
Plasticity and Stability as Higher-order

Personality Factors, Autonomy,

and Problematic Internet Use

among University Students

GAJDOŠOVÁ, B., OROSOVÁ, O., BENKA, J.

Department of Educational Psychology and Psychology of Health, Faculty of Arts, P. J. Šafárik University in Kosice, Slovak

Republic

Citation: Gajdošová, B., Orosová, O., Benka, J. (2015). Plasticita a stabilita ako osobnostné faktory vyššieho radu,

autonómia a problematické používanie internetu u vysokoškolákov. Adiktologie, 15(3), 216–224.

2015/ 15 / 3

ORIGINAL ARTICLE

ADIKTOLOGIE216216

AIM: The aim of this study was to explore the relationship

between the higher-order personality factors Plasticity

(Extraversion, Openness to Experience) and Stability (Emo-

tional stability/Neuroticism, Agreeableness, Conscientious-

ness) and Problematic Internet Use (PIU) with respect to the

role of autonomy in this relationship. METHODS: Auton-

omy (A scale for measuring autonomy), Ten-Item Personal-

ity Inventory, GPIU2 (Generalized Problematic Internet Use

Scale 2). SAMPLE: The sample consisted of 1525 first-year

university students from three countries: the Slovak Repub-

lic (38.5%, N=814, 73% of them females, mean age 19.6),

Lithuania (36.4%, N=936, 71% of them females, mean age

20.0), and Hungary (25.1%, N=940, 76% of them females,

mean age 21.4). This research is part of SLiCE (a European

cohort study looking into university students’ behaviour and

perspectives on life). RESULTS: Models of linear regres-

sion showed that all the predictors under scrutiny explained

the variance in PIU after controlling for gender and country.

The analysis showed a negative relationship between Plas-

ticity and PIU, between Stability and PIU, and between au-

tonomy and PIU. Furthermore, the Sobel test showed that

autonomy was a mediator of the relationship between Plas-

ticity and PIU and between Stability and PIU. CONCLU-

SION: Highlighting the significant protective role of auton-

omy in relation to PIU as well as the mediating role of auton-

omy in the relationship between the higher-order

personality factors and PIU, the findings of this study can be

implemented in prevention and intervention programmes

for university students.
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K¼ÚÈOVÉ SLOVÁ: OSOBNOSTNÉ FAKTORY – AUTONÓMIA – PROBLEMATICKÉ UŽÍVANIE INTERNETU

CIE¼: Cie¾om štúdie bolo preskúmať vzťah medzi osob-

nostnými faktormi vyššieho radu plasticitou (extroverzia,

otvorenosť voèi skúsenosti), stabilitou (emocionálna sta-

bilita/neuroticizmus, prívetivosť, svedomitosť) a proble-

matickým používaním internetu (PIU) s prihliadnutím na

úlohu autonómie v tomto vzťahu. METÓDY: Autonomy

(Škála na meranie autonómie), Ten Item Personality Inven-

tory (Desaťpoložkový osobnostný dotazník), GPIU2-Gene-

ralized Problematic Internet Use Scale 2 (Škála na meranie

problematického používania internetu). VÝSKUMNÁ

VZORKA: Vzorka pozostávala z 1525 študentov prvých

roèníkov univerzít troch krajín: Slovenska (N=587; 73 %

žien; 19,6 priemerný vek; 38,5 % vzorky), Litvy (N=555;

71 % žien; 20,0 priemerný vek; 36,4 % vzorky) a Maïarska

(N=383; 76 % žien; 21,4 priemerný vek; 25,1 % vzorky).

Výskum je súèasťou štúdie SLiCE (Student life cohort in

Europe). VÝSLEDKY: Modelmi lineárnej regresie bol zis-

tený podiel všetkých skúmaných prediktorov na vysvetle-

ní PIU pri kontrole rodu a krajiny. Bol potvrdený negatívny

vzťah medzi plasticitou a PIU, medzi stabilitou a PIU ako aj

autonómiou a PIU a Sobelov test preukázal, že autonómia

bola mediátorom vzťahu plasticita a PIU a stabilita a PIU.

ZÁVER: Upozornením na významnú protektívnu úlohu

autonómie vo vzťahu k PIU ako aj na jej mediaènú funkciu

vo vzťahu osobnostných faktorov vyššieho radu a PIU

umožòujeme implementáciu týchto poznatkov v prevenè-

ných a intervenèných programoch pre vysokoškolákov.
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� 1 ÚVOD
Digitálne technológie sa v súèasnosti stávajú neoddelite¾nou

súèasťou života èloveka. Každodenné používanie internetu

sa u vysokoškolákov uskutoèòuje nielen za úèelom zábavy,

ale aj za úèelom plnenia si študentských povinností, dokon-

ca formy štúdia (dištanèné vzdelávanie). Paradoxne, prob-

lematické používanie internetu môže spôsobiť pokles ich vý-

konov v škole, stratu záujmu o reálny sociálny kontakt

a svet, zníženie subjektívnej spokojnosti (De Leo, Wulfert,

2013). Vzh¾adom na predpoklad stúpajúcej tendencie zdra-

vého, resp. problematického používania internetu je dôleži-

té porozumieť mechanizmom, ktoré sa podie¾ajú na jeho

fungovaní. Osobnostné charakteristiky a autonómna orien-

tácia jedincovho fungovania patria k vnútorným zdrojom

prispievajúcim k tomuto procesu s potenciálom ich využitia

ako ciest a prostriedkov chcených zmien správania jedinca.

