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Komunikácia prostredníctvom internetu ako novodobý sociálny jav 

Communication on the Internet as a modern social phenomenon 

LICHNER, Vladimír, Mgr., ŠLOSÁR, Dušan, doc., JUDr., Mgr., PhD. 

 

Abstrakt: Autori sa v príspevku zameriavajú na komunikáciu prostredníctvom internetu 

a vymedzujú ju ako novodobý sociálny problém. Jeho cieľom je opísať výskum realizovaný 

na túto tému u dospievajúcich prostredníctvom metódy elektronicky uverejneného dotazníka. 

Popisuje rozdielne vnímanie charakteristík osobnej a elektronickej komunikácie 

u respondentov podľa času stráveného na internete a podľa skutočnosti, či na internete 

manipulujú so svojou identitou. Autori poukazujú i na možné patologické tendencie 

u dospievajúcich respondentov, ktorí sú v súvislosti s dôsledkami každodenného používania 

internetu jednou z najviac ohrozených skupín. 

 

Kľúčové slová: komunikácia prostredníctvom internetu, internet, sociálna sieť 

 

Abstract: The authors of the issue concentrate on internet-mediated communication and 

describe it as a modern social problem. The issue focuses on description of the research 

carried out in adolescents using the method of electronically published questionnaire. It 

describes the characteristics of the different perceptions of personal and electronic 

communication among respondents according to time spent on the internet and according to 

manipulate of their identity. The authors point to the possible pathological tendencies in 

adolescent respondents, that are one of the most threatened groups in the context of daily 

internet use. 

 

Keywords: internet–mediated communication, internet, social network 

 

 

Úvod a základné východiská 

 

Informačné technológie a internet zaznamenávajú v posledných rokoch obrovský 

rozmach. Odstraňujú fyzické hranice, uľahčujú prácu, zrýchľujú náročné a zdĺhavé procesy 

a prinášajú množstvo ďalších. Internet, ktorý môžeme považovať za novodobý komunikačný 

nástroj zahŕňa všetky tieto charakteristiky, okrem toho však prináša zmeny v oblasti 

sociálnych vzťahov ako aj v oblasti komunikácie. V súčasnosti je internet, hlavne v našom 

prostredí skúmaný ako pozitívny fakt bez uvažovania o jeho prípadných negatívnych 

charakteristikách. 

Internet sa dostáva do povedomia každého človeka. Podľa definície Vybírala (2001, in: 

Dušková, Vaculík, 2002, s. 55) ho „je možné chápať ako interaktívne sociálne médium 

umožňujúce prenos informácií priestorom v reálnom čase“. Objav a vývoj internetu menia 

klasické zaužívané modely komunikácie medzi ľuďmi. Dnešní mladí ľudia sú doposiaľ 

jedinou generáciou, ktorú internet sprevádza v podstate počas celého doterajšieho života. 

Súčasná spoločnosť sa dá v tomto kontexte nazvať ako on-line generácia a prostredie 

internetu digitálnym svetom, kde ľudia nadväzujú kontakty, priateľstvá, realizujú záľuby, 

získavajú, triedia a distribuujú informácie či zdieľajú svoje myšlienky (Vrabec, 2010). 

Prostredie internetu je virtuálnym priestorom, prináša nezávislosť a slobodu, stratu 

sociálnych obmedzení, predstavuje inú dimenziu komunikácie medzi ľuďmi (Dušková, 

Vaculík, 2002). Šmahel (2003) prináša komplexnú charakteristiku virtuálneho (online) 

prostredia, ktoré je charakteristické disinhibíciou, prekonávaním úzkosti, absenciou seba 

samého ako fyzického objektu, deindividualizáciou a značnou anonymitou. Všeobecne sa dá 
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podľa Sulera (2005) hovoriť o niekoľkých základných črtách online priestoru ovplyvňujúcich 

psychologické aspekty osobnosti užívateľov, medzi ktorými dochádza k neustálej interakcii. 

Sú nimi redukcia a zmeny vnímania, striktne písaná forma, flexibilná identita, stieranie 

spoločenských rozdielov a prekročenie priestorových hraníc. 

