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VÝCHODISKA: V roce 2011 byl na webových stránkách
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l

1 ÚVOD

l

2 POUŽITÉ METODY

l

l

2 / 1 Cíl výzkumu

1 / 1 Online svépomocný program pro osoby
se závislostním chováním na internetu
Online svépomocný program pro osoby se závislostním chování na internetu zahájil provoz v lednu 2011 na internetových stránkách http://poradna.adiktologie.cz/, souèástí programu je také svépomocný program pro osoby trpící prokrastinací (odkládání úkolù a rozhodnutí doprovázené
nepøíjemnými pocity, nejèastìji úzkostí) (Gabrhelík et al.,
2006)). Program je provozován Klinikou adiktologie 1. LF
a VFN UK v Praze. Na základì pozitivního výsledku v dotazníku zamìøeného na závislostní chování na internetu
CIAS (The Chen Internet Addiction Scale) je doporuèeno
využití svépomocného programu. Svépomocný program vychází z principù kognitivnì-behaviorální terapie a motivaèních rozhovorù (Miller & Rolnick, 2003; Rotgers, 2003; Wanigaratne et al., 2008), dále je inspirován prvky ostatních
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svépomocných programù (Gabrhelík & Miovský, 2011). Je
rozdìlen do tøí základních èástí, které na sebe logicky navazují: motivaèní fáze, fáze zmìny a fáze prevence relapsu.
Mezi tìmito èástmi se uživatel mùže libovolnì pohybovat.
Motivaèní fáze pomáhá uživateli podrobnì zmapovat
jeho závislostní chování na internetu. Tato èást je èlenìna
do šesti tematických kapitol, které obsahují struènì seøazené základní informace o závislostním chování na internetu
(typy závislostního chování na internetu, popis pøíznakù
závislostního chování na internetu, dùvody vzniku a udržení závislostního chování na internetu, negativní dùsledky
závislostního chování a pozitivní dùsledky omezení nebo
ukonèení závislostního chování). Na závìr každé kapitoly si
mùže uživatel vyplnit, které uvedené informace se konkrétnì týkají jeho závislostního chování na internetu. Cílem této fáze je pro klienta více porozumìt vlastnímu závislostnímu chování na internetu a uvìdomit si jeho stinné stránky,
což by mìlo být podkladem k zisku vìtší motivace pro zmìnu tohoto chování.
Na motivaèní fázi navazuje fáze zmìny, ve které si uživatel mùže naplánovat, jakým zpùsobem chce omezit užívání urèitých online aplikací nebo s ním skonèit, a pak prostøednictvím deníèku a opakovaného pøihlašování do online
programu sledovat, jakým zpùsobem se mu daøí své cíle naplnit a pøípadnì porozumìt skuteènostem, které mu komplikují dosažení zmìny.
Závìreèná fáze prevence relapsu je opìt èlenìna do
šesti tematických kapitol, ve kterých je uživatel seznámen
s pojmem relaps a jeho základními komponentami. Uživatel má vždy na konci každé kapitoly opìt možnosti vyplnit,
jaké skuteènosti ohlednì prevence relapsu se týkají jeho
osobnì. Cílem této fáze je pøedejít návratu závislostního
chování na internetu a udržet tak co nejdéle zmìnu, pro
kterou se uživatel rozhodl.

Závislostní chování na internetu je definováno jako nadmìrné užívání internetu, které s sebou pøináší do života jedince psychické, sociální, pracovní nebo studijní komplikace (Beard & Wolf, 2001). V posledních desetiletích jde o téma, kterému vìnuje pozornost mnoho odborníkù po celém
svìtì, pøedevším v zemích Evropy, Severní Ameriky a východní Asie. Na významnost tématu odkazuje i skuteènost,
že v tìchto zemích zaèaly vznikat i specializované kliniky
na jeho léèbu (Block, 2008). Závislostní chování na internetu se vedle patologického hráèství, závislosti na jídle nebo
závislosti na sexu øadí mezi nelátkové závislosti (Grant et
al., 2010). Zatím však stále není oficiálnì uznáno jako duševní porucha. V nadcházející revizi manuálu duševních poruch (DSM-V) nebylo sice zahrnuto mezi oficiální diagnózy,
ale porucha internetového hraní (Internet gaming disorder)
byla zaøazena do apendixu manuálu s doporuèením pro další výzkum (APA, 2013). Podle zahranièních výzkumù se závislostní chování na internetu týká 3–6 % jeho uživatelù
(viz pøehled, Vondráèková & Šmahel, 2012). Podobné výsledky jsou uvádìny i v Èeské republice. Šmahel et al.
(2009) identifikovali rozvinuté závislostní chování ve vztahu k internetu u 3,4 % obecné populace a 3,7 % populace bylo podle tohoto výzkumu online závislostním chováním
ohroženo. Nejèastìji se závislostní chování na internetu
vyskytovalo u osob ve vìku 12–19 let, kde prevalence v obou
kategoriích dosahovala hodnoty 7,9 %.
Pøedkládaný text je kvalitativní analýzou odpovìdí
uživatelù online svépomocného programu pro osoby se závislostním chováním na internetu. Jejím cílem je zmapovat
základní fakta o závislostním chování na internetu uživatelù aplikace v tìchto tematických oblastech: nejèastìji užívané online aplikace, projevy závislostního chování podle šesti
základních dimenzí, motivace k závislostnímu chování na
internetu, negativní dùsledky závislostního chování na internetu a pøínosy jeho omezení.
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Cílem výzkumu bylo zmapovat online aplikace, na kterých
vykazovali uživatelé aplikace závislostní chování, projevy
závislostního chování podle šesti základních dimenzí, motivaci k závislostnímu chování na internetu, jeho negativní
dùsledky a pøínosy jeho omezení èi ukonèení.
l

2 / 2 Zdroje dat

Výzkumná data byla získána z informací poskytnutých registrovanými uživateli v rámci online svépomocného programu za prvních 13 mìsícù jeho fungování, tedy v období
leden 2011 až únor 2012. Jednalo se data vpisovaná jednotlivými úèastníky, kteøí procházeli tøemi fázemi interaktivního svépomocného programu (motivaèní fáze, fáze zmìny
a fáze prevence relapsu). Pro úèely textu byla zpracována
data pouze z motivaèní fáze. Pro identifikaci závislosti na
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internetu byl použit dotazník CIAS (The Chen Internet Addiction Scale). Jedná se o dotazník o 26 položkách, každá položka se skóruje na 4bodové škále. Jednotlivé škály se vážou
na 5 dimenzí, které pokrývají syndrom kompulzivního chování, narušenou kontrolu nad vlastním chováním, abstinenèní pøíznaky, míru tolerance, problémy v interpersonálních vztazích a zdravotní problémy. Respondent vykazuje
znaky závislosti na internetu, pokud v dotazníku získá
64 bodù a více. Vnitøní reliabilita dotazníku a jeho subškál
se pohybuje od 0,79 do 0,93 (Chen et al., 2003).
l