� 2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Metaanalýzou 658 štúdií Moreno a spoluautori (Moreno et

al., 2011) konštatujú priemerne 26,3 percentný výskyt pro-

blematického používania internetu (PIU), pri 1,2% výskyte

závislosti na internete (Papastylianou, 2013) u vysokoško-

lákov, zároveò poukazujú na nejednoznaènosť v jeho chápa-

ní. Ešte v roku 2001 navrhli Beard a Wolf (2001) pre oblasť

internetu používanie pojmov nadmerné používanie interne-

tu, maladaptívne používanie internetu alebo problematické

používanie internetu. Diagnostické kritériá navrhnuté

Griffithsom (2000) umožòujú z tejto oblasti vydeliť závislosť

na internete (význaènosť, aktivita sa stáva najdôležitejšou

aktivitou, zmeny nálad v dôsledku zahájenia aktivity, tole-

rancia, abstinenèné príznaky, interpersonálny alebo intra-

personálny konflikt, relaps). V súèasnosti nastávajúci trend

rozšírenia látkových závislostí o nelátkové (behaviorálne)

(nedávno vydaná klasifikácia DSM-5 a pripravovaná

MKN-11), medzi ktoré môžeme zaradiť aj oblasť internetu,

je založený na myšlienke zdie¾ania spoloèných znakov, prie-

niku v oblastiach genetickej, neurobiologickej, osobnostnej

a klinických príznakov (Vacek, Vondráèková, 2014). Medzi

osobnostné charakteristiky, ktoré súvisia s látkovými ako

aj nelátkovými závislosťami, tradiène patria impulzivita,

vyh¾adávanie nového a disinhibovanosť (uvo¾nenosť a stra-

ta sociálnych zábran).

Caplan (2010) popísal problematické používanie inter-

netu ako multidimenzionálny syndróm, ktorý pozostáva

z kognitívnych, emocionálnych a behaviorálnych prízna-

kov, ktoré vedú k problémom s manažovaním života jednot-

livcov v reálnom živote. Ponúka zrozumite¾ný kognitívno-

-behaviorálny model problematického používania internetu

(Caplan, 2010), pozostávajúci z komponentov: preferencia

online komunikácie oproti komunikácii tvárou v tvár, vy-

užívanie internetu za úèelom regulácie nálady s následnou

kompulzivitou užívania internetu a deficitnou sebaregulá-

ciou, negatívnymi dôsledkami so súèasným výskytom ne-

ustáleho zaoberania sa internetom. Medzi jednotlivými

komponentmi autor predpokladá priame aj mediované

vzťahy s k¾úèovou úlohou deficitnej sebaregulácie, potvrde-

nou následnými výskumami (Gámez-Guadix et al., 2015).

Významnosť sebaregulácie vo vzťahu k PIU nás inšpiruje

preskúmať úlohu autonómie v tomto procese.

Z mnohých teoretických východísk ponímania autonó-

mie (Ježek, 2014) chápe sebadeterminaèná teória autonó-

miu ako najvyššiu formu regulácie, reguláciu sebou samým.

Jedinec je v jej intenciách vnímaný ako svojprávny zvrcho-

vaný jedinec so schopnosťou konať slobodne, stanovovať si

vlastné ciele, zvládať životné situácie so schopnosťou kvalit-

nej sebareflexie a so subjektívnym zážitkom, že jeho jedna-

nie je jeho vlastné, prameniace z vlastnej motivácie, vôle a

v súlade s jeho self. Sebadeterminaèná teória má v sebe

komplexne zakomponovaný koncept autonómie z poh¾adu

svojich piatich subteórií: kognitívno-evaluaèná teória auto-

nómiu považuje za podporujúcu vnútornú motiváciu, teória

organizmickej integrácie ju vníma ako mieru identifikaènej

a integraènej sebaregulácie, zaèlenenia impulzov do self (na

škále od externej, introjikovanej, identifikovanej po integ-

rovanú), v rámci teórie kauzálnej orientácie sa na òu pozerá

z h¾adiska relatívne stabilných individuálnych rozdielov

v autonómnom fungovaní a prisudzovaní kauzality, v teórii

základných psychologických potrieb je vnímaná ako jedna

z troch (vzťahovosť, kompetencia, autonómia) základných

potrieb nutných pre psychologický rast, integritu a subjek-

tívnu spokojnosť, pre teóriu obsahu cie¾ov je autonómia vý-

znamná pre konkordanciu cie¾ov (Niemiec, Ryan, Deci,

2010).