 

Charakteristika výskumu a vymedzenie problému  

 

Nasledujúca časť sa zameriava na deskripciu výskumu, ktorý vychádza z uvedených 

teoretických východísk. Orientuje sa na problematiku užívania internetu a internetovej 

komunikácie, konkrétne na skúsenosti a názory respondentov. Zameriavame sa i na prípadný 

rozvoj sociálnych patológií ba až závislostí a hľadáme možné hranice, od ktorých je vnímanie 

jednotlivých častí osobnej a online komunikácie medzi rôznymi skupinami rozdielne. V rámci 

interpretácie porovnávame vnímanie subjektívne pozitívnych a subjektívne negatívnych 

charakteristík osobnej a online komunikácie medzi skupinami vytvorenými v rámci 

výskumnej vzorky podľa rôznych charakteristík. 

Základným problémom výskumu je identifikácia rozdielností vo vnímaní osobnej a 

elektronickej komunikácie medzi skupinami respondentov zostavenými podľa rôznych 

charakteristík. Zisťuje, ako je možné tieto rozdielnosti identifikovať a kedy vystupujú ako 

dôležité premenné pri uvažovaní o nebezpečných sociálnych následkoch súvisiacich s 

používaním internetu a komunikovaním prostredníctvom neho. 

 

Ciele výskumu 

 

Ciele realizovaného výskumu môžeme rozdeliť na primárnu a sekundárnu úroveň. 

Primárnym cieľom výskumu je zisťovanie rozdielností vnímania subjektívnych charakteristík 

osobnej a elektronickej komunikácie podľa rôznych kritérií. Ďalšia interpretácia týchto 

rozdielností výrazne napomôže pri definovaní vplyvov komunikácie vo virtuálnom prostredí 

na vývin jedincov, ktorí s internetom vyrastajú a na prípadné zmeny zaužívaných sociálnych 

vzorcov, či na rozvoj prípadných patológií súvisiacich s online komunikáciou.  

Sekundárnym cieľom pre realizáciu je zistenie podrobností ohľadom používania internetu 

u respondentov. Zameriavame sa najmä na charakteristiky používania (kedy začali 

respondenti používať internet, na aké účely, čas na internete počas dňa, typ zverejňovaných 

informácií, ale i subjektívne prejavy súvisiace s používaním) internetu u respondentov. Tieto 

zistenia podávajú obraz o úrovni užívania internetu a komunikácie prostredníctvom neho, no 

taktiež napomáhajú rozčleniť vzorku podľa niekoľkých kritérií, dôležitých pre ďalšie 

vyhodnocovanie. 

 

Charakteristika metód a metodík 

 

K realizácii predkladaného výskumu sme zvolili metódu dotazníka. Pre zabezpečenie 

validity sme vypracovali predbežný dotazník, elektronicky distribuovaný prostredníctvom 

internetu vybranej cieľovej skupine v mesiaci november 2011. Samotný dotazník sme 

respondentom distribuovali v mesiacoch december 2011 až marec 2012. Distribúcia 

prebiehala prostredníctvom internetu, respondentom sme odkaz na dotazník rozposielali 

prostredníctvom dostupných slovenských sociálnych sietí. Výber výskumnej vzorky 

charakterizujeme ako zámerný, náhodne sme oslovili užívateľov sociálnych sietí podľa 

vopred vybraných kritérií vekového rozloženia. Návratnosť dotazníka nepresiahla 4 %, čo 

pripisujeme jednak voľnočasovému používaniu internetu v popoludňajších hodinách, no i 

výraznej neochote zo strany oslovenej výskumnej vzorky, podľa nás podmienenej vekovými 

charakteristikami obdobia pubescencie a adolescencie. Pre zvýšenie validity sme použili 
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nastavenie, kedy rovnaký respondent na rovnakom počítači nemohol opakovane dotazník 

vyplniť. 

