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BACKGROUND: Most research on Internet addiction is

atheoretical because researchers are exploring isolated

symptoms and factors associated with dependence on the

Internet rather than providing a comprehensive theoretical

explanation of the origin and pathogenesis of Internet ad-

diction. AIMS: To provide a systematic review of scientific

articles that offer models of the evolution of Internet addic-

tion, as well as defining the basis for a general model of

Internet addiction. METHODS: A systematic review was

used to identify 27 relevant articles published in the

EBSCO, ProQuest Central, PubMed, and BMÈ databases.

RESULTS: Five main theoretical approaches explaining

the dynamics of Internet addiction were identified: the cog-

nitive-behavioural approach, psychodynamic approach,

model family, personal approach, and problem behaviour

theory. A synthesis of the above models was used to formu-

late a general model of the development of Internet addic-

tion. CONCLUSION: The above theories can facilitate

a better understanding of Internet addiction and its preven-

tion and treatment. On the other hand, it is important to ac-

knowledge that any rigid use of them may constitute a blind

spot for clinicians.
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VÝCHODISKA: Vìtšina výzkumu v oblasti závislosti na

internetu je ateoretická, protože výzkumníci zkoumají spí-

še izolované symptomy èi faktory související se závislostí

na internetu a neposkytují komplexnìjší teoretické vysvìt-

lení vzniku a patogeneze závislosti na internetu. CÍLE:

Poskytnout systematický pøehled odborných èlánkù, které

nabízejí modely vzniku a vývoje závislosti na internetu

a na jeho základì definovat obecný model tohoto fenomé-

nu. METODY: Prostøednictvím systematického review

bylo identifikováno celkem 27 relevantních èlánkù publi-

kovaných v databázích EBSCO, ProQuest Central, PubMed

a BMÈ. VÝSLEDEK: Bylo identifikováno pìt hlavních teo-

retických pøístupù vysvìtlujících dynamiku vzniku závis-

losti na internetu: kognitivnì-behaviorální pøístup,

psychodynamický pøístup, rodinný model, osobnostní pøí-

stup a teorie problémového chování. Na základì syntézy

výše uvedených modelù byl vytvoøen obecný model vývo-

je závislosti na internetu. ZÁVÌR: Výše uvedené teorie

mohou pøiblížit více fenomén závislosti na internetu i vo-

dítka k jeho prevenci a léèbì. Na druhou stranu je dùležité

vnímat, že neflexibilní používání jednotlivých teorií mùže

pøedstavovat pro klinické pracovníky slepou skvrnu.
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� 1 ÚVOD
Závislost na internetu je definována 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 oborníkù po celém svìtì, pøedevším v ze-

mích Evropy, Severní Ameriky a východní Asie. Na vý-

znamnost tématu odkazuje skuteènost, že v tìchto zemích

zaèaly vznikat specializované kliniky na léèbu závislosti na

internetu (Block, 2008). Závislost na internetu se vedle pa-

tologického hráèství, závislosti na jídle nebo závislosti na

sexu øadí mezi nelátkové závislosti (Grant, Brewer & Po-

tenza, 2006). V aktuální revizi manuálu duševních poruch

Americké psychiatrické asociace (DSM-V) nebyla zahrnuta

mezi oficiální diagnózy, ale porucha internetového hraní

(Internet gaming disorder) byla zaøazena do apendixu ma-

nuálu s doporuèením pro další výzkum (APA, 2013). Podle

zahranièních výzkumù se závislost na internetu týká 3–6 %

jeho uživatelù (Vondráèková & Šmahel, 2012). Podobné vý-

sledky jsou uvádìny i v Èeské republice. Šmahel, Vondráè-

ková, Blinka a Godoy-Etcheverry (2009) identifikovali roz-

vinuté závislostní chování ve vztahu k internetu u 3,4 %

obecné populace a 3,7 % populace bylo podle tohoto výzku-

mu online závislostním chováním ohroženo.

Vìdecké teorie popisující vznik a vývoj závislosti na in-

ternetu pomáhají odborníkùm více porozumìt fenoménu

závislosti na internetu a na jeho základì naplánovat pre-

ventivní a léèebné intervence (Shek, Sun & Yu, 2013).

Kaliszewska-Czeremska (2011) uvádí, že vìtšina výzkumu

v oblasti závislosti na internetu je ateoretická, protože vý-

zkumníci zkoumají spíše izolované symptomy èi faktory

související se závislostí na internetu a neposkytují kom-

plexnìjší teoretické vysvìtlení vzniku a patogeneze závis-

losti na internetu. Cílem tohoto review je poskytnout syste-

matický pøehled odborných èlánkù, které nabízejí modely

vzniku a vývoje závislosti na internetu a na jeho základì de-

finovat obecný model závislosti na internetu.

