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SOUHRN: V této studii se zamìøujeme na kritické zhodnocení konceptu závislosti na internetu.

Všímáme si nárùstu zájmu výzkumníkù o tuto problematiku a øadu kontroverzních otázek, které

kolem konceptu závislosti na internetu vyvstávají. Upozoròujeme zejména na problém defino-

vání tohoto konstruktu jako psychopatologické jednotky, jednostranný pohled na komorbiditu

excesivního užívání internetu s jinými duševními problémy, oddìlení tohoto konceptu od vzta-

hu k osobnosti daného jedince, nereflektování mnohostrannosti užití internetu. K demonstraci

nutnosti pohlížet na zpùsob využívání internetu v souvislosti s konkrétní osobností prezentuje-

me kazuistické ukázky z vlastní praxe.
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� 1 ÚVOD
Slovní spojení jako „závislost na internetu“, „závislost na

poèítaèi“, „závislost na videohrách“, „závislost na on-line

hrách“ se již plnì etablovala do slovníku èlovìka západní

kultury. Setkáváme se s nimi nejenom v mediálních kau-

zách, ale také v reálné poradenské a psychoterapeutické

praxi s rodinami, ve kterých se stává „zakázání poèítaèe“

nejsilnìjším motivaèním nástrojem a prostøedkem výchov-

ného pùsobení rodièù na dìti. Stížnosti jednoho z partnerù,

že ten druhý „celý den prosedí u internetu“, se také stávají

souèástí koloritu nesouladu v partnerských vztazích.

V posledních letech roste raketovým tempem množství

odborných èlánkù, které se vztahují pøímo ke konceptu zá-

vislosti na internetu. Již v sedmdesátých letech minulého

století se zaèíná objevovat znepokojení o nadužívání poèíta-

èù v akademické obci na amerických univerzitních kampu-

sech a ve skupinì obchodníkù (Shaw, Black, 2008). Zatímco

v raných studiích (Shotton, 1991) se jako typická skupina