Tretia èiastková teória sebadeterminaènej teórie, teó-

ria kauzálnej orientácie, je sústredená na individuálne roz-

diely v orientácii a determinácii správania tlakmi prostre-

dia alebo reguláciou vlastného správania. Poèas celoživot-

ného vývinu sa intra- a interpersonálne skúsenosti èloveka

stabilizujú do individuálnych tendencií jedinca, byť viac,

alebo menej autonómne (Deci, Ryan, 2008). Teória kauzál-

nej orientácie popisuje tri spôsoby kauzálnej orientácie je-

dinca. Prvou je autonómna orientácia, kde osoba koná na

základe a v súlade s vlastnými hodnotami, potrebami a zá-

ujmami, vníma ich za zdroj svojho správania. Pri kontrolo-

vanej orientácii jedinec koná na základe vonkajších odmien

alebo ziskov, tlakov prostredia a v prípade neosobnej orien-

tácie je jedinec amotivovaný, nekoná. Jednotlivé druhy

kauzálnej orientácie, ktoré sa vytvárajú poèas života jedin-

ca, sa u jedinca považujú za viac menej stabilné v èase (Deci,

Ryan, 2008). Takto vnímaná autonómia ako relatívne sta-

bilná charakteristika jedinca je odlišná od porozumenia au-

tonómneho jedinca ako nezávislého jedinca (self-reliance),

individuality, svojvo¾ne resp. slobodne konajúceho, ktorý sa

posudzuje z h¾adiska závislosti respektíve nezávislosti od

vonkajších situácií, ¾udí, podmienok (Deci, Ryan, 2008)

v súlade s výzvami vývinových úloh v procese zrenia.
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V prípade dispoziènej autonómie sa pohybujeme na

kontinuu autonómia – heteronómia. Jedinec autonómne de-

terminovaný v svojom správaní a prežívaní spája prvky slo-

body a zodpovednosti, ale aj zmysluplnosti resp. radosti. Je-

ho správanie je iniciované sebou samým, je dobrovo¾né, or-

ganizované samotným jedincom so zážitkom kongruencie,

autenticity. Autonómne správanie súvisí s vyššou kreativi-

tou pri uskutoèòovaní aktivít, vyššou energiou a vitalitou,

nižším prežívaním stresu, vyššou subjektívnou spokojnos-

ťou poèas dòa, vyššou hodnotou vzťahov ako aj vyšším poè-

tom a kvalitou každodenných interakcií (Weinstein, Przy-

bylski, Ryan, 2012). Hagger a spolupracovníci (Hagger et

al., 2014) na základe sledovania dvadsiatich správaní pod-

porujúcich zdravie potvrdzujú významnejší vplyv autonóm-

nej oproti kontrolovanej orientácii na správanie jedincov,

prièom poukazujú na mediaènú funkciu intencie vzťahu au-

tonómia – správanie podporujúce zdravie.

Vzh¾adom na chápanie autonómie ako stabilnej cha-

rakteristiky jedinca sú pokusy o jej operacionalizáciu.

Napr. pod¾a Sheldona a Kassera (1995) je autonómia mie-

rou vnímania slobodnej vo¾by a kontaktu so sebou samým,

uvedomovania si seba samého. Weinstein, Przybylski, Ryan

(2012) ponúkajú poh¾ady na autonómiu ako sebadetermi-

náciu prostredníctvom tzv. indexu autonómneho fungova-

nia, the Index of Autonomous Functioning (IAF) v zmysle

zážitku autorstva/sebakongruencie, záujmu o vlastné pre-

žívanie a nízkej náklonnosti ku kontrole. Zážitok autorstva

je podobný pojmu kongruencia/autenticita vychádzajúceho

z klasickej rogeriánskej teórie. Záujem (interest-taking) je

tendencia k otvorenej sebareflexii podnetov z vnútorného

a vonkajšieho sveta, svojho vnútorného toku prežívania,

a to bez oh¾adu na valenciu zážitkov. Jedinec je taktiež

otvorený k sebaexplorácii, h¾adaniu zmysluplnosti prežíva-

ných zážitkov za úèelom vytvorenia zážitku integrity a kon-

gruencie. Nízka potreba tak internej ako aj externej kontro-

ly je treťou dimenziou indexu autonómneho fungovania.

Takto vnímaná autonómna orientácia, agentická auto-

nómia, je základom zmien správania súvisiaceho so zdra-

vím, ktoré stojí na dvoch procesoch: iniciácii a udržaní navo-

dených zmien (Williams et al., 2009); súvisí s jej úspešnos-

ťou. Tým, že jedinec si dobrovo¾ne urèuje zaèiatok zmeny na

základe zážitku jej skutoènej potreby, potrebuje na jej usku-

toènenie a trvanie menej sebakontroly a energie, nevyèerpá

si rýchlo jej zdroje a môže ju uskutoèòovať efektívnejšie

(Williams et al., 2009).