� 2 POUŽITÉ METODY
Proces vyhledávání vìdeckých èlánkù byl realizován od

1. ledna do 31. bøezna 2014. K vyhledávání relevantních textù

byly použity databáze EBSCO, ProQuest Central, PubMed

a BMÈ (Bibliographia medica Èechoslovaca). V databázích

byla použita následující klíèová slova: „Internet addiction“,

„excessive Internet use”, „pathological Internet use”, „prob-

lematic Internet use”, „compulsive Internet use”, „game ad-

diction” ve spojení se slovy „model”, „theory”, „závislost na

internetu“, „závislostní chování na internetu“ ve spojení se

slovy „model“, „teorie“. Z celkového množství 155 naleze-

ných èlánkù bylo po vyøazení stejných textù a textù, které

se tematicky nevztahovaly k cíli výzkumu, získáno celkem

27 relevantních èlánkù. Kritériem výbìru byla skuteènost,

že texty zahrnovaly teorii èi model vysvìtlující proces vzni-

ku a vývoje závislosti na internetu. Èlánky byly prostøed-

nictvím deskriptivní analýzy systematicky autorkou

kategorizovány dle následujících kritérií (tabulka 1): typ

èlánku, typ závislosti na internetu, sociokulturní umístìní,

teoretické východisko. Ve vìtšinì textù byly navržené mo-

dely výzkumnì ovìøeny. Více než polovina uvádí model tý-

kající se obecnì závislosti na internetu, tøetina z nich vytvo-

øila model závislosti na online hrách. Ménì výzkumù zkou-

malo svými nástroji nadmìrné užívání internetu (10 studií)

a více (15 studií) sledovalo pøímo závislost na internetu.

Vìtšina výzkumù byla realizována na dìtech a dospívají-

cích (20 studií) a pouze pìtina z nich na dospìlé populaci

(5 studií). Nejvíce modelù vycházelo z kognitivnì-behavio-

rálního a psychodynamického pøístupu. Následná obsahová

analýza se zamìøila na identifikaci teoretických modelù

a jejich obsahu.

� 3 VÝSLEDKY
Na základì vybraných èlánkù lze identifikovat pìt hlavních

teoretických pøístupù vysvìtlujících vznik závislosti na in-

ternetu: kognitivnì-behaviorální pøístup, psychodynamic-

ký pøístup, rodinný model, osobnostní pøístup a teorie pro-

blémového chování. Syntézou výše uvedených modelù byl

vytvoøen obecný model vývoje závislosti na internetu. V tex-

tu autorka pod pojem závislost na internetu zahrnuje jak

pojem závislost na internetu, tak pojmy s významem nad-

mìrné užívání internetu. Podle jejího názoru odlišení tìchto

dvou pojmù není pro cíl výzkumu relevantní.

� 3 / 1 Kognitivnì-behaviorální model
závislosti na internetu
Kognitivnì-behaviorální teorie vnímá obecnì jakékoliv zá-

vislostní chování jako nauèenou strategii/chování, kterou

jedinec využívá k vyrovnávání se s vlastními životními

problémy (Kalina, 2013; Rotgers, 2003). R. A. Davis (2001)

se jako první pokusil podrobnìji popsat proces vzniku a vý-

voje závislosti na internetu z hlediska kognitivnì-beha-

viorálního pøístupu. Ostatní autoøi se pak snažili tento mo-

del rozšíøit o urèité aspekty èi pouze výzkumnì ovìøit. Da-

vis rozlišuje dva základní typy problémového užívání

internetu: (a) specifické problémové užívání internetu, kte-

ré definuje jako problémové užívání internetu specificky vá-

zané k urèité internetové aplikaci (napøíklad online gam-

bling nebo stránky s pornografickým obsahem) a (b) obecné

problémové užívání internetu zahrnující obecné nadužívání

internetu, které je spojováno se specifickým sociálním as-

pektem internetu, konkrétnì s potøebou sociálního kontak-

tu a sociálního posílení. Podle Davise je toto problémové

chování vázáno právì na samotný internet.

Pøi popisování kognitivnì-behaviorálního modelu (ob-

rázek 1) vychází Davis (2001) z pøedpokladu, že duševní

problémy vèetnì závislosti na internetu jsou dùsledkem

spojení predisponované zranitelnosti a životní události. Po-
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dle nìj je problémové užívání internetu výsledkem vzdále-

ných pøíèin a blízkých pøíèin. Mezi vzdálené pøíèiny symp-

tomù problémového užívání internetu øadí predisponova-

nou zranitelnost v podobì psychopatologické dispozice (na-

pøíklad depresivní porucha, sociální fobie nebo poruchy

vyvolané užíváním psychoaktivních látek) a první užití spe-

cifické online aplikace. Klíèovým faktorem však je spojení

urèité online aplikace s pøíjemnou zkušeností (napøíklad

zahnáním nudy nebo zapomenutím na aktuální problémy).

Uživatel je pak motivován navštívit online aplikaci èastìji,

aby opìt zažil pøedchozí pøíjemnou zkušenost. V rámci pro-

bíhajícího procesu operantního podmiòování pak situaèní

podnìty, jako napøíklad znìlka oblíbené online hry nebo vù-

nì kávy, kterou èlovìk pil bìhem veèerù s oblíbenou online

aplikací, mohou sloužit jako spouštìèe potøeby navštívit ob-

líbené online aplikace.