2 / 3 Výzkumný soubor

Výzkumný soubor byl tvoøen registrovanými uživateli
v rámci online svépomocného programu za prvních 13 mìsícù jeho fungování, tedy v období leden 2011 až únor 2012.
Celkem bylo zaregistrováno 273 osob (tabulka 1). Se zámìrem skuteèné zmìny svého chování využilo online svépomocný program 226 osob, zbývajících 47 osob se zaregistrovalo pouze za úèelem jeho vyzkoušení. Z toho bylo 129 žen
(47,3 %) a 144 mužù (52,7 %). V tabulce 2 jsou uvedeny další
základní sociodemografické údaje zkoumaného vzorku.
Z hlediska vìku tvoøily témìø polovinu souboru osoby ve vìku 19–24 let (46,5 %). Druhou nejpoèetnìjší vìkovou skupinou byli lidé ve vìku od 25 let do 34 (26 %). Mezi nejménì
zastoupené vìkové skupiny patøily osoby ve vìku od 55 let
do 64 let (0,7 %) a ve vìkové skupinì 65 let a více nebyl žádný uživatel programu. Nejvíce lidí, kteøí opravdu chtìli
zmìnit své chování, se pøihlásilo ve vìku 19–24 let (46,5 %)
a nejménì ve vìku 55–64 let (0,9 %). Témìø polovina osob,
které se chtìly opravdu zmìnit, udávala støedoškolské
vzdìlání s maturitou (52,7 %) a tøetina pak vysokoškolské
vzdìlání (29,2 %). Dvì tøetiny uživatelù online programu,
kteøí se chtìli opravdu zmìnit, byli studenti nebo žáci
(65 %), naopak v této skupinì zcela chybìlo zastoupení starobních dùchodcù (0 %).
Z celkového poètu 273 registrovaných uživatelù vyplnilo a dokonèilo dotazník závislosti na internetu 263 lidí,
10 osob dotazník nevyplnilo nebo nedokonèilo. Z osob, které
se chtìly zmìnit, 92,2 % skórovalo v dotazníku závislost na
internetu pozitivnì s prùmìrným skórem 71 bodù. Zbývajících 7,8 % podle dotazníku nevykazovalo prvky závislosti
na internetu a jejich prùmìrný bodový výsledek byl 51 bodù

(tabulka 3). Nižší pomìr závislých na internetu mezi uživateli, kteøí svépomocný program jen zkouší (71,7 %), je dle
testu chí-kvadrát v porovnání s první skupinou statisticky
významný na 1% hladinì významnosti, stejnì jako rozdíl
v prùmìrných skórech dosažených v dotazníku CIAS (62 vs.
70 bodù, t-test se shodnými rozptyly, p<0,01). Proto jsou
prezentována jen data od osob, které se pøihlásily do aplikace za úèelem zmìnit se.
l

2 / 4 Metoda zpracování a analýzy dat

Pro úèely výzkumu byla exportována anonymizovaná data
ze svépomocného programu, která byla následnì kvantitativnì zpracována prostøednictvím programù MS Excel
a SPSS v rámci domovského pracovištì autorù. Analýza
kvalitativních dat probíhala metodou otevøeného kódování,
metodou vytváøení trsù a prostého výètu (Miovský, 2006).
Pøi práci s daty i pøi komunikaci s respondenty byly dodrženy všechny základní etické požadavky. Data z online svépomocného programu jsou anonymní, jako jediný identifikátor uživatele byla používána e-mailová adresa, která nepatøí do citlivých osobních údajù.
l

3 VÝSLEDKY

l 3 / 1 Online aplikace se závislostním
potenciálem

Úvodní èást motivaèní fáze byla zamìøena na zjištìní typu
online aplikace, na který uživatelé programu vykazují rysy
závislosti. Zájemci mìli na výbìr zaøadit se do kategorie online her, online komunikace a závislosti na pornografických
stránkách a pak mohli doplnit konkrétní aplikace, na kterých jsou závislí. Tuto èást vyplnilo celkem 39 osob (tabulka 4), nìkteré osoby uvedly závislostní chování na nìkolika
aplikacích najednou. Do kategorie závislosti na online
hrách se zaøadilo 10 osob. Nejèastìji zmiòované byly strategické hry (Ace of Empire, League of Legends, World of Warcraft nebo Grepolis), po kterých následovaly facebookové
aplikace (Socialcity, Farmwille nebo Citywille), pouze jeden
respondent zmínil sportovní hry (Tiger Woods PGA, FIFA
Online). Nejvíce osob (35) uvedlo jako hlavní závislostní aplikaci online komunikaèní aplikace. Na prvním místì se
umístily sociální sítì (26 osob), pøedevším Facebook, vedle

Tabulka 1 / Table 1
Využívání programu dle zámìru a pohlaví
Utilisation of the programme according to clients’ intention and gender
celkem

pohlaví
muž

zámìr

celkem

žena

absolutnì

relativnì

absolutnì

relativnì

absolutnì

relativnì

chci se zmìnit

226

82,8 %

121

84,0 %

105

81,4 %

jen zkouším

47

17,2 %

23

16,0 %

24

18,6 %

273

100,0 %

144

100,0 %

129

100,0 %
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Tabulka 2 / Table 2
Využívání programu z hlediska vìku, vzdìlání a zamìstnání, rozdìleno podle zámìru
Utilisation of the programme in terms of age, education, and employment status, broken down in consideration of the intention
celkem

