: Internetová závislosť. Adolescencia. Sociálna práca. Prevencia 

 

Abstract 

Internet addiction is one of the social risks of a hypermodern era that can seriously 

disrupt the social functioning of adolescents. The authors draw attention to the risk 

potential of the adolescence period coupled in particular with finding their own 

identity and place in society. The aim of this contribution is to draw attention to the 

importance of the prevention of internet addiction in the period of adolescence from 

the aspect of school social work. Part of the contribution is the presentation of partial 

results of a research conducted on a selected high school. The conclusion is devoted to 

recommendations for practice of (school) social work. 

Keywords: Internet addiction. Adolescence. Social work. Prevention 

 

 
Úvod 

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 vzťahov s priateľmi a rovesníkmi. Vplyv informačno-komunikačných 

technológií sa odrazil aj na povahe vzťahov v hypermodernej spoločnosti. 

Priamy kontakt – komunikáciu ,,face to face“ nahrádza čoraz častejšie 
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virtuálny svet. Internet ponúka pre mladých ľudí veľa benefitov, 

nebezpečným sa stáva vo chvíli keď sa virtuálne prostredie, stáva jediným 

miestom, kde si adolescent buduje vlastnú identitu, hľadá sociálne uznanie a 

buduje sociálne vzťahy. Internetová závislosť predstavuje jednu z foriem 

rizikového správania mládeže. 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 

 Predložený príspevok poukazuje na význam prevencie internetovej 

závislosti v období adolescencie z aspektu školskej sociálnej práce. Súčasťou 

príspevku je prezentácia parciálnych výsledkov výskumu realizovaného na 

vybranej strednej škole v Prešovskom samosprávnom kraji. 

 
1. Internetová závislosť 

Holdoš (2013, s. 9) definuje internetovú závislosť ako ,,individuálnu 

neschopnosť kontrolovať používanie internetu, ktorá vedie k pocitu distresu a 

k neschopnosti funkčne vykonávať svoje denné aktivity. Toto nadmerné 

používanie internetu so sebou prináša psychologické, sociálne, školské resp. 

pracovné komplikácie v živote jedinca‘‘. Dopĺňajúc túto úvahu, Kusý (2013) 

internetovú závislosť začleňuje medzi novodobé nelátkové závislosti, ktoré 

vo všeobecnosti chápe ako určitú činnosť, ktorej jedinec venuje príliš veľa 

času a určitým spôsobom obmedzuje jeho sociálne fungovanie a dokonca 

môže privolať aj rôzne problémy a zdravotné poruchy. Tento druh nelátkovej 

závislosti charakterizovaný chorobnou závislosťou na moderných 

technológiách Šramková (2015) odborne nazýva netolizmom. Kormošová 

(2015) súhlasí s predchádzajúcimi autormi a autorkami a dopĺňa, že 

internetová závislosť predstavuje rozvrátenie psychiky, ktoré je sprevádzané 

rôznymi problémami pri správaní sa, koncentrácií, duchovnej aktivite a je 

definovaná nedostatkom schopnosti človeka včas odísť z virtuálneho sveta a 

túžbou byť stále súčasťou internetovej siete. Šmahel (2009, in: Holdoš 2013) 

tvrdí, že ľudia sa nestanú závislými všeobecne od internetu, ale skôr od 

určitých činností či aktivít, ktoré vykonávajú a od špecifických aplikácií, 

ktoré rozdelil do troch kategórií: online hry, pornografia a cybersex a 

komunikačné aplikácie alebo sociálne siete. S touto úvahou súhlasia aj 

autorky Juhásová a Pavelová (2009) sa k týmto kategóriám pripájajú aj 

závislosť od chatov a mailov. S touto klasifikáciou sa stotožňujú aj autori 

Holdoš (2013) a Vacek (2009) a pridávajú nasledujúce poddruhy: 

 závislosť od virtuálnej sexuality – pornonarkománia, 

 závislosť od virtuálnych vzťahov - online vzťahy na sociálnych 

sieťach napr. Facebook, Pokec, Instagram a iné, 
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 internetové kompluzie, čiže závislosť od online nakupovania, 

obchodovania a počítačových hier, 

 preťaženie informáciami – nutkavé surfovanie a prehľadávanie 

rôznych databáz, 

 závislosť od počítača - nadmerné hranie počítačových hier, 

internetový gambling. 