Dotazník pozostával z troch častí. Prvá sa venuje charakteristikám osobnej komunikácie a 

elektronickej komunikácie. Pozostáva z 32 tvrdení, na ktoré môžu respondenti odpovedať na 

škále 1-5. Tvrdenia boli formulované na základe poznatkov z dostupnej literatúry a overované 

prostredníctvom predvýskumu. Na základe týchto tvrdení rozdeľujeme v ďalšej časti 

charakteristiky osobnej a elektronickej komunikácie prostredníctvom subjektívneho vnímania 

respondentov na pozitívne a negatívne. Druhá časť dotazníka  sa zameriava na zisťovanie 

rozsahu a spôsobu používania internetu a internetových sociálnych sietí. Na základe takto 

zistených kritérií porovnávame prístupy k osobnej a elektronickej komunikácii respondentov 

v interpretačnej časti. Táto časť pozostáva z otázok zameraných na výber možností s 

možnosťou doplniť vlastnú odpoveď a uzatvorených otázok. Tretia časť dotazníka zisťuje 

základné demografické charakteristiky vybranej vzorky. Zrealizovaný výskum interpretujeme 

metódami kvantitatívnej štatistiky prostredníctvom štatistického softwaru SPSS, taktiež i 

prostredníctvom zisťovania frekvencií jednotlivých odpovedí u respondentov.  

Predpokladáme, že pri štandardnom, nepatologickom, pracovnom a voľnočasovom 

užívaní internetu a sociálnych sietí jedinci subjektívne vnímajú negatíva i pozitíva oboch 

druhov komunikácie vyvážene. Tento fakt potvrdil i realizovaný predvýskum. Preto rozdiely 

vo vnímaní jednej z charakteristík osobnej a elektronickej komunikácie môžeme považovať 

za odchýlku a v tomto smere sme k interpretácii pristupovali. 

 

Charakteristika výskumnej vzorky 

 

Výskumnú vzorku tvorilo 157 respondentov vybranej cieľovej skupiny. Predvýskumu sa 

zúčastnilo 38 respondentov. Pomer pohlaví je relatívne vyvážený, a to v počte 76 

respondentov a 81 respondentiek. 

V rámci vekového rozloženia vzorky sa zameriavame na dospievajúcich Vekové 

rozdelenie výskumnej vzorky frekvenčne zobrazuje Tab. č. 1.  

 
Tabuľka č. 1. Rozdelenie výskumnej vzorky podľa veku 

Vek f % 

 12 3 1,9  

 13 2 1,3  

 14 29 18,5  

 15 38 24,2  

 16 22 14  

 17 31 19,7  

 18 25 15,9  

 

19 a 

viac 
7 4,5  

 Σ 157 100  

 

 

Pri výbere výskumnej vzorky sme postupovali podľa predpokladov, že v tomto prípade 

ide o zatiaľ prvú generáciu, ktorá je v prakticky každodennom kontakte s virtuálnym 

prostredím a využíva sociálne siete. Komunikačné vzorce a návyky sa v dôsledku 

charakteristík tohto prostredia menia. Zároveň však pri pubescencii ide o obdobie, ktoré je 

plné rozporov v prežívaní sociálnych vzťahov, vzdoru. Jedinci prežívajú silný vnútorný 
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nepokoj, častokrát dochádza k extrémom v správaní či preceňovaniu vlastných schopností a 

nerovnomernosti vo vývine zložiek vlastnej osobnosti (Končeková, 1996). Tým, že súčasní 

dospievajúci trávia množstvo času v iracionálnom priestore virtuálnej reality, zvyšuje sa i 

nebezpečenstvo odlišného vnímania skutočnosti a rozvoja prípadných patologických 

osobnostných tendencií. 

 

Interpretácia výsledkov výskumu 

 

Nasledujúca časť príspevku sa zameriava na deskripciu a interpretáciu časti výsledkov 

realizovaného výskumu. Zameriavame sa na subjektívne vnímanie charakteristík osobnej 

a elektronickej komunikácie pri rozdelení výskumnej vzorky podľa toho, či respondenti 

manipulovali v priestore internetu so svojou identitou a podľa denného času pripojenia. V 

rámci interpretácie hľadáme prípadné rozdiely vo vnímaní charakteristík medzi rôznymi 

skupinami respondentov. Ďalej sa zameriame na súvislosti medzi uvádzaným vnímaním a 

rôznymi charakteristikami výskumnej vzorky. 