zámìr
chci se zmìnit

vìk

vzdìlání

zamìstnání

jen zkouším

absolutnì

relativnì

absolutnì

relativnì

absolutnì

relativnì

ménì než 15

10

3,7 %

6

2,7 %

4

8,5 %

15–18

38

13,9 %

27

11,9 %

11

23,4 %

19–24

127

46,5 %

104

46,0 %

23

48,9 %

25–34

71

26,0 %

63

27,9 %

8

17,0 %

35–44

19

7,0 %

18

8,0 %

1

2,1 %

45–54

6

2,2 %

6

2,7 %

0

0,0 %

55–64

2

0,7 %

2

0,9 %

0

0,0 %

65 let a více

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0,0 %

celkem

273

100,0 %

226

100,0 %

47

100,0 %

základní

52

19,0 %

37

16,4 %

15

31,9 %

støední bez maturity

6

2,2 %

2

0,9 %

4

8,5 %

støední s maturitou

136

49,8 %

119

52,7 %

17

36,2 %

VOŠ

2

0,7 %

2

0,9 %

0

0,0 %

VŠ

77

28,2 %

66

29,2 %

11

23,4 %

celkem

273

100,0 %

226

100,0 %

47

100,0 %

student/ka

181

66,3 %

147

65,0 %

34

72,3 %

zamìstná/ý

56

20,5 %

46

20,4 %

10

21,3 %

OSVÈ

14

5,1 %

12

5,3 %

2

4,3 %

nezamìstná/ý

13

4,8 %

13

5,8 %

0

0,0 %

mateøská/rodièovská

7

2,6 %

6

2,7 %

1

2,1 %

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0,0 %

2

0,7 %

2

0,9 %

0

0,0 %

273

100,0 %

226

100,0 %

47

100,0 %

dovolená
starobní
dùchodce/kynì
invalidní
dùchodce/kynì
celkem

Tabulka 3 / Table 3
Výsledky dotazníku CIAS mìøícího závislost na internetu
Results of the CIAS internet addiction measure
celkem

zámìr
chci se zmìnit

absolutnì

relativnì

prùmìr

absolutnì

jen zkouším
relativnì

skór
závislost na
internetu
celkem

70

prùmìr

absolutnì

relativnì

skór

prùmìr
skór

ne

30

11,4 %

49

17

7,8 %

51

13

28,3 %

47

ano

233

88,6 %

71

200

92,2 %

71

33

71,7 %

68

263

100, 0 %

68

217

100, 0 %

70

46

100, 0 %

62
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Tabulka 4 / Table 4
Využívaný typ závislostní aplikace
Types of applications with addictive potential used by the clients
typ závislostní aplikace

absolutnì

relativnì ke všem uživatelùm
(N=217)

Online hry

10

25,6 %

4,6 %

Facebookové online hry

3

7,7 %

1,4 %

Sportovní online hry

1

2,6 %

0,5 %

Strategické online hry

6

15,4 %

2,8 %

Online komunikace

35

89,7 %

16,1 %

Sociální sítì

26

66,7 %

12,0 %

Chatové a mailové aplikace

14

35,9 %

6,5 %

Diskusní fóra

7

17,9 %

3,2 %

Seznamka

2

5,1 %

0,9 %

Pornografické stránky

5

12,8 %

2,3 %

Informaèní a zpravodajské portály

10

25,6 %

4,6 %

Celkem

39

100,0 %

18,0 %

nìj respondenti spíše okrajovì zmínili i lide.cz a Twitter.
Další využívanou aplikací se závislostním potenciálem se
stal e-mail, chat a rùzná diskusní fóra. Online seznamovací
stránky zmínili pouze dva respondenti. Deset osob uvedlo
jako aplikaci se závislostním potenciálem užívání a prohlížení informaèních a zpravodajských portálù, pøestože nebyla tato možnost vymezena v rámci jednotlivých kategorií.
K užívání stránek s pornografickým obsahem se pøihlásilo
5 osob. Mezi tyto stránky patøily napøíklad xvideos.com,
www.pornhub.com, freevideo.cz a nìkolik dalších stránek
s homosexuální tematikou.
l

3 / 2 Projevy závislostního chování na
internetu
V rámci této èásti vyplòovali uživatelé projevy závislostního chování na internetu. Mìli zaškrtnout jeden nebo více
z šesti projevù závislostního chování na internetu podle
Griffitse (2000): význaènost chování, myšlení a cítìní,
zmìny nálady, tolerance, odvykací symptomy, konflikty
a relaps a uvést, jak se konkrétnì projevují v jejich pøípadì
(tabulka 5).
l

relativnì ke všem závislostním
aplikacím (N=39)

3 / 3 Význaènost myšlení, chování a cítìní

Do kategorie význaènosti myšlení, chování a cítìní patøilo
celkem 84 odpovìdí. Myšlenky ve vztahu k závislostnímu
chování na internetu se dají rozdìlit do následujících kategorií: necelá polovina respondentù (29 osob) pøemýšlela nad
aktuálním online dìním („Pøemýšlím o tom, co kdo psal ve
statusech na FB nebo v mailech a co odepíše.“ „Pøemýšlím,
co se dìje na stránkách, které dokola navštìvuji.“ „Pøemýšlím, jestli mi neuschla zelenina ve høe.“ „Bojím se, aby mi nìco neuteklo, jestli se nìco nedìje.“). Další kategorií (8 osob)

bylo pøemýšlení nad minulým online dìním („Èím dál ménì
pøemýšlím nad lidmi a problémy v reálném životì a naopak
èím dál víc pøemýšlím nad vìcmi, které jsem èetla na internetu, nad lidmi, které znám z internetu, nad problémy, které
tam lidé øeší.“) a pøemýšlení nad budoucím online dìním
(„Ano, pøed spaním mám èasto hlavu plnou vìcí z online her,
pøemýšlím nad tím, co tam budu dìlat zítra, kdy budou moci
být pøihlášeni ke svým úètùm“ „Myslím na to, jak nejlépe
sdìlit dìje kolem sebe na internet/nìjaké fórum.“). Poslední
kategorií jsou úvahy nad tím, kdy bude moct být èlovìk zase
online („Myslím na to, jak dlouho jsem nebyla online.“ „Jak
dlouho nejsem online?“ „Kdy se budu moct pøipojit?“)
Význaènost v chování se projevovala tím, že respondenti trávili hodnì èasu online (20 osob) a že byli schopní se
k pøipojit k internetu kdykoliv („Jsem nervózní, když je úèet
bez dohledu mého nebo dohledu kolegy ze hry, jsem schopna
v noci vzbudit i známého, který nehraje, a donutit ho po telefonické instrukci obstarat nutné dìní v úètu, na dovolené
v cizinì trávím èas v internetové kavárnì, chodím všude na
poslední chvíli, nebo se omlouvám a nejdu nikam.“) a kdekoliv („Pøipojuji se na internet z mobilu nevìdomky, je to
,pøirozená‘ výplò èasu, napø. pøi cestì autobusem.“). Nadmìrné trávení èasu online pak podle respondentù vedlo
k dùsledkùm, které lze rozdìlit do ètyø základních kategorií: zanedbávání povinností (16 osob), pozdní odchody od internetu, které vedly k pozdnímu chození spát, pøíchodùm do
práce, školy nebo na schùzky (13 osob), zanedbávání mezilidských vztahù (10 osob) a koníèkù (2 osoby).
V odpovìdích na význaènost cítìní se nìkteré odpovìdi
spíše týkaly chování než cítìní. Pøiléhavé odpovìdi lze rozdìlit podle obsahu do ètyø následujících kategorií: nejèastìjší odpovìdí (16 osob) bylo bažení, touha být online („Tìším
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Tabulka 5 / Table 5
Dùvody závislostního chování na internetu
Reasons for Internet-related addictive behaviour