K blízkým pøíèinám závislostního chování na interne-

tu zaøazuje maladaptivní myšlenky, sociální izolaci a/nebo

nedostatek sociální podpory. Maladaptivní myšlení Davis

považuje za centrální faktor modelu a rozdìluje je do dvou

základních skupin: myšlenky o sobì a myšlenky o svìtì.

Nejèastìjšími ruminaèními maladaptivními myšlenkami

o sobì vedoucími ke vzniku a udržení problémového užívání

internetu je sebepochybování, sebepodceòování a negativ-

ního sebehodnocení. Pøi rozvinutém problémovém užívání

internetu se k nim pøidávají i myšlenky ruminaèního cha-
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Tabulka 1 / Table 1

Systematický pøehled studií popisujících modely vysvìtlující dynamiku vzniku a rozvoje závislosti na internetu

Systematic review of studies that describe models explaining the dynamics of the development of Internet addiction

Typ textu Typ závislosti na internetu Zemì realizace výzkumu Charakteristika
respondentù

Teoretický charakter modelu

Autoøi textu výzkum-
ný

teoretic-
ký

závislost
na inter-
netu
obecnì

závislost
na onli-
ne hrách

dg. me-
toda

Severní
Amerika

Asie Evropa poèet vìk (let) KBT pøí-
stup

Psycho-
dyna-
mický
pøístup

Rodinná
teorie

Teorie
problé-
mového
chování

Osob-
nostní
pøístup

van der Aa et al. (2009) X X CIUS1 Nizoze-
mí

7888 11–21 X

Caplan, S. E. (2003) X X GPIUS2 USA 386 18–57 X

Caplan, S. E. (2005) X X GPIUS USA 251 18–32 X

Caplan, S. E. (2007) X X GPIUS USA 343 18–22 X

Caplan, S. E. (2010) X X GPIUS2 USA 785 18–70 X

Casale, S., Tella, L. & Fioravanti, G.
(2013)

X X Dotazník
užívání
interne-
tu

Itálie 192 16–23 X

Gámez-Guadix, M., Orue, I. & Cal-
vete, E. (2013)

X X GPIUS2 Španìl-
sko

1021 prùmìr
14,95

X

Gámez-Guadix, M., Villa-George, F.
I. & Calvete, E. (2012)

X X GPIUS2 Mexiko 1491 12–18 X

Haagsma, M. C., Caplan, S. E., Pe-
ters, O. & Pieterse, M. E. (2013)

X X POGUS
3

Nizoze-
mí

597 12–22 X

Li, Zhang, Li, Zhen,and Wang
(2010)

X X IAT4 Èína 660 12–17 X

Lin, M. P., Ko, H. C. & Wu, J. Y. W.
(2008)

X X CIAS5 Taiwan 4456 prùmìr
19,87

X

Kardefelt-Winther, D. (2014) X X UK - X

Kim, H.-K. & Davis, K. E. (2009) X X GPIUS+
IAT

USA 315 18–25 X

Ko, C. H., Yen, J.-Y., Yen, C. F.,
Chen, C. S., Weng, C. C. & Chen, C.
C. (2008)

X X CIAS Taiwan 2114 15–23 X

De Leo, J. A. & Wulfert, E. (2013) X X CIAS Taiwan 498 18–26 X

Yen, J.-Y., Yen, C.-F., Chen, C.-C.,
Chen, S.-H. & Ko, C.-H. (2007).

X X CIAS Taiwan 3480 prùmìr
15,45

X

Schimmenti, A., Guglielmucci, F.,
Barbasio, C. & Granieri, A. (2012)

X X IAT Itálie 250/36 18–32 X

Liu, C. Y. & Kuo, F. Y. (2007) X X IAT Taiwan 555 studenti X

Gaetan, S., Bonnet, A. & Pedinielli,
J. L. (2012)

X X GAS6 Francie 74 11–14 X

Kwon, J. H., Chung, C. S. & Lee, J.
(2011)

X X IGA7 Jižní Ko-
rea

1136 prùmìr
14,1

X

Hagström, D. & Kaldo, V. (2014) X X Dg, kri-
téria

Švédsko 201 X

Davis, R. A. (2001). X X Kanada - X

Xu, Z., Turel, O. & Yuan, Y. (2012) X X OGAM8 Èína 623 12–18 X

Kaliszewska-Czeremska, K. (2011) X X SNUIí Polsko 405 18–55 X

Mai, Y. J., Hu, J. P., Yan, Z., Zhen,
S. J., Wang, S. J. & Zhang, W.
(2012)

X X CIAS-R Èína 293
+609

12–19 X

Hsu, S. H., Wen, M. H. & Wu, M. C.
(2009)

X X OGAM Taiwan 418 18–25 X

Wan, C. S. & Chiou, W. B. (2006) X X OAST10 Èína 182 16–22 X

1Compulsive Internet Use Scale, 2Generalized Problematic Internet Use Scale, 3Problematic Online Game Use Scale, 4Internet Addiction Test, 5Chen Internet Addic-

tion Scale, 6Game Addiction Scale, 7Internet Game Addiction, 8Online Game Addiction Measurement, 9Excessive Internet Use Risk Scale, 10Online Games Addiction

Scale for Adolescents in Taiwan



rakteru týkající se vlastního užívání internetu, které pak

pùsobí jako udržující faktory závislostního chování.