V dotazníku zisťujeme súčet denného času, ktorý strávia respondenti na internete. Na 

základe ich odpovedí kategorizujeme výskumnú vzorku na dve základné časti podľa 

zvoleného výberu (podľa 6 možností výberu - menej ako hodinu, 1-2 hodiny, 2-3 hodiny, 4-5 

hodín, 5-6 hodín a viac ako 6 hodín denne, ktoré v interpretácii delíme na skupinu do 3 hodín 

a skupinu nad 3 hodiny). V tomto prípade skupinu do 3 hodín považujeme za bežné, pracovné 

využitie internetu, pri užívaní internetu nad 3 hodiny denne môžeme uvažovať o pracovnom a 

voľnočasovom, pri vyššom dokonca až o patologickom užívaní. Rozdelenie výskumnej 

vzorky vyjadruje Tab. č. 2. 

  
Tabuľka č. 2.  Rozdelenie výskumnej vzorky podľa denného času pripojenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe týchto kritérií pristúpime k testovaniu významnosti rozdielov (Tab. č. 3), kedy 

predpokladáme, že štatisticky významný rozdiel by mohol byť práve medzi týmito skupinami. 

Užívanie sociálnych sietí viac ako 3 hodiny denne môže indikovať začiatok vzniku závislostí 

či iných sociálnych patológií. Pri tomto rozdelení postupujeme i podľa Hechanovej a Czincz 

(2009), ktoré pri svojom výskume konštatujú, že presné časové vymedzenie, kedy by sme 

mohli považovať užívanie internetu za patologické, by bolo veľmi zavádzajúce. Podľa 

sumarizácie viacerých výskumov, ktoré hovoria o čase, kedy môžeme hovoriť o 

nebezpečenstve patológie, autorky konštatujú, že tento čas je podľa uvádzaných výskumov 

rôzny a pohybuje sa v rozmedzí 8,5 (podľa Morahana a Schumachera, 2000) – 21,2 hodiny 

(podľa Yang a Tunga, 2007) týždenne. Tento fakt zohľadňujeme i pri prezentovanom 

rozdelení výskumnej vzorky, kedy 3 hodiny pripojenia denne môžeme považovať za 

minimálne rizikové užívanie.  

 
 

 

 

 

Čas pripojenia 

denne 
f % 

 

 do 3 hodín 71 45,2  

 nad 3 hodiny 86 54,8  

 Σ 157 100  
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Tabuľka č. 3. T-test – rozdelenie podľa denného času pripojenia 

  
Denný čas 

pripojenia 
n X S t 

p 

(α) 
CI (95 %) 

Pozit. 

Vnímanie OK 
do 3 hodín 71 17,592 5,315 

-

1,256 
0,214 

-

2,934 
0,646 

  
nad 3 

hodiny 
86 18,651 5,217 

Negat. 

Vnímanie OK 
do 3 hodín 71 16,197 5,626 

-

1,597 
0,112 

-

2,382 
1,855 

  
nad 3 

hodiny 
86 17,779 6,598 

Pozit. 

Vnímanie EK 
do 3 hodín 71 18,268 6,275 

-

0,734 
0,464 

-

2,114 
1,926 

  
nad 3 

hodiny 
86 18,965 5,627 

Negat. 

Vnímanie EK 
do 3 hodín 71 14,099 4,914 

-

2,063 
0,041* 

-

2,265 
1,064 

  
nad 3 

hodiny 
86 15,698 4,768 

OK - osobná komunikácia, EK - elektronická komunikácia 

* 5% hladina významnosti - signifikantný rozdiel 

 

Prezentovaný t-test preukazuje signifikantný rozdiel medzi premennými podľa počtu 

hodín strávenými na internete v subjektívne negatívnom vnímaní elektronickej komunikácie 

na 0,05% hladine významnosti. Pri bližšom náhľade na jednotlivé položky patriace pod 

negatívne a pozitívne vnímanie konštatujeme, že respondenti, ktorí trávia na internete menej 

času denne, vnímajú negatíva tohto prostredia v signifikantne väčšej miere. 