Vo vzťahu k správaniu súvisiaceho so zdravím je

Päťfaktorový model osobnosti jedným z najaplikovanejších

tak vo výskume ako aj v praxi (Fergusson, 2013). Odlišnosť

osobnostných faktorov a dispoziènej autonómie ako aj pred-

poklad ich vzťahu potvrdili Weinstein, Prybylski a Ryan

(2012). Najviac s autonómiou korelovali osobnostné fakto-

ry extroverzia a otvorenosť voèi skúsenosti a negatívne

neuroticita.

Vzťah osobnostných faktorov a problematického užíva-

nia internetu (PIU) je skúmaný s inkonzistentnými výsled-

kami (Odaci, Cikrikci, 2014). Konštatovaný je ich vzájomný

vzťah priemernej úrovne (Papastylianou, 2013). Kým jed-

noduchými logistickými regresiami potvrdila spomínaná

autorka negatívny súvis PIU so všetkými osobnostnými

faktormi, multivariaèná analýza po pridaní ïalších fakto-

rov (depresia a typ školy) potvrdila vo vzťahu s PIU vý-

znamnosť len faktora otvorenosti voèi skúsenosti, prièom

zvýšená hladina depresívnych príznakov zvyšovala pravde-

podobnosť PIU. Odaci a Cikrikci (2014) študovali vzťah

osobnostných faktorov a PIU u vysokoškolákov uskutoèòu-

júcich dia¾kové vzdelávanie. U týchto študentov išlo o pria-

me použitie poèítaèového prostredia k štúdiu oproti študen-

tom klasického typu štúdia. V tomto prípade sa potvrdil naj-

výraznejší negatívny vzťah PIU so svedomitosťou. Menej je

skúmaný vzťah PIU a osobnostných faktorov vyššieho radu

plasticity (extroverzia a otvorenosť voèi skúsenosti) a stabi-

lity (emocionálna stabilita/neuroticizmus, prívetivosť, sve-

domitosť) ako predstavite¾ov dvoch životných síl jedinca,

schopnosti udržiavať a rozširovať organizmus, ktoré sú za-

ujímavé z h¾adiska ich vzťahu k externalizovaným (hostili-

ta, agresia, impulzivita) ako aj internalizovaným prežívani-

am (depresia, anxieta, zranite¾nosť, emocionálna nestabili-

ta) a rizikovým správaniam (Chang, Connelly, Geeza,

2012). Funkciou faktora vyššieho radu plasticita je pries-

kumná a novátorská èinnosť tak v kognitívnej, emocionál-

nej ako aj behaviorálnej sfére, faktor vyššieho radu stabilita

udržiava harmóniu a vyhýba sa narušeniu v emocionálnej,

sociálnej a motivaènej oblasti. Vyššia hladina stability zni-

žuje výskyt rizikového správania, tak internalizovaného,

ako aj externalizovaného.

Cie¾om štúdie bolo preskúmať vzťah medzi osobnost-

nými faktormi vyššieho radu (plasticita, stabilita), autonó-

miou a problematickým používaním internetu a druhým cie-

¾om bolo preskúmanie mediaèného efektu autonómie vzťa-

hu osobnostné faktory vyššieho radu a problematické

používanie internetu.

� 3 VÝSKUMNÝ SÚBOR
Vzorka pozostávala z 1525 univerzitných študentov prvých

roèníkov troch krajín: Slovenska (N= 587; 73 % žien;

19,6 priemerný vek; 38,5 % vzorky), Litvy (N=555; 71 % žien;

20,0 priemerný vek; 36,4 % vzorky) a Maïarska (N=383;

76 % žien; 21,4 priemerný vek; 25,1 % vzorky). Výber krajín

Slovensko, Litva, Maïarsko bol zvolený vzh¾adom na spo-

loènú históriu a podobný postrevoluèný vývin. Výskum bol

súèasťou štúdie SLiCE (Student life cohort in Europe). Ten-

to medzinárodný projekt longitudinálne mapuje životný

štýl, zdravie a správanie súvisiace so zdravím u vysokoško-

lákov poèas ich vysokoškolského pôsobenia.

Študenti boli na zaèiatku svojho štúdia osobne oslovení

s oh¾adom možnosti úèasti na projekte. Študentom, ktorí
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dali písomný súhlas a uviedli svoju e-mailovú adresu, bol za-

slaný dotazník obsahujúci okrem iných oblastí aj osobnost-

né faktory, autonómiu a PIU. Úèasť na projekte bola schvá-

lená etickými komisiami zúèastnených vysokých škôl.

� 4 METODIKY

� 4 / 1 Autonómia
Autonomy (Sheldon, Kasser, 1995). Na základe sebadeter-

minaènej teórie bol autormi navrhnutý nástroj na meranie

relatívne stabilnej osobnostnej charakteristiky autonómie.