72

absolutnì

relativnì ke všem dùvodùm
v dané kategorii

relativnì ke všem uživatelùm
(N=217)

Význaènost myšlení, cítìní a chování

84

100,0 %

38,7 %

Myšlenky na aktuálním dìní online

29

34,5 %

13,4 %

Myšlenky na minulé dìní online

8

9,5 %

3,7 %

Myšlenky na budoucí dìní online

4

4,8 %

1,8 %

Myšlenky, kdy budu online

4

4,8 %

1,8 %

Hodnì èasu online

20

23,8 %

9,2 %

Zanedbávání povinností

16

19,0 %

7,4 %

Pozdní pøíchody, spánek

13

15,5 %

6,0 %

Zanedbávání mezilidských vztahù

10

11,9 %

4,6 %

Zanedbávání koníèkù

2

2,4 %

0,9 %

Bažení, touha být online

16

19,0 %

7,4 %

Pøíjemné stavy online

11

13,1 %

5,1 %

Negativní emoce

2

2,4 %

0,9 %

Ovlivnìnou emoèním dìním online

1

1,2 %

0,5 %

Zmìny nálad

85

100,0 %

39,2 %

Uvolnìní/uklidnìní

47

55,3 %

21,7 %

Vzrušení/radost

20

23,5 %

9,2 %

Podráždìnost

14

16,5 %

6,5 %

Depresivní/úzkostné stavy

6

7,1 %

2,8 %

Tolerance

60

100,0 %

27,6 %

Nadmìrné trávení èasu online

41

68,3 %

18,9 %

Pøipojení kdekoliv

2

3,3 %

0,9 %

Zakládaní nových úètù a profilù

1

1,7 %

0,5 %

Odvykací symptomy

75

100,0 %

34,6 %

Nervozita/neklid

37

49,3 %

17,1 %

Vztek/podráždìnost

15

20,0 %

6,9 %

Bažení

9

12,0 %

4,1 %

Nesoustøedìnost

8

10,7 %

3,7 %

Smutek

7

9,3 %

3,2 %

Myšlenky na online dìní

5

6,7 %

2,3 %

Nuda

2

2,7 %

0,9 %

Interpersonální konflikty

66

100,0 %

30,4 %

Konflikty s blízkými lidmi

33

50,0 %

15,2 %

Omezení sociálního kontaktu

22

33,3 %

10,1 %

Lhaní

2

3,0 %

0,9 %

Intrapersonální konflikty

78

100,0 %

35,9 %

Práce/studium vs. být online

27

34,6 %

12,4 %

Být online vs. nebýt online

9

11,5 %

4,1 %

Negativní pocity

9

11,5 %

4,1 %

Povinnosti vs. být online

7

9,0 %

3,2 %

Rodina/pøátelé vs. být online

6

7,7 %

2,8 %

Záliby vs. být online

2

2,6 %

0,9 %

Relaps

86

100,0 %

39,6 %

Pokus omezit pøed dny až mìsíci

48

55,8 %

22,1 %

Prùbìžné omezení

10

11,6 %

4,6 %

Žádný pokus o omezení

14

16,3 %

6,5 %
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se, až budu moct být online.“), pøíjemné stavy online zmiòovalo 11 osob („Uvolnìní pocit vzrušení, když jsem online“,
„necítím takový smutek a prázdno, které mám v životì.“), negativní emoce v dùsledku neúspìšného omezení užívání internetu uvedly dvì osoby („Chvilkový pocit naplnìní hned
po pøeètení stránky vystøídá ještì horší pocit prázdnoty.“).
Jedna osoba zmiòovala, že je více emoènì ovlivnìná dìním
online než offline.
l

3 / 4 Zmìny nálad

V oblasti zmìny nálad 85 respondentù popisovalo pocity
a nálady pøi vstupu na urèité online aplikace. Více než polovina respondentù (47 osob) zmiòovala uvolnìní/uklidnìní
(„Cítím uvolnìní stresu, když si sednu k poèítaèi, radosti
a klidu, když zkontroluji všechny své úèty.“), další kategorií
pocitù bylo vzrušení/radost zmiòované èasto pøi vstupu na
oblíbenou online aplikaci („Pocity silného vzrušení, když se
pøihlásím na sociální síť, pocit akce, když jsem online na
Facebooku, že mám pøehled o aktuálním dìní.“). Respondenti dále uvádìli i negativní emoce jako podráždìnost (14 respondentù), která byla v nìkterých pøípadech dùsledkem poruchy pøipojení k internetu („Když se nemùžu momentálnì
pøipojit, jsem podráždìná.“), a depresi a úzkostné stavy, jež
ale nijak nedávali do souvislosti s užíváním internetu, takže není jisté, zda jde o dùsledek reflexe závislostního chování, èi depresivní stavy v dùsledkù online dìní.
l

3 / 5 Tolerance

Toleranci jako pøíznak závislostního užívání internetu udalo 60 respondentù. Vìtšina se shodla na tom, že v jejich pøípadì se projevuje nadmìrným trávení èasu na internetu.
V této souvislosti udávali zvyšování trávení èasu na internetu obecnì a trávení èasu na internetu v neobvyklou denní
dobu z dùvodu potøeby navyšování èasu stráveného online
(„Prodlužování doby na internetu hlavnì ve veèerních hodinách.“). Nìkteøí z nich uvedli, že o zvyšování èasu nelze hovoøit, protože na internetu tráví veškerý volný èas („Myslím, že více èasu už na internetu trávit nemohu, prakticky
vyplòuje mùj celý volný èas.“). Jiní uvedli, že poèítaè vùbec
nevypínají, aby byl rychle k dispozici a pøipraven („Více èasu nemám, PC nevypínám, je vždy pøipraven i v noci, když se
vzbudím, mám rychlý pøístup na úèet.“).
l