Zaujímavé výsledky predpokladáme pri porovnaní rozdielov charakteristík komunikácie 

online a osobnej komunikácie pri rozdelení respondentov podľa toho, či sa už na internete 

vydávali za niekoho iného. Rozumieme, že v prípade odpovede „áno“ nemusí ísť nutne 

o prejav sociálnej patológie, no môže to byť smerodajné v prípade identifikovania jedincov, 

ktorých správanie môže byť v budúcnosti rizikové. Frekvencie odpovedí respondentov na 

vyššie uvedenú otázku prezentuje Tab. č. 4. 

 
Tabuľka č. 4..Rozdelenie respondentov podľa toho, či už manipulovali so svojou identitou 

 

Vydávali ste sa 

už na internete za… 
f % 

 áno 42 26,8  

 nie 111 70,7  

 Missing 4 2,5  

 Σ 157 100  
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Vychádzajúc z uvedeného rozloženia konštatujeme, že takmer 27 % respondentov sa na 

internete za niekoho iného vydávalo, oproti takmer 71 % respondentov. S takto rozdelenou 

výskumnou vzorkou pristúpime k testovaniu významnosti rozdielov (Tab. č. 5).  
 

Tabuľka č. 5. T-test – rozdelenie podľa manipulovania s identitou 

 

  

Vydával

i ste sa už 

vy za 

niekoho 

iného... 

n X S t 
p 

(α) 

CI (95 

%) 

Pozit. vnímanie 

OK 
áno 

4

2 

18,

024 

5,0

48 -

0,283 

0,7

78 

-

2,183 

1,

636 
  nie 

1

11 

18,

297 

5,4

37 

Negat. vnímanie 

OK 
áno 

4

2 

15,

238 

5,4

99 -

2,168 

0,0

32* 

-

4,555 

-

0,212 
  nie 

1

11 

17,

622 

6,2

67 

Pozit. vnímanie 

EK 
áno 

4

2 

16,

762 

5,2

35 -

2,444 

0,0

16* 

-

4,634 

-

0,491 
  nie 

1

11 

19,

324 

5,9

79 

Negat. Vnímanie 

EK 
áno 

4

2 

14,

762 

5,3

87 -

0,298 

0,7

66 

-

2,022 

1,

491 
  nie 

1

11 

15,

027 

4,7

16 

OK - osobná komunikácia, EK - elektronická komunikácia 

 * 5% hladina významnosti - signifikantný rozdiel 
 

Testovanie významnosti rozdielov tu prinieslo zaujímavé výsledky v kategórii subjektívne 

negatívnych charakteristík osobnej komunikácie a v kategórii subjektívne pozitívnych  

charakteristík elektronickej komunikácie, v oboch prípadoch na 0,05% hladine významnosti. 

Pri pohľade na jednotlivé položky patriace do negatívneho vnímania osobnej komunikácie 

konštatujeme, že respondenti, ktorí sa na internete už za niekoho iného vydávali vnímajú 

osobnú komunikáciu podľa možných negatívnych charakteristík vo väčšej miere ako tí, ktorí 

si svoju identitu nezamieňajú. To by mohlo svedčiť o tendencii uprednostňovať elektronickú 

komunikáciu pred osobnou. Najviac závažné sú podľa nás tvrdenia, kedy sa tí, ktorí sa za 

niekoho iného vydávali, prikláňa k názorom, že osobná komunikácia je náročná a zraňujúca. 

To nás vedie k úvahám o negatívnych skúsenostiach v rámci osobnej komunikácie a možno 

práve preto je u týchto respondentov viac preferovaná online komunikácia. 