Tento dotazník pozostáva z desiatich párov stavov popisu-

júcich autonómiu, kde úlohou úèastníkov je porovnať stavy

a prikloniť sa k tomu popisu, ktorý ich viac vystihuje (napr.

A: Vždy mávam pocit, že veci, ktoré robím, si volím ja. B: Nie-

kedy mávam pocit, že to nie som v skutoènosti ja, kto volí ve-

ci, ktoré robím) s možnými odpoveïami iba A je pravdou

= 1, iba B je pravdou = 5. Cronbachova alfa dosiahla v tejto

vzorke 0,72.

� 4 / 2 Osobnosť
TIPI – Ten Item Personality Inventory (Gosling, Rentfrow,

Swann, 2003), je dotazník k meraniu piatich osobnostných

faktorov. Každý faktor je popísaný dvoma adjektívami

s možnosťou odpovedí probanda na škále od 1– silne nesú-

hlasím až po 7 – silne súhlasím. Skóre pre jeden faktor sa

pohybuje v intervale 2–14. Plasticita (extroverzia, otvore-

nosť voèi skúsenosti) a stabilita (neuroticizmus, prívetivosť,

svedomitosť) sú faktory vyššieho rádu piatich osobnostných

faktorov. Cronbachova alfa pre plasticitu bola 0,66 a pre

stabilitu 0,55. Vyššie skóre indikuje vyššiu úroveò faktora

vyššieho radu.

� 4 / 3 Problematické používanie internetu
GPIU2 – Generalized Problematic Internet Use Scale 2

(Caplan, 2010), je dotazníkom s 15 položkami, ktoré pro-

band popisuje na 8 bodovej škále od 1 – úplne nesúhlasím až

po 8 – úplne súhlasím. Vyššie skóre hovorí o vyššom výsky-

te problematického používania internetu v rámci subškál

a následne celkovom skóre. Cronbachova alfa pre celý do-

tazník bola 0,91.

� 4 / 4 Štatistické analýzy
Analýzy boli realizované v SPSS 21. Skúmanie rozdielov

v premenných autonómia, plasticita a stabilita univerzit-

ných študentov troch krajín Slovensko, Litva a Maïarsko

bolo uskutoènené prostredníctvom ANOVA, Scheffe Post

hoc test.

Podiel autonómie, plasticity a stability na vysvetlení

problematického používania internetu bol uskutoènený li-

neárnou regresiou pri kontrole rodu a krajiny.

Mediaèný efekt autonómie vzťahu osobnostných fakto-

rov vyššieho radu a PIU bol analyzovaný pod¾a navrhova-

ného postupu Barona a Kennyho (1986) formou lineárnej

regresie a následne overovaný Sobelovým testom (Field,

2013) pre každú zo zúèastnených krajín.

� 5 VÝSLEDKY
Konštatujeme štatisticky významné rozdiely v autonómii,

plasticite, stabilite a PIU v závislosti od krajiny (tabu¾ka 1).

Najnižšiu úroveò dosiahla autonómia u litovských vysoko-

školákov v porovnaní s vysokoškolákmi zo Slovenska ako aj

Maïarska. Štatisticky signifikantne najvyššia úroveò fak-

tora vyššieho radu plasticita bola zistená u slovenských vy-

sokoškolákov v porovnaní s tak maïarskými ako aj litov-

skými študentami, zároveò štatisticky významne vyššie

skórovali v uvedenom faktore vyššieho radu maïarskí
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Tabu¾ka 1 / Table 1

Deskriptívne údaje týkajúce sa autonómie, plasticity, stability a problematického používania internetu jednotlivých krajín

Descriptive data concerning autonomy, Plasticity, Stability, and problematic Internet use for the countries involved

krajina n priemer SD F post hoc test

AUTONÓMIA Slovensko 592 33,86 6,68 4,98** S-L*

L-M*Litva 559 32,74 6,60

Maïarsko 386 33,86 6,68

PLASTICITA Slovensko 592 21,25 4,76 71,94*** S-L***

L-M***

S-M*

Litva 559 18,06 4,66

Maïarsko 386 20,46 4,42

STABILITA Slovensko 592 29,55 5,60 4,90** S-L**

Litva 559 29,57 5,09

Maïarsko 386 29,05 5,31

PIU Slovensko 592 40,19 19,15 25,10*** L-M***

S-M***Litva 559 37,85 19,43

Maïarsko 386 31,78 15,06



oproti litovským študentom. Štatisticky významný rozdiel

v faktore vyššieho radu stabilita sme potvrdili medzi vyso-

koškolákmi v Litve oproti Slovensku v prospech Litvy. Naj-

vyššiu úroveò používania PIU popisujú slovenskí vysoko-

školáci, štatisticky významne vyššie oproti maïarským

študentom. Podobne štatisticky významne vyššie popisujú

PIU litovskí oproti maïarským študentom.