Pozdìjším revizím tohoto modelu se vìnoval zejména

S. E. Caplan (2003, 2007, 2010). Ten formuloval na základì

analýzy výsledkù èetných výzkumù zamìøených na inter-

personální komunikaci v online i offline prostøedí pøedpo-

klad, že osoby se závislostí na internetu preferují online so-

ciální interakci, protože se vnímají jako ménì sociálnì kom-

petentní a mají pocit, že online komunikace jim umožòuje

flexibilní sebeprezentaci a vìtší kontrolu nad informacemi,

které o sobì prezentují. Následná preference online mezi-

lidských kontaktù vede k nadmìrným online sociálním in-

terakcím, jež zase na druhou stranu zhoršují offline sociální

kompetence a vedou ke vzniku dalších problémù doma, ve

škole nebo v zamìstnání. Platnost hypotézy ovìøoval na

vzorku 386 studentù ve vìku 18–57 let (Caplan, 2003)

a pozdìji i v dalším podobnì zamìøeném výzkumu (Caplan,

2005).

Pozdìji Caplan (2010) koncept rozšíøil a navrhl doplnì-

ní èásti Davisova modelu týkající se generalizovaného uží-

vání internetu o tøi promìnné (obrázek 2). Podle nìj je gene-

ralizované užívání internetu dùsledkem preference online

sociální interakce (pøedstava, že se èlovìk cítí pøíjemnìji,

bezpeènìji, efektivnìji a sebevìdomìji bìhem online než of-

fline komunikace), která vede k regulaci nálady prostøed-

nictvím internetu (tedy motivaci užít internet pro zlepšení

nálady, zmìnu nepøíjemných emoèních stavù, které mohou

být dùsledkem psychopatologie) a deficitní seberegulaci ve

vztahu k užívání internetu (neschopnost adekvátnì kontro-

lovat vlastní užívání internetu a mìnit ho), jež se projevuje

v kognitivním zaujetí (obsedantními myšlenkami týkající-

mi se užívání internetu) a kompulzivním užívání internetu.

Platnost modelu byla ovìøena nìkolika studiemi i v pøípadì

problémového užívání internetu (Caplan, 2010;

Gamez-Guadix, Orue & Calvete, 2013; Gamez-Guadix,

Villa-George & Calvete, 2012; Haagsma, Caplan, Peters &

Pieterse, 2013). Casale, Tella a Fioravanti (2013) Caplanùv

model rozšíøili o prvek emocionální inteligence a zjistili ve

svém výzkumu, který realizovali na 192 støedoškolských

a vysokoškolských studentech, že úroveò emocionální inte-

ligence je negativnì spojena s preferencí online sociální

interakce.
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Situaèní

podnìty

Psychopatologie

Maladaptivní

myšlení
Specifické problémové

užívání internetu
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internetu
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nedostatek sociální

opory

Behaviorální

symptomy

problémového

užívání internetu

Obrázek 1 / Figure 1

Kognitivnì-behaviorální model problémového užívání internetu (Davis, 2001)

Cognitive-behavioural model of problematic Internet use (Davis, 2001)

Regulace nálady

Kognitivní zaujetí Kompulzivní

užívání

Negativní

výsledky

Deficitní

seberegulace

Preference online

sociální interakce

Obrázek 2 / Figure 2

Model generalizovaného užívání internetu (Caplan, 2010)

Model of generalised Internet use (Caplan, 2010)



Další modifikaci Davisova (2001) modelu provedla

Kaliszewska-Czeremska (2011), která vytvoøila model zá-

vislosti na internetu (obrázek 3) a jeho vybrané èásti testo-

vala na vzorku 405 osob ve vìku 18–55 let. Autorka uvádí,

že závislost na internetu je výsledkem spolupùsobení fakto-

rù patøících do tøí okruhù: charakteristiky online prostøedí

(funkèní a dysfunkèní internetové zdroje), subjektivní fak-

tory (nízká potøeba stimulace, nízká odolnost vùèi stresu,

kognitivní rigidita, nízká perzistence, nízké sebeøízení, vy-

soká sebetranscendence, vyhýbavá zvládací strategie, ne-

efektivní aktivní kontrola /sebereagulace/, nízká koopera-

tivnost a neschopnost vyhledat sociální kontakt pod stre-

sem) a kontextuální faktory (nízká reálná sociální

podpora). Samotné nadmìrné užívání internetu pak vyme-

zuje vzájemným ovlivòováním se kognitivními dysfunkce-

mi, které vedou k neefektivní seberegulaci a ta zase ke zhor-

šenému fungování v realitì.