V prípade rozdielov v položke pozitívneho vnímania elektronickej komunikácie je 

viditeľný obdobný rozdiel. Respondenti, ktorí si už v prostredí internetu menili svoju identitu 

a prezentovali sa ako niekto iný, vnímajú internet cez jeho charakteristiky pozitívnejšie ako tí, 

ktorí identitu v tomto prostredí nemenili. Tento rozdiel by sme mohli vysvetľovať už taktiež 

vyššie zmieňovanou preferenciou internetovej komunikácie pred osobnou komunikáciou. Ak 

považujeme fakt zmeny identity za prejav vtiahnutia do prostredia online a preferenciu 

komunikácie online, môžeme to objasniť ako uprednostňovanie výhod elektronickej 
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komunikácie. Taktiež však ako vytesňovanie osobnej komunikácie cez zvýšený náhľad na jej 

nevýhody. Zaujímavé je napríklad i rozdelenie vzorky podľa toho, komu sa zveria v prípade 

nejakého problému. Pri rozdelení výskumnej vzorky podľa toho, či si už identitu menili, 20 % 

z tých, ktorí odpovedali áno, ide na sociálnu sieť a hľadá niekoho, komu by sa tam zverili. 

V prípade tých, ktorí si identitu nemenili, to boli iba 4 %. Pri hľadaní sociálnej opory na 

internete je veľké riziko, kto bude takto vytvorenú sociálnu sieť tvoriť, pretože priateľstvá na 

internete sú založené na nehmotných základoch. Aj keď nevylučujeme, že jedinci 

komunikujúci spoločne na internete sa môžu i reálne osobne poznať, je tu stále množstvo 

možností, kedy to môžu byť priatelia iba prostredníctvom sociálnych sietí. 

 

 

Diskusia 

  

Predstavený výskum preukazuje signifikantné rozdiely vo vnímaní niektorých 

subjektívnych charakteristík predstavených druhov komunikácie. Pri rozdelení výskumnej 

vzorky podľa veku prvého pripojenia na internet a začiatku komunikácie prostredníctvom 

neho, sme postupovali podľa príspevku Hechanovej a Czincz (2009), ktoré opisovali rôzne 

výsledky štúdií na základné kritériá pre diagnostiku internetovej závislosti. Tieto kritériá sa 

u týchto autorov rôznia. Ako uvádzame, podľa jednej z nich (Morahan a Schumacher, 2000) 

bol čas stanovený na 21 hodín užívania týždenne, čo činí 3 hodiny denne. Preto sme 

prispôsobili i našu otázku tomuto rozdeleniu a testovali sme významnosť rozdielov. Tá sa 

preukázala vo vnímaní subjektívne negatívnych charakteristík elektronickej komunikácie. Na 

základe ďalších charakteristík preukazujeme, že mladí ľudia, ktorí vstupujú na internet skôr 

sú do tohto prostredia viac „vtiahnutí“, čo môže byť jeden zo znakov vznikajúcej sociálnej 

patológie. Vo výskume prezentovaných autorov bola hranica 21 hodín týždenne časom, kedy 

preukázali u svojich respondentov zvýšenú mieru prejavov závislosti. V tomto môžeme  

konštatovať výraznú podobnosť medzi našim a prezentovaným výskumom. 

Signifikantné rozdiely sme preukázali i pri rozdelení podľa toho, či respondenti 

v prostredí internetu manipulovali so svojou identitou. V rámci interpretácie poukazujeme i na 

tvorbu sociálneho kapitálu u tých, ktorí s identitou manipulovali. Niektorí respondenti 

investujú do sociálneho kapitálu na internete a v tomto prostredí hľadajú sociálnu oporu. 

Upozorňujeme na fakt, že tvorba virtuálneho sociálneho kapitálu môže byť značne 

nebezpečná v dôsledku charakteristík internetu, ktoré uvádzame v úvode príspevku. 

Vytváraniu virtuálneho sociálneho kapitálu sa venovala i M. Alessandrini (2006). Tá 

realizovala predbežnú štúdiu, v ktorej preukazuje, že prístup a komunikácie v rámci internetu 

nebráni respondentom rozvíjať sociálny kapitál, a to rovnako ako na internete aj v pôvodnom 

zmysle – ako sociálnej siete. Podľa autorky existujú náznaky, že internetové prostredie 

nepoškodzuje rozvoj sociálneho kapitálu a zároveň i občiansku angažovanosť. V tomto 

prípade však išlo o respondentov, ktorí internet využívali štandardným spôsobom, bez 

prípadných patologických tendencií a prevažne na pracovné účely. Predpokladáme teda, že pri 

štandardnom užívaní sú investície do sociálneho kapitálu vyrovnané v reálnom prostredí 

i prostredí virtuálnom, čo autorka čiastočne preukázala. Pri prípadných náznakoch rizikového 

správania na internete, ktorým zmena identity podľa nás je, môžu investície do virtuálneho 

sociálneho kapitálu nebezpečne prevyšovať investície do reálneho sociálneho kapitálu. 