Prostredníctvom lineárnej regresie bol zistený signifi-

kantný podiel všetkých skúmaných premenných autonó-

mia, plasticita a stabilita na vysvetlení problematického

používania internetu (F=51,130 R2=0.17) pri kontrole kraji-

ny a rodu. Bol potvrdený negatívny vzťah medzi plasticitou

(extroverzia, otvorenosť voèi skúsenosti) a celkovým skóre

PIU (â=-0,140, p�0,001), negatívny vzťah medzi stabilitou

(emocionálna stabilita, prívetivosť, svedomitosť) a celko-

vým skóre PIU (â=-0,172, p�0,001) (tabu¾ka 2). Autonómia

preukázala negatívnu súvislosť s celkovým skóre PIU

(â=-0,205, p�0,001).

Sobelov test potvrdil (obr. 1), že autonómia bola mediá-

torom vzťahu medzi plasticitou a PIU vo všetkých kraji-

nách: Slovensko (z=-4,634; p�0,001), Litva (z=-4,623;

p�0,001), Maïarsko (z=-4,476; p�0,001).

Sobelov test potvrdil (obr. 2), že autonómia bola mediá-

torom vzťahu medzi stabilitou a PIU vo všetkých krajinách:

Slovensko (z=-5,019; p�0,001), Litva (z=-4,443; p�0,001),

Maïarsko (z=-4,278; p�0,001).

� 6 DISKUSIA

Naším zámerom bolo preskúmanie vzťahu medzi plastici-

tou (extroverzia, otvorenosť voèi skúsenosti), stabilitou

(emocionálna stabilita/neuroticizmus, prívetivosť, svedomi-

tosť) ako osobnostnými faktormi vyššieho radu, autonómi-

ou a PIU. Druhým cie¾om bolo preskúmať mediaènú funk-

ciu autonómie vo vzťahu osobnostné faktory vyššieho radu

a PIU.

Prostredníctvom lineárnej regresie bol zistený signifi-

kantný podiel všetkých skúmaných premenných na vysvet-

lení PIU pri kontrole rodu a krajiny. Bol potvrdený negatív-

ny vzťah medzi plasticitou a PIU, medzi stabilitou a PIU

ako aj autonómiou a PIU. Vysoká hladina faktora vyššieho

radu plasticita (extroverzia, otvorenosť voèi skúsenosti)

v našom výskume súvisí s nižšou úrovòou PIU. Poslaním

plasticity je preskúmavanie a rozširovanie tak poznávania

ako aj prežívania a správania. Naše doterajšie výskumy

(Gajdošová, 2013) potvrdzujú otvorenosť plasticity ponuke
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Tabu¾ka 2 / Table 2

Výsledky lineárnej regresie pre problematické používanie internetu pri kontrole rodu a krajiny pre autonómiu, plasticitu a stabilitu

Results of linear regression for problematic Internet use in relation to autonomy, Plasticity, and Stability after controlling for gender and country

B štand. chyba Beta p

AUTONÓMIA -,571 ,073 -,205 ,001

PLASTICITA -,540 ,099 -,140 ,001

STABILITA -,599 ,088 -,172 ,001

a200(F=51,130 R
2
=0.17)

b =–0,25***
b =–0,25***
b =–0,35***

S

L

M

Autonómia

Plasticita PIU

Obrázok 1 / Figure 1

Štandardizované regresné koeficienty pre vzťah medzi plasticitou a PIU,

ktorý je mediovaný autonómiou. Štandardizované regresné koeficienty

medzi plasticitou a PIU kontrolované pre autonómiu sú uvedené v zátvorke.

Všetky prezentované vzťahy v modeli boli kontrolované pre rod.

Poznámka 1 Spodný index: S – Slovensko, L – Litva, M – Maïarsko

Poznámka 2***p�0,001

Standardised regression coefficients for the relationship between Plasticity

and PIU, which is mediated by autonomy. Standardised regression

coefficients between Plasticity and PIU after controlling for autonomy are

indicated in brackets. All the relationships presented in the model were

controlled for gender.

Note 1 Subscript: S – Slovakia, L – Lithuania, M – Hungary

Note 2***p�0.001

b =–0,25***
b =–0,22***
b =–0,31***

S

L

M

Autonómia

Stabilita PIU

Obrázok 2 / Figure 2

Štandardizované regresné koeficienty pre vzťah medzi stabilitou a PIU,

ktorý je mediovaný autonómiou. Štandardizovaný regresné koeficienty

medzi stabilitou a PIU kontrolované pre autonómiu sú uvedené v zátvorke.

Všetky prezentované vzťahy v modeli boli kontrolované pre rod.

Poznámka 1 Spodný index: S – Slovensko, L – Litva, M – Maïarsko

Poznámka 2***p�0,001; **p�0,01

Standardised regression coefficients for the relationship between Stability

and PIU, which is mediated by autonomy. Standardised regression

coefficients between Stability and PIU after controlling for autonomy are

indicated in brackets. All the relationships presented in the model were

controlled for gender.