Lin, Ko a Wu (2008) testovali sociálnì-kognitivní teorii

vysvìtlující vznik a rozvoj závislosti na internetu. Podle této

teorie je závislost na internetu vysvìtlena seberegulaèním

mechanismem, který je urèen dvìma psychologickými pro-

mìnnými: oèekávání pozitivního úèinku nebo negativního

výsledku závislostního chování (tedy napøíklad to, zda závis-

lost na internetu pøinese pøíjemné, nebo nepøíjemné stavy)

a sebeúèinnost, jejíž souèástí je sebeúèinnost odmítnutí, tedy

schopnost odmítnout závislostní chování na internetu. Tento

model testovali na 4 456 vysokoškolských studentech se zá-

vìrem, že pozitivní i negativní oèekávání pozitivnì korelova-

lo s mírou závislosti na internetu a schopnost odmítnout zá-

vislostní chování na internetu zase na druhou stranu nega-

tivnì korelovala s mírou závislosti na internetu.

� 3 / 2 Psychodynamické modely závislosti na
internetu
Tento okruh teorií se zamìøuje na vysvìtlení závislosti na

internetu v kontextu raného vývoje a psychodynamických

sil. Kontext raného vývoje a jeho vlivu na závislost na inter-

netu popisují dva psychoanalytické koncepty: teorie vztaho-

vé vazby a interpersonální teorie. Dále lze v literatuøe na

toto témat najít nìkolik konceptù, jejichž spoleèným princi-

pem je proces kompenzace nepøíjemných emoèních prožitkù

prostøednictvím závislosti na internetu.

3 / 2 / 1 Teorie vztahové vazby

Teorie vztahové vazby odvozuje vznik a vývoj duševních po-

ruch na základì kvality vztahové vazby, která ve velké míøe

vzniká prostøednictvím raných interakcí dítìte s peèující

osobou (Mikulincer & Shaver, 2010)1. Na základì tohoto
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Obrázek 3 / Figure 3

Model patologického užívání internetu (Kaliszewska-Czeremska, 2011)

Model of pathological Internet use (Kaliszewska-Czeremska, 2011)

1/ Podle teorie vztahové vazby se rozlišují ètyøi typy vztahové vazby v dìtství

zformulované Mary Ainsworth (1979) a Mary Main and Cassidy (1988) a tomu

odpovídající ètyøi typy vztahové vazby v dospìlosti (Bartholomew & Horowitz,

1991). Èlovìk s jistým typem vztahové vazby si podle této klasifikace uvìdomu-

je vlastní hodnotu, má vùèi sobì pozitivní vztah a zároveò má i pozitivní vztah

vùèi druhým lidem, od kterých také oèekává pøijetí a vstøícnost. Úzkostnì zaple-

tený typ vztahové vazby (dle Ainsworth úzkostnì ambivalentní typ) v sobì kom-

binuje pozitivní hodnocení druhých lidí a zároveò negativní hodnocení sebe sa-

ma, což vede k tomu, že se èlovìk snaží pøijmout sebe sama skrze pøijetí druhý-

mi lidmi. Lidé s úzkostnì vyhýbavým typem vztahové vazby (dle Main

dezorientovaný typ) vnímají sami sebe negativnì a zároveò i oèekávají, že druzí

lidé jsou nedùvìryhodní a odmítající. Touží po vztazích s druhými lidmi, ale záro-

veò se jim ze strachu ze zranìní vyhýbají. Poslední typ vztahové vazby – vyhýba-

vý typ (dle Ainsworth vyhýbavý typ), je popisován u lidí, kteøí mají k sobì dobrý

vztah, zároveò však druhé lidi vnímají negativnì. Sami sebe pak chrání tím, že

se vyhýbají blízkým vztahùm, èímž si udržují pocit nezranitelnosti a nezávislosti.



teoretického pøístupu A. Schimmenti a Caretti (2010) zfor-

mulovali model psychické jámy (psychic pit). Podle nich

slouží závislost na internetu u osob s dezorganizovaným ty-

pem vztahové vazby jako psychická díra, ve které jsou poci-

ty, stavy mysli a èásti vlastního self pohøbeny a ztraceny

v zapomnìní prostøednictvím obranného mechanismu diso-

ciace. Model byl empiricky ovìøen (Schimmenti, Gugliel-

mucci, Barbasio & Granieri, 2012) na vzorku 36 hráèù onli-

ne her vykazujících rysy závislosti na internetu, u kterých

byla sledována vztahová vazba prostøednictvím strukturo-

vaného rozhovoru Adult Attachment Interview (AAI), který

zjišťuje, jaké vztahy mìli respondenti s rodièi v dìtství. Vý-

sledky dalších výzkumù sledujících vztah mezi závislostí na

internetu a vztahovou vazbou pøedpoklad potvrzují. Podle

nich je závislost na internetu spojena s nejistým typem (mé-

nì kvalitním) vztahové vazby, pøedevším vyhýbavým a úz-

kostnì vyhýbavým typem (Lam, Peng, Mai & Jing, 2009;

Lin, Ko & Wu, 2011).