3 / 6 Odvykací symptomy

V projevech odvykacích syndromù najdeme z celkového poètu 75 odpovìdí polovinu (37) tìch, které reflektují nervozitu, neklid („Nervozita, mám pocit, že mi nìco chybí.“),
15 osob si stìžovalo na vztek nebo podráždìnost („Když jsem
na internetu a vypadne mi spojení, pociťuji vztek, aniž bych
internet pøímo potøebovala.“), bažení uvedlo 9 osob, nesoustøedìnost 8 osob. Jako další projevy odvykacích symptomù
respondenti uvádìli smutek (7 odpovìdí) a nudu (2 odpovìdi). Myšlenky na internet a na to, co se na nìm právì dìje,

popisovalo 5 osob („Když jsem nìkde bez internetu, èasto
myslím na to, co budu dìlat, až pøijdu domù a sednu si k internetu.“). Ve tøech pøípadech se respondenti doposud nepokoušeli vùbec odvykat („Odejít od poèítaèe je tìžší než se
smíøit s problémy, které z neodejití vyplynou – ať budou
jakékoliv.").
l

3 / 7 Konflikty

V rámci položky uvedlo 66 osob jejich interpersonální konflikty a 78 osob pøíklady z jejich intrapersonálních konfliktù. Polovina odpovìdí (33) popisovala konflikty s blízkými
lidmi („Nìkolikrát vztahový konflikt na hranici ukonèení
vztahu s partnerem.“), tøetina odpovìdí (22) omezení sociálního kontaktu („V podobì rostoucího množství osob, s nimiž
jsem pøestal komunikovat.“). U dvou respondentù se projevuje interpersonální konflikt v podobì lhaní („Tajím pøed
partnerem, co celý den dìlám, na internet chodím za jeho zády.“). Intrapersonální konflikty lze zaøadit do následujících
kategorií: od obecného konfliktu být online a nebýt online
(9 osob) ke specifickým konfliktùm práce/studium vs. online
(27 osob), povinnosti vs. online (7 osob), rodina, pøátelé vs.
online (6 osoby), záliby vs. online (2 osoby). Devìt respondentù popisovalo obecnì negativní pocity jako naštvanost,
rozpolcenost nebo nespokojenost se sebou.
l

3 / 8 Relaps

V rámci symptomu byli respondenti tázáni, kdy se naposledy neúspìšnì rozhodli pøestat s užíváním online aplikace.
Z celkových 86 odpovìdí polovina (48 odpovìdí) uvedla, že
se èasové rozpìtí pohybovalo od nìkolika pøedešlých dnù
pøes týden èi 14 dní nazpìt až po mìsíc a až nìkolik mìsícù.
Nìkteøí respondenti (10 osob) se neúspìšnì pokoušejí omezit nebo zastavit užívání online aplikace prùbìžnì („Každý
den si øeknu, že jen na chvilku, a pak jedu do 4 hodin ráno.“
„Každý den se snažím, pro Facebook jsem dokonce vyvinul
vlastní metodu odtržení se.“). Na druhou stranu nìkteøí respondenti (14 osob) se nepokusili užívání ukonèit nikdy.
Snahy omezit užívání internetu u nìkterých z nich souvisely s rùznými událostmi, jako jsou Silvestr, problémy ve studiu nebo napøíklad zaèátek školního roku („Na zaèátku
školního roku, kdy jsem se chtìla poøádnì vìnovat uèení.
Jenže sem si øekla, že když chvíli posedím na internetu, že si
odpoèinu na chvíli od uèení a pak se na to zase vrhnu. Teï už
se nedokážu uèit.“).
l

3 / 9 Motivace k závislostnímu chování na
internetu
V další èásti svépomocné aplikace se mìli respondenti zamyslet nad tím, proè tráví mnoho èasu na internetu, a mohli
si vybrat ze dvou základních kategorií: omezené sociální dovednosti, nadmìrný stres èi popøípadì uvést další dùvody
(tabulka 6). V této èásti odpovìdìlo celkem 148 osob. Celkem 80 osob se domnívá, že mají nedostatek sociálních do-
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Tabulka 6 / Table 6
Dùvody závislostního chování na internetu
Reasons for Internet-related addictive behaviour
absolutnì

Omezené sociální dovednosti

80

relativnì ke všem dùvodùm

relativnì ke všem uživatelùm

(N=148)

(N=217)

54,1 %

36,9 %

Nadmìrný stres

95

64,2 %

43,8 %

Odreagování

18

12,2 %

8,3 %

Sociální kontakt

15

10,1 %

6,9 %

Zisk informací

12

8,1 %

5,5 %

Zábava

6

4,1 %

2,8 %

Seberealizace

5

3,4 %

2,3 %

Sexuální touhy

2

1,4 %

0,9 %

Slabá vùle

2

1,4 %

0,9 %

Nízké sebevìdomí

1

0,7 %

0,5 %

Výjimeènost

1

0,7 %

0,5 %

Celkem

148

100,0 %

68,2 %

Tabulka 7 / Table 7
Negativní dopady závislostního chování na internetu
Negative consequences of Internet-related addictive behaviour
absolutnì

relativnì ke všem negativùm

relativnì ke všem uživatelùm

v dané kategorii

(N=217)