Note 1 Subscript: S – Slovakia, L – Lithuania, M – Hungary

Note 2***p�0.001; **p�0.01



správania rôznej valencie, rizikovému (nárazové pitie, pra-

videlné fajèenie) ako aj žiaducemu zdravému správaniu

(napr. cvièenie), tj. zvyšujú pravdepodobnosť nárazového

pitia, pravidelného fajèenia, ale aj cvièenia. Napr. vo výsku-

me vysokoškolákov prvého roèníka vysokoškolského štúdia

poukazujeme na súvislosť plasticity a nárazového pitia,

pravidelného fajèenia, v prípade legálnych drog vysoká úro-

veò plasticity podporuje ich frekvenciu. Fakt, že faktor vyš-

šieho radu plasticita podporuje tak rizikové ako aj správa-

nie podporujúce zdravie, môže súvisieť s vnútornou štruk-

túrou faktora vyššieho radu plasticita, kde kognitívne

spôsobilosti (intelekt) ako súèasť faktora otvorenosť voèi

skúsenosti negatívne asociuje s externalizovaným správa-

ním a èasť otvorenosť externalizované rizikové správanie

podporuje. Druhý faktor faktora vyššieho radu plasticita

extroverzia je dynamizujúcim faktorom správania sa ako

takého bez oh¾adu na valenciu správania (Silvia et al.,

2014). Pod¾a týchto autorov má extroverzia komplexnejšiu

úlohu, predikuje kvantitu, nie kvalitu. Faktor vyššieho ra-

du plasticita, hlavne jeho súèasť otvorenosť voèi skúsenosti,

úzko súvisí s divergentným myslením, viac ako polovicu va-

riancie vysvetlite¾nosti divergentného správania je možné

pripísať práve otvorenosti voèi skúsenosti (Silvia et al.,

2014), súvisí so záujmom o vedy a o umenie, tvorivosť ako

hodnotu. Konzistentne s týmito poznatkami sa potvrdil po-

zitívny vzťah tak extroverzie ako aj otvorenosti voèi skúse-

nosti s konceptom h¾adania vzrušenia: vyh¾adávanie dobro-

družstva, zážitkov, disinhibície, náchylnosť k nude (Po-

pham, Kennison, Bradley, 2011). PIU v sebe zahàòa prvky

tak externalizovaného ako aj internalizovaného rizikového

správania, zrejme so špecifickými funkciami; jedná sa o ne-

látkovú problematickú oblasť. V kontexte doterajšieho po-

znania pozitívneho vzťahu plasticity a rizikového správania

„látkového typu“ nadobúdajú výsledky negatívneho vzťahu

vysokej hladiny faktora vyššieho radu plasticita (extrover-

zia, otvorenosť voèi skúsenosti) s nižšou úrovòou PIU vý-

znam, ktorý si bude vyžadovať následné overenia, hoci aj

predchádzajúce èiastkové výsledky, súvisiace s osobnostný-

mi charakteristikami, keï napr. preferencia online komu-

nikácie súvisela s nižšou úrovòou extroverzie ako aj otvore-

nosti voèi skúsenosti (Kopunièová, Orosová, Gajdošová,

2012) naznaèovali daný trend.

Vysoká hladina faktora vyššieho radu stabilita (emoci-

onálna stabilita/neuroticizmus, prívetivosť, svedomitosť)

v našom výskume súvisí s nižšou úrovòou PIU. Výsledok

negatívneho vzťahu medzi stabilitou a PIU je v súlade s vý-

sledkami štúdií hovoriacich o protektivite vysokej úrovne

stability vo vzťahu tak k externalizovaným (hostilita, agre-

sia, impulzivita) ako aj internalizovaným (depresia, anxie-

ta, zranite¾nosť, emocionálna nestabilita) typom správaní

súvisiacich s rizikovým správaním (De Young et al., 2008).

Úlohou stability je nielen udržiavať fungovanie emocionál-

nej, motivaènej a sociálnej osobnostnej domény, ale aj vy-

hnúť sa narušeniu týchto oblastí. Vysoká hladina stability

(kvalitne rozvinutý osobnostný faktor svedomitosť, vysoká

prívetivosť a vysoká emocionálna stabilita) je jednoznaèná,

súvisí s nižšou pravdepodobnosťou výskytu rôznych typov

rizikového správania. Výskumne sme zisťovali (Gajdošová,

2013) súvislosti medzi faktormi vyššieho radu piatich osob-

nostných faktorov: plasticitou, stabilitou, postojom k do-

stupnosti alkoholu v univerzitnom priestore a problematic-

kým pitím alkoholu u vysokoškolákov na vzorke 813 vyso-

koškolákov košických univerzít. Chlapci s nižšou úrovòou

stability a s pozitívnym postojom k predaju alkoholu na uni-

verzite mali vzťah s problematickým užívaním alkoholu. Vo

výskume vysokoškolákov prvého roèníka vysokoškolského

štúdia poukazujeme na súvis stability a fajèenia u dievèat.