3 / 2 / 2 Interpersonální teorie závislosti na

internetu

Druhý pøístup vychází z interpersonální teorie H. S. Sulli-

vana a jeho pøedpokladu, že každý èlovìk je neoddìlitelný

od mezilidských vztahù, ve kterých žije, a jeho osobnost je

z povahy tìchto vztahù odvozena. Ve své teorii se zamìøuje

na sociální úzkost a pøedpokládá, že hladina úzkosti jedince

je pøímo úmìrná hladinì úzkosti osob, které o nìj peèovaly

v dìtství (Liu & Kuo, 2007; Mitchell, 1998). Liu a Kuo

(2007) Sullivanovu teorii aplikují na fenomén závislostního

chování na internetu s pøedpokladem, že negativní vztah

s rodièi pozitivnì koreluje s problémovými mezilidskými

vztahy v pozdìjším vìku a problémové mezilidské vztahy

vedou ke zvýšené hladinì sociální úzkosti. A právì kompli-

kované vztahy s rodièi, problémové mezilidské vztahy

a zvýšená hladina sociální úzkosti jsou podle autorù fakto-

ry, které mají vliv na vznik a udržení závislostního chování

na internetu. Tuto teorii také ve svém výzkumném èlánku

ovìøili jako platnou na vzorku 555 studentù. Výzkum byl

koncipován tak, že zkoumal aktuální vztahy studentù s ro-

dièi a nikoliv vztahy studentù s jejich rodièi v jejich raném

dìtství, na které odkazuje interpersonální teorie.

3 / 2 / 3 Model kompenzaèního užívání internetu

Základní pøedpoklad kompenzaèního modelu užívání inter-

netu je skuteènost, že lidé ve svém životì zažívají negativní

životní situace, které jsou pro nì zdrojem negativních poci-

tù a právì od tìchto negativních pocitù lidé utíkají do online

svìta k problémovým online aplikacím. Nìkteøí autoøi se

zamìøili pouze na povahu motivace, která vede k závislost-

nímu chování, jiní se snažili postihnout i dynamiku vývoje

samotné motivace.

Motivy závislosti na internetu

Xu, Turel a Yuan (2012) sledovali na vzorku 623 adolescen-

tù, jaké motivy jsou spojeny se závislostí na online hrách.

Výzkumníci došli k závìru, že pøedevším potøeba úniku

a vztahu zvyšovala pravdìpodobnost vzniku závislosti na

internetu. Hagström a Kaldo (2014) zjistili, že potøeba úni-

ku je významnì spojená se závislostí na online høe u hráèù

MMORPG. Hsu, Wen a Wu (2009) zase zjistili potøebu zvì-

davosti, vztahu, závazku ke komunitì, odmìny a potøeby,

zaangažovanost v hraní role (role play game). Wan a Chiou

(2006) aplikovali na rozvoj závislosti na online hrách Her-

bergùv dvoufaktorový model motivace2 a zkoumali jeho

platnost u 182 adolescentù hrajících online hry. Závislí hrá-

èi online her hráli proto, aby se zbavili své nespokojenosti,

zatímco hráèi online her, kteøí nevykazovali znaky závislos-

ti, hráli za úèelem zvýšení svojí spokojenosti.

Dynamika kompenzaèního užívání internetu

Podrobnìjšímu popisu dynamiky kompenzaèního užívání

internetu se vìnovali tøi autoøi (Gaetan, Bonnet & Pediniel-

li, 2012; Kardefelt-Winther, 2014; Kwon, Chung & Lee,

2011).

Kardefelt-Winther (2014) ve svém teoretickém èlánku

definovala model kompenzaèního užívání internetu, ve kte-

rém negativní životní situace motivují lidi k tomu, aby si od

negativních emocí ulevili tím, že se pøipojí na internet.

Kwon et al. (2011) podobnou hypotézu více vysvìtlili pro-

støednictvím teorie úniku od vlastního self Roye Baumeis-

tera (1990) a její platnost výzkumnì ovìøili na vzorku 1 136

støedoškolských studentù v Jižní Koreji. Tato teorie vysvìt-

luje sebedestruktivní chování, do nìhož lze zaøadit právì

závislost na internetu, procesem úniku od vlastního proží-

vání, které se dìje v nìkolika následujících krocích. Spouš-

tìèem takového chování jsou pocity viny, nekompetence

a nedostaèivosti, které jsou dùsledkem kombinace vysokých

vnitøních nárokù a oèekávání od sebe kombinovaných s díl-

èími neúspìchy, nezdary nebo aktuálními stresovými situa-

cemi. Porovnávání aktuální nedostaèivosti a pocitù viny

s nadmìrnými nároky na sebe pak vede k rùzným negativ-

ním pocitùm, kterých se mají nìkteøí lidé tendenci zbavit

únikem do paralyzovaného stavu „kognitivní dekonstruk-

ce“, jenž je charakterizován jako duševní stav s èasovou per-

spektivou orientovanou na pøítomnost. Výsledky studie po-

tvrdily, že závislost na online hrách pozitivnì korelovala

s velikostí rozdílu mezi reálným a ideálním self, negativní
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2/ Dvoufaktorový model je tvoøen skupinou vzájemnì odlišných motivaè-

ních faktorù: satisfaktory (motivaèní faktory, motivátory), které ovlivòují spoko-

jenost, a dissatisfaktory (frustrátory, udržovací, hygienické faktory), které ovliv-