Negativa ve vztahu k zamìstnání/škole

114

100,0 %

52,5 %

Odkládání/neplnìní úkolù

63

55,3 %

29,0 %

Zhoršený prospìch

36

31,6 %

16,6 %

Únava

17

14,9 %

7,8 %

Absence

11

9,6 %

5,1 %

Nesoustøedìnost, roztìkanost

10

8,8 %

4,6 %

Negativa ve vztahu k duševnímu zdraví

80

100,0 %

36,9 %

Sociální izolace

36

45,0 %

16,6 %

Negativní emoèní stavy

30

37,5 %

13,8 %

Rodinné vztahy

12

15,0 %

5,5 %

a sociálním vztahùm

74

Negativa ve vztahu k tìlesnému zdraví

101

100,0 %

46,5 %

Bolestivé stavy

53

52,5 %

24,4 %

Únava, nedostatek spánku

41

40,6 %

18,9 %

Pøíjem potravy

23

22,8 %

10,6 %

Zhoršená fyzická kondice

22

21,8 %

10,1 %

Ztráta orientace v èasu

7

6,9 %

3,2 %

Zanedbávání hygieny

4

4,0 %

1,8 %

Negativa ve smyslu finanèních ztrát

36

100,0 %

16,6 %

Ušlé zisky

12

33,3 %

5,5 %

Vybavení PC

6

16,7 %

2,8 %

Nákup online aktivit

6

16,7 %

2,8 %

Náklady na provoz internetu

4

11,1 %

1,8 %

Nákupy

3

8,3 %

1,4 %
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vedností, nadmìrný stres v životì pociťuje 95 osob. Další
dùvody uvedlo 57 osob. Mezi nejèastìji zmiòovaný dùvod
patøilo odreagování. V této souvislosti respondenti zmiòovali odreagování se od nepøíjemného úkolu èi povinností,
nudy èi nespokojenosti s vlastním životem, od stereotypu na
mateøské dovolené („Díky tomu uniknu pøed obvyklými
problémy, povinnostmi, jako je škola.“). Velká èást osob také
uvedla, že využívají internet k sociálnímu kontaktu
(15 osob), a to èasto ke kontaktu s partnery a pøáteli („Protože jsou kamarádi líní jít ven a já taky.“). Jeden respondent
uvedl, že díky internetu je v kontaktu s kamarády, které nemá aktuálnì v dosahu, èi jedné ženì pomáhá internet být
s lidmi, kteøí mají stejnì staré dìti, protože v reálném životì
žádné takové nezná. Dále pak lidé zmiòovali zisk informací,
zábavu, seberealizaci (ctižádost, soutìživost, touhu dohrát
hru èi práci s internetem jako souèást profese) a uspokojení
sexuálních tužeb („Je pro mì jednodušší otevøenì mluvit
o svých sexuálních touhách.“). Dva uživatelé uvedli slabou
vùli, jeden malé sebevìdomí a jeden v tomto kontextu zmiòoval, že mu být online dodává pocit vlastní výjimeènosti.
l

3 / 10 Negativní dopady závislostního
chování na internetu
V reflexi negativních dùsledkù závislosti na internetu odpovìdìlo 124 osob (tabulka 7). Respondenti mohli zaøadit negativní dopady do ètyø základních oblastí: kariéra, duševní
zdraví a sociální vztahy, tìlesné zdraví, finanèní ztráty.
Nejèastìji zmiòovanou oblastí byla negativa ve vztahu
ke škole a zamìstnání. Zde polovina odpovìdí (63 osob) zmiòovala odkládání nebo neplnìní úkolù. V souvislosti se studiem respondenti uvádìli odkládání školních úkolù nebo jejich plnìní na poslední chvíli, odkládání uèení, odkládání
skládání zkoušek a psaní závìreèné práce, ve dvou pøípadech vedlo odkládání úkolù k nedokonèení studia. Neplnìní
pracovních úkolù vèas vedlo k delší pracovní dobì. Dva respondenti uvádìli také odkládání si hledání nové práce. Lze
pøedpokládat, že právì odkládání a neplnìní úkolù pak
u 36 osob vedlo ve škole ke zhoršenému prospìchu, pøedèasnému ukonèení studia a v jednom pøípadì i práce. V souvislosti s nedostatkem spánku si 17 osob stìžovalo na únavu
bìhem dne, 10 osob zmiòovalo nesoustøedìnost a roztìkanost a u dalších 11 respondentù se nedostatek spánku
promítal do absencí ve škole èi v práci.
Skupinou negativ, která se umístila na druhém místì,
byly zdravotní problémy. Hodnì osob si stìžovalo na bolestivé stavy (53 osob), zejména bolesti hlavy, zad, rukou a oèí.
Únavu a nedostatek spánku v dùsledku ponocování nebo
poruchy spánku zmiòovalo 41 osob. Další kategorií byl pøíjem potravy (23 respondentù), pøejídání se, které bylo èastìjší než omezený pøísun jídla. Na horší fyzickou kondici si
stìžovalo 22 respondentù (ochablé svalstvo, skolióza, málo
pohybu) („Zhoršující se stav zádových svalù, snižující se kapacity plic, výdrže, celkové kondice, úbytku a atrofie svalù,

ztráty hmotnosti v dùsledku hladovìní.“), dalšími kategoriemi bylo zanedbání hygieny a ztráty orientace v èase. Jednotlivì respondenti zmiòovali lenost a huèení v hlavì.
Na tøetím místì se umístila negativa ve vztahu k duševnímu zdraví a sociálním vztahùm. Necelá tøetina odpovìdí zmiòovala negativní emoèní stavy (30 osob). V této souvislosti uvádìli respondenti èasto depresivní, úzkostné stavy a nervozitu („Mám velké výkyvy nálad, èasto depresivní
stavy, nestíhám, protože jsem dlouho na internetu a pak
jsem nervózní.“), spíše okrajovì pak uvádìli podráždìnost
a hnìvání se na sebe. Nìkteøí pøímo dávali tyto stavy do
souvislosti s nadmìrným èasem online, u jiných je otázka,
zda jsou tyto negativní emoèní stavy dùsledkem nebo pøíèinou závislostního chování na internetu. Sociální izolaci
v dùsledku trávení èasu online uvedlo 36 osob. V této souvislosti èasto zmiòovali omezení sociálního kontaktu s pøáteli, nebo jejich ztrátu („Vyhýbám se kontaktu s reálnými
pøáteli, upøednostòuju pohodlí domova ke kontaktu s virtuálními pøáteli.“). Negativní vliv na rodinné vztahy udávalo
12 osob, a to v podobì konfliktù s partnery a rodinnými pøíslušníky. Zajímavé bylo, že nìkolik respondentù pøímo zmínilo negativní dopad závislostního chování na internetu na
jejich sexuální život („Mám depresivní stavy, které kromì jiného ovlivòují i mùj partnerský vztah a sexuální život.“).
V otázce negativ ve vztahu k finanèním ztrátám se vyjádøilo pozitivnì celkem 36 osob. Tøetina odpovìdí se týkala
ušlých ziskù (12 osob), které byly zpùsobeny jednak neschopností u studentù si najít brigádu, prodlužováním studia („Asi jen, že když nemám dodìlanou školu, že ne a ne sehnat dobrou práci.“ „Musím platit poplatek za nadstandardní délku studia.“). Další zmiòovanou kategorií jsou
i rùzné nákupy PC vybavení a online aktivit, èímž je myšlen
hlavnì nákup magických pøedmìtù do online her a pøedplatné stránek s erotickým obsahem. Nìkteøí respondenti
uvádìli i náklady spojené s provozem internetu a výdaje na
energie. Tøi zmiòovali nákupy na internetu.
l