V lekárskej vede zatiaľ nie je presne definovaná diagnóza internetová 

závislosť, ale svojim popisom a prejavmi má najbližšie k diagnóze F63.0, 

čiže k patologickému hráčstvu. Táto porucha je podobne definovaná a to 

častým, nutkavým a opakovaným hraním hazardných hier, ktoré ovládajú 

život závislého jedinca a spôsobujú mu sociálnu, materiálnu, rodinnú a 

profesionálnu škodu hodnôt a záväzkov (Paľa 2003). Podľa Medzinárodnej 

klasifikácie chorôb (2017, [cit. 2017-10-02]) sa táto porucha skladá z častých 

opakovaných epizód hazardného hrania, alebo v našom prípade používania 

internetu, ktorá ovláda život postihnutého a postihnutej na škodu sociálnych, 

profesionálnych, materiálnych a rodinných hodnôt a záväzkov. Internetová 

závislosť je závažným problémom, s ktorým sa stretávame čoraz častejšie, 

hlavne medzi mladými ľuďmi v období adolescencie. 

 
2. Adolescencia ako rizikové obdobie  

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-
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sociálneho vývinu, hovoríme o rizikovej mládeži. Na rizikový
44

 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“.  

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. Prevencia internetovej závislosti v období adolescencie – výsledky 

pilotnej štúdie 

V tejto časti príspevku prezentujeme parciálne výsledky pilotnej 

výskumnej štúdie
45

, ktorej cieľom bolo zistiť informovanosť adolescentov a 

adolescentiek o prevencií internetovej závislosti na vybranej strednej škole v 

Prešovskom samosprávnom kraji. Výskumnej štúdie sa zúčastnilo 48 

respondentov a respondentiek 1. a 4. ročníka strednej školy. 

Ako nástroj zberu dát bol využitý autorský dotazník obsahujúci 24 

položiek s 5 bodovou škálou 7 dichotomických položiek a jedna položka 

s možnosťou otvorenej odpovede. Dotazník bol zameraný na zisťovanie 

miery výskytu prejavov internetovej závislosti a zisťovanie informovanosti o 

prevencií internetovej závislosti u adolescentov a adolescentiek vybranej 

strednej školy.  

 V nasledujúcej časti prezentujeme výsledky výskumu objasňujúce 

informovanosť o prevencií internetovej závislosti adolescentov a 

adolescentiek vybranej strednej škole v Prešovskom samosprávnom kraji. 

Svoju pozornosť sme venovali 3 oblastiam: účasti na nepovinných 

preventívnych aktivitách zameraných na internetovú závislosť, realizácií 

preventívnych aktivít zameraných na internetovú závislosť a názory 

respondentov a respondentiek na užitočnosť aktivít zameraných na prevenciu 

internetovej závislosti. 

 

                                                           
44 Rizikovým faktorom internetovej závislosti sa venujeme podrobnejšie v príspevku 

s názvom: Rizikové faktory internetovej závislosti v období adolescencie (Jašková 

2018) 
45 Zber dát bol realizovaný v rámci tvorby diplomovej práce (Dubíková 2018) 
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Graf č. 1: Účasť na nepovinných preventívnych aktivitách zameraných na 

internetovú závislosť 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

    

 
Graf č. 2: Realizácia preventívnych aktivít zameraných na internetovú závislosť 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Za dôležité zistenie považujeme, že len 12% výskumnej vzorky sa 

zúčastnilo preventívnych aktivít zameraných na internetovú závislosť (Graf 

č. 1). Čiastkovým výsledkom pilotného výskumu je taktiež skutočnosť, že 

83% výskumnej vzorky nevie o tom, že by sa na škole realizovali 

preventívne aktivity zamerané na internetovú závislosť (Graf č. 2). Zároveň 

je možné konštatovať, že 16% respondentov a respondentiek by tieto aktivity 

považovali za užitočné (Graf č. 3). Adolescenti a adolescentky sú tou 

skupinou, ktorí sú najnáchylnejší k neprimeranému správaniu a u ktorých je 

riziko zlyhania vyššie. Dôvodom môže byť aj to, že adolescencia je obdobím 

neistoty, kedy dospievajúci pociťuje zlyhanie, obavy, pretože si myslí, že nie 

je takým dobrým, akým by mal byť (Vendel 2007). Sociálna práca je jedna z 

pomáhajúcich profesií, ktorá má vo svojej kompetencii nástroje, teórie a 

techniky využiteľné pri intervencii voči novodobým závislostiam ako je 

internetová závislosť (Kormošová 2015).  
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Graf č. 3: Názory na užitočnosť preventívnych aktivít zameraných na internetovú 

závislosť 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
 V rámci školskej sociálnej práce možno k univerzálnej (primárnej) 

prevencií zaradiť: informovanie a rozvíjanie vedomostí a zručností žiakov 

o problematike, motivovanie k adaptácií, k preferovaniu hodnôt, noriem 

danej spoločnosti. Medzi najčastejšie formy univerzálnej prevencie, ktoré 

v školách vykonávajú sociálny pracovníci a pracovníčky sú besedy, 

prednášky, rôzne voľno-časové aktivity, interaktívne činnosti, peer programy, 

ktorých cieľom je formovať hodnoty, názory a postoje žiakov a rozvíjať 

vedomosti žiakov (Pavelová 2008).  