òují nespokojenost. Pozitivní úèinek motivátorù se projevuje ve spokojenosti,

negativní úèinek v nespokojenosti. U frustrátorù se stejnì jako u motivátorù

projevuje jejich negativní úèinek na nespokojenosti.



náladou a únikem od vlastního já. Gaetan et al. (2012) ve

svém výzkumu zjistili, že adolescenti závislí na videohrách

vnímají své virtuální a reálné self ménì zdatné v porovnání

s dalšími vrstevníky a vnímají obecnì svùj život v porovnání

s nimi ménì uspokojivý. Dále své virtuální self vnímají jako

schopnìjší než jejich reálné self v bìžném životì.

� 3 / 3 Osobnostní model vzniku závislosti na
internetu
V rámci této kategorie byly identifikovány dva modely vy-

svìtlující dynamiku vzniku závislosti na internetu na zá-

kladì osobnosti a temperamentu. Van der Aa et al. (2009)

zkoumali, jaké osobnostní dispozice z pìtifaktorového mo-

delu osobnosti vedou k závislosti na internetu. Na vzorku

7888 adolescentù zjistili, že osobnosti s vysokými skóry v di-

menzi introverze a nízkými skóry v dimenzi emoèní stabili-

ta a vstøícnost jsou náchylnìjší k závislosti na internetu.

Li, Zhang, Li, Zhen a Wang (2010) navrhli mediaènì

moderaèní model osvìtlující vliv temperamentu na vzniku

závislosti na internetu. Tento model sledoval dvì základní

dimenze temperamentu vedoucí ke vzniku závislosti na in-

ternetu: zámìrná kontrola (emoèní regulace) vyhledávání

nového. Nízká hladina zámìrné kontroly a vysoká hladina

vyhledávání nového vede ve stresových životních událos-

tech k maladaptivním myšlenkám týkajícím se internetu,

které nadhodnocují význam internetu jako prostøedku

k lepšímu zvládání stresu. Což se pak projevuje v rozvoji zá-

vislosti na internetu.

� 3 / 4 Rodinný model vzniku závislosti na
internetu
V odborné literatuøe lze najít pouze jeden text popisující

pøíèiny vzniku závislosti na internetu na úrovni rodiny.

Yen, Yen, Chen, Chen a Ko (2007) zkoumali, jaké rodinné

faktory se podílejí na vzniku a udržení závislosti na interne-

tu na vzorku 3662 støedoškolákù v Taiwanu. Ve výzkumu

identifikovali, že pøítomnost tìchto faktorù (vyšší konflikt

mezi adolescenty a rodièi, pravidelné užívání alkoholu sou-

rozenci, pozitivní postoj rodièù k užívání alkoholu u adoles-

centù a nízká úroveò rodinného fungování) vede k vìtší

pravdìpodobnosti vzniku závislosti na internetu.

� 3 / 5 Teorie problémového chování
Teorii problémového chování definoval Richard Jessor

(1987) pro vysvìtlení dysfunkèního a maladaptivního cho-

vání v dospívání. Její základní premisou je, že všechna cho-

vání jsou produktem interakce mezi prostøedím a èlovìkem.

V pøípadì jejich kolize dochází k problémovému chování,

což je právì typické pro období dospívání, kdy nìkteré osob-

nostní charakteristiky dospívajících (impulzivita, hledání

vlastní identity, vymezení se vùèi autoritám) vedou k poru-

šení spoleèenských standardù. Mezi problémová chování

jsou zaøazovány látkové a nelátkové závislosti a pøedpoklad

autorù výzkumù byl takový, že závislost na internetu bude

také patøit mezi tato chování a budou se na nìj tedy vztaho-

vat podobná pravidla. Dvì skupiny výzkumných týmù (De

Leo & Wulfert, 2013; Ko et al., 2008) se vìnovaly aplikaci

teorie problémového chování na pøípad závislosti na inter-

netu s protikladnými závìry. Ko et al. (2008) sledovali na

vzorku 2 114 støedoškolských studentù, zda existují nìjaké

spoleèné rysy mezi problémovým užíváním alkoholu a zá-

vislostí na internetu a zda existují nìjaké spoleèné psycho-

logické sklony mezi problémovým chováním, závislostí na

internetu a problémovým užíváním internetu. Výsledkem

bylo, že závislost na internetu vykazuje spoleèné rysy

s problémovým užíváním alkoholu a problémovým chová-

ním definovaným teorií. De Leo a Wulfert (2013) sledovali,

zda závislost na internetu vykazuje spíše rysy externalizo-

vaných problémù jako u problémového chování nebo rysy

internalizovaných problémù s výsledkem, že závislost na

internetu vykazuje spíše rysy internalizovaného chování.