3 / 11 Pøínosy omezení závislostního
chování na internetu
V posledním oddíle motivaèní èásti mìli respondenti za úkol
vytvoøit seznam pìti pøínosù, které by jim pøineslo omezení
stráveného èasu na internetu (tabulka 8). Na otázku odpovìdìlo celkem 199 osob v celkem 514 odpovìdích, což znamená, že každý respondent uvedl prùmìrnì dva pøínosy.
Nejvíce odpovìdí bylo v kategoriích práce a studium (107).
Respondenti si slibovali od omezení závislostního chování
na internetu lepší studijní prospìch, dokonèení studia, více
èasu na práci, realizaci efektivní práce, od které pak jeden
respondent oèekává zvýšení platu. Druhým, èasto zmiòovaným pøínosem omezení závislostního chování bylo více èasu
na koníèky (85), zejména èetbu. Vedle této kategorie jsme
vyèlenili zvláštì kategorii sportu (68 osob), respondenti
uvádìli, že budou mít více èasu na turistiku, lyže, cvièení èi
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Tabulka 8 / Table 8
Pøínosy omezení závislostního chování na internetu
Benefits of reducing Internet-related addictive behaviour
absolutnì

(N=217)

107

20,8 %

49,3 %

Koníèky

85

16,5 %

39,2 %

Sport

68

13,2 %

31,3 %

Rodina

65

12,6 %

30,0 %

Pøátelé

54

10,5 %

24,9 %

Dostateèný spánek

46

8,9 %

21,2 %

Lepší pocit ze sebe

18

3,5 %

8,3 %

Lepší zdravotní stav

14

2,7 %

6,5 %

Více èasu na domácnost

5

1,0 %

2,3 %

Celkem odpovìdí

514

100,0 %

236,9 %

4 DISKUZE

Hlavním cílem kvalitativního výzkumu bylo popsat základní fakta o závislostním chování na internetu uživatelù online programu pro osoby se závislostním chováním na internetu. Konkrétnì šlo o informace získané v první motivaèní
fázi online programu zamìøené na online aplikace, na kterých vykazují klienti závislostní chování, projevy závislostního chování podle šesti základních dimenzí, motivaci k závislostnímu chování na internetu a negativní dùsledky závislostního chování na internetu a pøínosy jeho omezení.
V typech online aplikací, na které vykazují uživatelé
závislostní chování, se nejvíce osob pøihlásilo do kategorie
online aplikací zprostøedkujících sociální komunikaci. Zde
nejèastìji dominovaly sociální sítì, pøedevším Facebook,
což odráží trend vysoké oblíbenosti Facebooku mezi èeskými uživateli internetu oproti ostatním sociálním sítím (Doèekal, 2011). Jako další aplikace byla zmínìna online komunikace (chat, e-mailová pošta), online seznamky a diskusní
fóra. Zajímavé je, že v této kategorii devìt respondentù
uvedlo návštìvu zpravodajských portálù. Tyto èinnosti spadají do kategorie získávání online informací, která je v pùvodním èlenìní typù závislostního chování na internetu
(Young, 1998). Ale v novìjší literatuøe toto online chování
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relativnì ke všem uživatelùm

(N=514)
Práce, studium

jízdu na kole. Dalším pøínosem byly dvì kategorie, rodina
a pøátelé. Uživatelé uvádìli, že budou mít více èasu na své
partnery, další rodinné pøíslušníky, vyladìní konfliktních
vztahù, v souvislosti s pøáteli opìt zmiòovali více èasu na
své pøátelé a zvýšení sociálního kontaktu. Více by se vyspalo 46 respondentù. Další zmiòované kategorie byly lepší
zdravotní stav (pøedevším omezení bolestivých stavù a lepší
koncentrace), celkovì lepší pocit ze sebe, více èasu na domácnost, na pobyt venku, reálný život a také nìkolik respondentù uvedlo, že omezení by jim ušetøilo finance.
l
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už není øazeno mezi aktivity spojené se závislostním chováním na internetu (Šmahel et al., 2009). V oblasti online her
lidé hodnì zmiòovali MMORPG hry, kterým bývá v souvislostí se závislostí na internetu vìnována výzkumníky nejvìtší pozornost (napøíklad Blinka & Šmahel, 2011; Ng &
Wiemer-Hastings, 2005). Okrajovì byly zmínìny herní aplikace na Facebooku a online sportovní hry. Bez pøekvapení
je i skuteènost, že malé množství respondentù uvedlo jako
hlavní oblast závislosti pornografické stránky. Zajímavé je,
že uvedli pouze portály, které obsahují videa bez interaktivní složky, což je v rozporu se výsledky Schwartze a Southerna (2000), kteøí udávají, že typickým vzorcem závislosti na
pornografických stránkách je využívání interaktivní komunikace. Pozornost zasluhuje také fakt, že nikdo nezmínil
aktivity spojené s online gamblingem, pøestože zaèínají být
zahrnovány mezi závislostní chování na internetu (Vondráèková & Šmahel, 2012). Výsledky odpovídají datùm získaným ze zahranièních studií. Majoritní prevalenci online
sociální komunikace a online her u osob se závislostním
chováním na internetu potvrzuje i výzkum Leunga a Lee
(2012). Vìtší prevalence online komunikace pøed online
hrami vyšla také ve studii Bakkena et al. (2009) a Šmahela
et al. (2009).
Druhý okruh výsledkù zahrnuje popis šesti oblastí projevù závislostního chování na internetu dle Griffithse
(2000): význaènost chování, myšlení a cítìní, zmìny nálady,
tolerance, odvykací symptomy, konflikty a relaps. Nejèastìji zmiòovanými kategoriemi byl relaps (86 odpovìdí) a zmìny nálady (85 odpovìdí). Nejménì zmiòovanou kategorií byla tolerance (60 odpovìdí) a odvykací symptomy (75 odpovìdí). Tento fakt odpovídá i výsledkùm z literatury. Pies
(2009) ve své pøehledové studii uvádí, že právì tolerance
a odvykací symptomy nebyly dokázány u závislostního chování na internetu, což mùže reflektovat skuteènost, že jde

VONDRÁÈKOVÁ, P., VACEK, J., SVOBODOVÁ, K.