 Selektívna (sekundárna) prevencia je orientovaná na deti a mládež, 

u ktorých sa vyskytli problémy so závislosťou (Hroncová 2004). Je teda 

určená priamo problémovým žiakom a žiačkam a ohrozeným jedincom. Jej 

cieľom je zabrániť ďalšiemu rozvíjaniu a prehlbovaniu už vzniknutých 

problémov žiakova žiačok, pri ktorých sa využívajú rôzne opatrenia, metódy 

a postupy. Je dôležité, aby sociálny pracovník a sociálna pracovníčka 

vykonali včasnú intervenciu, čiže zasiahli v prvých štádiách vývinu 

internetovej závislosti, lebo len tak sa môže zabezpečiť priaznivá prognóza 

tohto patologického javu (Bakošová 2007). Hlavnou formou prevencie 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok je vyhľadávacia činnosť, pri ktorej sa 

zameriavajú hlavne na monitoring a preskúmanie takých žiakov a žiačok, 

ktorí majú znížené známky zo správania, žiakov a žiačok s problémovým 

správaním a žiakov či žiačok s neuspokojivými známkami, tým zabránia 

ďalšiemu vývinu patologických správaní v škole (Pavelová 2008).  

 Indikovaná (terciána) prevencia sa zaoberá starostlivosťou o vážne 

závislé osoby a jej hlavným cieľom je predchádzať už vzniknutým 

problémom a poruchám, ktoré môžu viesť k recidívam (Hroncová 2004). 
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Indikovaná prevencia sa využíva najmä vtedy, ak univerzálna a selektívna 

prevencia zlyhali a dieťa vážne ohrozuje seba, ale aj inú osobu. V tejto úrovni 

prevencie sa sociálni pracovníci a pracovníčky snažia zamedziť a zastaviť 

zhoršenie stavu a znížiť dôsledky závislosti na jedinca a jeho prostredie. 

Dôležitým cieľom tejto prevencie je resocializácia a adaptácia závislých 

jedincov späť do spoločnosti (Bakošová 2007). 

 

Záver 
Vychádzajúc z výsledkov pilotnej výskumnej štúdie formulujeme 

nasledujúce závery a odporúčania pre prax (školskej) sociálnej práce 

zamerané na zefektívnenie prevencie internetovej závislosti v období 

adolescencie: 

 rôzne besedy a diskusné fóra zamerané na vyjadrenie vlastných 

názorov, problémov ale aj skúsenosti adolescentov a adolescentiek 

s virtuálnou realitou – s dôrazom na zážitkové formy učenia (filmy, exkurzie 

do centra pre liečbu drogových závislostí, rozhovor so závislým od internetu 

a pod.) 

 školské aj mimoškolské aktivity, ktorých poslaním je zmysluplné 

trávenie ich voľného času bez užívania internetu (motivácia adolescentov 

tráviť voľný čas pri športových a umeleckých aktivitách, odmeny, benefity či 

štipendiá za športové a umelecké úspechy) 

 prevencií internetovej závislosti by mala byť venovaná osobitá 

pozornosť v rámci viacerých vyučujúcich predmetov, 

 zintenzívnenie spolupráce sociálnych pracovníkov a pracovníčok 

s výchovno-vzdelávacími zariadeniami a informovať adolescentov 

a adolescentky o možnostiach vhodného využívania voľného času. S týmto 

názorom súhlasia aj Roľková a Hamarová (2017), ktoré odporúčajú 

vypracovať plán mimoškolských aktivít a krúžkov, ktoré budú náplňou 

a formou atraktívne pre adolescentov a adolescentky a tým sa zmysluplne 

naplní ich voľný čas a vytvorí sa priestor pre uspokojenie potrieb 

adolescentov a adolescentiek po sebarealizácii.  

 realizácia povinných intervenčných programov na stredných školách 

zameraných na elimináciu vzniku internetovej závislosti 

 spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie (CPPPP), ktorá podľa Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelaní 

poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, výchovnú, 

poradenskú, diagnostickú a preventívnu starostlivosť deťom v oblasti 

optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho vývinu, starostlivosti 

o postupný rast nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch 

správania. Medzi hlavné metódy patrí: diagnostika, poradenstvo, prevencia, 

reedukácia, rehabilitácia a psychoterapia.  
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 monitoring sociálnych vzťahov napríklad: pozorovanie žiakov a žiačok 

v triedach počas hodín a prestávok. 
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