 

 

Záver 

 

Prezentovaný príspevok sa zameriava na prezentovanie autorského výskumu na tému 

vnímania komunikácie prostredníctvom internetu. Primárnym zámerom pre jeho realizáciu 
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bolo zisťovanie rozdielností vo vnímaní charakteristických znakov osobnej a elektronickej 

komunikácie medzi skupinami respondentov. Predpokladom bolo vyrovnané vnímanie pozitív 

a negatív pri štandardnom, nepatologickom užívaní internetu. Prezentovaný cieľ sme 

prostredníctvom interpretácie dosiahli a medzi skupinami respondentov sme našli 

signifikantné rozdiely podľa niekoľkých kritérií. Pri preukázaní rozdielností sme v rámci 

interpretácie hľadali prípadné súvislosti so spôsobmi a inými črtami užívania internetu. Tu 

poukazujeme na niekoľko zaujímavých súvislostí, ktoré môžu indikovať prvky rizikového 

správania užívateľov. To môže byť nebezpečné a v konečnom dôsledku vedúce k rozvoju 

sociálno-patologických javov. Informatizácia v súčasnosti vychádza z charakteristík 

spoločnosti a reflektuje spoločenskú objednávku. Preto nemá zmysel navrhovať riešenia, 

ktoré by boli založené na nútenom obmedzovaní používania internetu, pretože sa dostáva do 

každej oblasti ľudského žitia a bez jeho užívania by mnohé oblasti nemohli  súčasnosti 

fungovať. Je však dôležité minimalizovať tie následky, ktoré súvisia s rizikovým správaním 

rozvojom sociálno-patologických javov a ktoré môžu súvisieť i s rozdielnym vnímaním 

subjektívnych charakteristík komunikácie. 

 Pre oblasť praxe preto navrhujeme zamerať sa na existujúce a fungujúce programy 

zaoberajúce sa prevenciou drogových závislostí prepracovaným doplnením o prevenciu 

závislostí spojených s rizikovým užívaním internetu. Máme na mysli najmä programy 

realizované zážitkovou formou, ktorá je podľa nás na tieto účely vhodná. Vhodné je i rozšíriť 

existujúce rovesnícke (peer) programy o túto oblasť, nakoľko rovesnícke vzťahy sú pre takúto 

prevenciu veľmi vítané. Tieto programy by mohli byť rozšírené i o peer skupiny v priestore 

internetu, ktoré by šírili osvetu, fungovali by preventívne a vytvárali by sieť sociálneho 

kapitálu v tomto priestore, ktorý by sme tak nemuseli považovať za rizikový. V tejto 

súvislosti je vhodné rozšíriť i programy psychologického a sociálneho poradenstva 

o poradenstvo prostredníctvom synchrónnej virtuálnej komunikácie. Takýmto spôsobom sa 

i profesia sociálnej práce môže dostať do povedomia najmä mladých užívateľov. Práve 

sociálni pracovníci tak môžu cielene vyhľadávať vo virtuálnom prostredí tých, ktorí vykazujú 

známky patologického správania, čím sa môžu podieľať na účinnej prevencii, prípadne 

intervencii takýchto javov.  

 Uvedenými opatreniami sa podľa nášho názoru dá dosiahnuť komplexná prevencia 

pred vznikom sociálno-patologických javov, nakoľko prevenciu považujeme za účinnejšiu 

a ekonomicky menej náročnú ako prípadnú následnú intervenciu. Predstavené charakteristiky 

elektronickej komunikácie tak nemusia spôsobovať nebezpečenstvá, ale môžu byť veľkým 

prínosom pre spoločnosť ovplyvnenú výrazným rozvojom internetu a informačných 

technológií. 
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