2014/ 14 / 1
PÙVODNÍ PRÁCE

o nelátkovou závislost, pøi které jsou v popøedí spíše psychologické faktory a nikoliv faktory somatické (Hollen, 2009). Autoøi
nenašli studii, která by systematicky sledovala a popisovala
podkategorie jednotlivých dimenzí. Náhodnì lze nalézt jednotlivé kategorie v rùzných prezentovaných kazuistikách (napøíklad Alario Bataller, 2006; Griffiths, 2000; Vondráèková, 2011).
Tøetí výzkumná otázka se zamìøovala na popsání dùvodu
trávení mnoha èasu na internetu. Celkem 80 osob se domnívá, že mají nedostatek sociálních dovedností, nadmìrný
stres v životì pociťuje 95 osob. Další dùvody uvedlo 57 osob.
Tyto dùvody lze rozdìlit do následujících kategorií: odreagování, sociální kontakt, zisk informací, zábava, seberealizace, sexuální touhy, slabá vùle, nízké sebevìdomí, výjimeènost. Odreagování, sociální kontakt, seberealizace se
ziskem informací a zábava korespondují s výsledky z literatury, kdy podle autorù (Koo, 2009; Vondráèková & Šmahel,
2012; Yee, 2006) k základním motivùm závislostního chování patøí relaxace, kontakt s lidmi, ve kterém mùže být skryt
právì nedostatek sociálních dovedností, seberealizace a nuda. Zbylé dùvody využívání internetu (sexuální touha, výjimeènost) byly zastoupeny v malém poètu a jsou spíše otázkou omezeného poètu osob. Nízké sebevìdomí a slabou vùli
lze spíše oznaèit na pøíèinu nadmìrného užívání internetu
než za samotný motiv.
V rámci další výzkumné otázky byly sledovány negativní dùsledky závislosti na internetu. Nejèastìji jmenovanou oblastí byla negativa ve vztahu k zamìstnání a škole.
Odpovìdi bylo možné rozdìlit do následujících kategorií: odkládání/neplnìní úkolù, zhoršený prospìch, únava, absence, soustøedìnost/roztìkanost. Nejèastìji uvádìné negativní dopady v oblasti duševního zdraví a sociálních vztahù byly negativní emoèní stavy, sociální izolace a rodinné vztahy.
Negativa ve vztahu k tìlesnému zdraví lze rozdìlit do tìchto kategorií: bolestivé stavy, únava, nedostatek spánku,
pøíjem potravy, zhoršená fyzická kondice, zanedbávání
osobní hygieny a zhoršená orientace v èase. V otázce negativ ve vztahu k finanèním ztrátám to byly tyto kategorie:
ušlé zisky, vybavení PC, nákup online aktivit, náklady na
provoz internetu a nákupy. Autoøi textu opìt nenalezli v literatuøe výzkum, který by se systematicky vìnoval negativním dopadùm závislosti na internetu. Ve výzkumu s VŠ studenty Tsai a Lin (2003) zmiòují jen okrajovì negativní dùsledky závislostního chování na internetu a docházejí
k podobným hlavním kategoriím: problémy ve škole, zdraví,
rodina a finanèní stránka. Chou (2001) ve svém kvalitativním výzkumu VŠ studentù se závislostí na internetu vypoèítává velmi podrobnì negativní dopady na somatické zdraví a výkon ve škole, nezmiòuje však finanèní ztráty. V souvislosti s duševním zdravím uvádí užívání návykových
látek èi sebevražedné myšlení, což v našem výzkumu zmínìno nebylo. Ohlednì negativního vlivu na sociální vztahy
zmiòuji i pozitivní vliv, který ale nebyl v našem výzkumu
sledován. V literatuøe lze najít i øadu studií sledující pouze

dùsledky závislostního chování na duševní zdraví (napøíklad Kim et al., 2006; Young & Rogers, 1998). Tyto studie
však neodpovídají na otázku, zda duševní problémy jsou dùsledkem závislostního chování na internetu, nebo zda patøí
i mezi jeho spouštìcí faktory.
V posledním oddíle motivaèní èásti mìli respondenti za
úkol vytvoøit seznam pøínosù, které s sebou pøinese omezení stráveného èasu na internetu. Nejèastìji si respondenti
od omezení trávení èasu na internetu slibovali více èasu na
pracovní a studijní záležitosti. Na druhém místì skonèily
koníèky a sport. Další oblastí, kde se mìlo pozitivnì projevit
omezení èasu, byly podle respondentù vztahy s rodinou
a pøáteli a dostateèný spánek. Dále pak uvádìli lepší pocit
ze sebe, lepší zdravotní stav èi více èasu na domácnost. Podobné téma také není zmapováno v literatuøe vìnované závislostnímu chování na internetu. Zde je vidìt, že pøínosy
omezení závislostního chování na internetu kopírují negativní dùsledky závislostního chování uvedené v pøedchozím
odstavci. Z daných výsledkù je dále patrné, že si uživatelé
spíše slibují pøínosy v psychosociální oblasti a nikoliv v oblasti somatické, na rozdíl od uživatelù psychoaktivních látek (Rounsaville et al., 1987), což lze vysvìtlit tím, že u nelátkových závislostí jde primárnì o psychickou závislost
a nikoliv a somatickou závislost (Hollen, 2009).
l

5 ZÁVÌR

Pøínosem práce je podrobnìjší a celistvìjší zmapování vybraných charakteristik závislostního chování na internetu
(motivace, negativní dopady, využívané aplikace, pøínosy
omezení, popis základních dimenzí závislostního chování
na internetu), které umožòuje odborníkùm pracujícím
s touto klientelou pøedem se více naladit na charakteristiky
tohoto druhu závislostního chování. Výsledky výzkumu také opakovanì potvrzují skuteènost, že jde o závislost, která
narušuje spíše psychosociální (pracovní a sociální) než somatické fungování, což mùže být dùvod, proè se s tìmito klienty odborníci setkávají velmi omezenì v psychiatricko-adiktologických službách.
Role autorù: Petra Vondráèková – teoretický úvod, kvalitativní analýza dat, diskuze, Jaroslav Vacek – kvantitativní analýza dat, Karolína Svobodová – kvalitativní analýza
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