V obidvoch prípadoch znižuje stabilita pravdepodobnosť

výskytu rizikového správania.

Vysoká úroveò autonómie je v našej štúdii vo vzťahu

s nižšou úrovòou výskytu PIU. Potvrdenie vzťahu dispoziè-

nej autonómie a PIU pri kontrole rodu a krajiny a jej medi-

aènej funkcie vo všetkých sledovaných krajinách (Sloven-

sko, Litva, Maïarsko) zvýrazòuje jej všeobecnosť, vzťah

k subjektívnej pohode, psychickému zdraviu a k pocitu dob-

rého dòa (Odaci, Cikrikci, 2014). Je v súlade

s experienciálno-subjektívnymi koncepciami autonómie

(Ježek, 2014) zameranými na zážitok autorstva/kongruen-

cie zážitkov a self, zaangažovanosťou, proaktivitou, kvalit-

nou sebareflexiou. Vzťahu a zároveò odlišnostiam kon-

štruktov osobnostné faktory a dispozièná autonómia môže-

me porozumieť na základe ich postavenia vo vzťahu

k správaniu, ktoré súvisí so zdravím. Osobnostné faktory sú

koncipované ako ultimatívne všeobecné determinanty sprá-

vania jedinca so širokým stabilným záberom na rozdiel od

viac osobnej, ale stále všeobecnej distálnej úrovne, kde by

sme mohli zaradiť aj konštrukt dispoziènej autonómie a naj-

konkrétnejšej proximálnej úrovne s užším špecifickým

vplyvom na správanie jedinca (napr. špecifická sebaúèin-

nosť) (Dusseldorp et al., 2014; Hagger et al., 2014). Náš

predpoklad možnosti vplyvu dispoziènej autonómie na

vzťah osobnostné faktory – správanie súvisiace so zdravím,

v našom prípade PIU, sa potvrdil.

� 7 ZÁVER
Štúdia prezentuje vzťah medzi osobnostnými faktormi vyš-

šieho radu plasticita (extroverzia, otvorenosť voèi skúsenos-

ti), stabilita (emocionálna stabilita/neuroticizmus, príveti-

vosť, svedomitosť), problematickým používaním internetu

PIU a mediaènou pozíciou autonómie v tomto vzťahu.

Potvrdili sme signifikantný podiel všetkých skúma-

ných premenných na vysvetlení PIU. Bol potvrdený nega-

tívny vzťah medzi plasticitou a PIU, medzi stabilitou a PIU

ako aj autonómiou a PIU pri kontrole krajiny (Slovensko,

Litva, Maïarsko) a rodu. Autonómia bola vo všetkých tých-

to krajinách mediátorom vzťahu plasticita a PIU ako aj sta-
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bilita a PIU. Výsledky štúdie sú limitované zberom dát

prostredníctvom poèítaèov ako aj sebaposudzovaním úèast-

níkov. Zaujímavým by bolo zameranie sa na zvláštnosti

stránok autonómie (kontakt so sebou, možnosť vo¾by) a ich

podielu na mediaènej funkcii vzťahu osobnosť – PIU. Podo-

bne sledovanie komponentov PIU v rámci kognitívno-beha-

viorálneho modelu PIU (preferencia online komunikácie

oproti komunikácii tvárou v tvár, využívanie internetu za

úèelom regulácie nálady, kompulzivita užívania internetu,

deficitná sebaregulácia, negatívne dôsledky, neustále za-

oberanie sa internetom) a ich vzťahu s osobnostnými nad-

faktormi by mohlo vniesť porozumenie ïalším mechaniz-

mom ich fungovania. Podnetným bude ïalej sledovať vzťah

faktora vyššieho radu plasticity vo vzťahu k PIU (nelátková

oblasť) vzh¾adom na objavené odlišnosti vzťahu látkových

a nelátkových rizikových správaní a osobnostných faktorov

vyššieho radu. V budúcnosti (projekt medzinárodného zbe-

ru dát nám to umožòuje) budeme schopní sledovať vzťah

osobnostných faktorov vyššieho radu a PIU a úlohu autonó-

mie v òom v èase celého vysokoškolského štúdia, ponúka sa

možnosť longitudinálneho dizajnu. Užitoènosť zistených vý-

sledkov je možné sledovať smerovaním k praxi. Prevencia

orientovaná na rezilienciu – odolnosť, pružnosť, vnútorné

zdroje, môže k zmenám v problematickom používaní inter-

netu v zmysle sebaregulaèných, prípadne inhibièných me-

chanizmov jedinca, využiť potenciál autonómie, jej dobro-

vo¾nosť, vnútornú motiváciu, slobodu a zodpovednosť k zvý-

šeniu efektivity žiaducich zmien.
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