� 3 / 6 Obecný model vzniku vývoje závislosti
na internetu
Pøi pohledu na výše uvedené teoretické pøístupy vysvìtlují-

cí vznik a vývoj závislosti na internetu prezentované v od-

borné literatuøe mùžeme sledovat skuteènost, že se zamì-

øují na rùzné faktory vedoucí ke vzniku závislosti. Ty lze

rozdìlit do ètyø obecných kategorií ovlivòujících vývoj závis-

losti na internetu, které jsou mezi sebou propojeny: dys-

funkèní interpersonální vztahy v raném dìtství, které vy-

tváøejí základ pro urèité osobnostní charakteristiky, jež ve

spojení s aktuální problémovou životní situací a s charakte-

rem samotného internetu vedou k závislosti na internetu

(obrázek 4).

� 4 DISKUZE
V rámci systematického review, jehož cílem bylo poskyt-

nout systematický pøehled modelù vzniku a vývoje závislos-

ti na internetu, bylo v databázích identifikováno celkem

27 textù. Vìtšina textù má charakter výzkumného ovìøení

navrženého modelu vzniku a rozvoje závislosti na interne-

tu, pouze dva texty jsou èistì teoretické (Davis, 2001;

Kardefelt-Winther, 2014), dvì tøetiny z nich popisují me-

chanismus vzniku obecné závislosti na internetu, zbytek se

vìnuje závislosti na online hrách. Bylo identifikováno pìt

hlavních teoretických pøístupù vysvìtlujících dynamiku

vzniku závislosti na internetu: kognitivnì-behaviorální pøí-

stup, psychodynamický pøístup, rodinný model, osobnostní

pøístup a teorie problémového chování. Na základì syntézy

všech výše uvedených modelù byl vytvoøen obecný model

vývoje závislosti na internetu.

V souboru studií byla použita odlišná diagnostika zá-

vislosti na internetu. Nìkteré studie mapovaly závislost na

internetu a jiné sledovaly nadmìrné užívání internetu, tedy

širší definici fenoménu. Podle autorèina názoru však obecný
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model platí jak pro závislost, tak pro nadmìrné užívání in-

ternetu. Dalším specifikem sledovaných studií je skuteè-

nost, že ve vìtšinì pøípadù byl výzkum realizován na vzor-

ku dìtí a dospívajících a jen malá èást studií sledovala

osoby v dospìlém vìku. Dle názoru autorky nemá tato sku-

teènost vliv na celkový model závislosti na internetu, pouze

se mùže projevit v jednotlivých faktorech. Napøíklad v kate-

gorii aktuální problémová životní situace jsou uvedeny fak-

tory týkající se vztahù s rodièi a nejsou pregnantnì uvedeny

problémy v práci.

Pøi pohledu na pøehled modelù vzniku a rozvoje závis-

losti na internetu je zøejmá rùzná úroveò jejich komplex-

nosti. V souboru mùžeme najít texty, které se vìnují pouze

vlivu jedné promìnné na závislost na internetu, napøíklad

vztah s rodièi (Liu & Kuo, 2007; Yen et al., 2007), motivace

(Hsu et al., 2009; Xu et al., 2012) èi osobnost (Aa et al., 2009;

Li et al., 2010). Tyto teorie èi modely si navzájem nekonku-

rují, ale spíše se zamìøují na rùzné aspekty skuteèností,

které pøispívají ke vzniku závislosti na internetu. Autoøi si

tuto skuteènost uvìdomují a obvykle své modely doplòují

poznámkou, že faktor nebo skupina faktorù, které sledují,

ovlivòují závislost na internetu v kombinaci s ostatními.

Naopak jiní autoøi se snaží postihnout komplexnìjší obraz

závislosti na internetu zamìøením pozornosti na více

faktorù èi dimenzí (Caplan, 2010; Davis, 2001; Kali-

szewska-Czeremska, 2011). Z tohoto dùvodu se autorka po-

kusila na závìr vytvoøit obecný model vzniku závislosti na

internetu, který pøedstavuje syntézu všech prvkù z výše

uvedených modelù do ètyø základních úrovní vedoucích

k vývoji závislosti na internetu: dysfunkèní interpersonální
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Dysfunkèní interpersonální vztahy v dìtství
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Ètyøi obecné úrovnì vývoje závislosti na internetu

Four general levels of the development of Internet addiction



vztahy v dìtství, osobnostní charakteristiky, aktuální pro-

blémovou životní situaci a samotný internet.

Další významnou charakteristikou vìtšiny textù je

prùøezový design studií, který výzkumnì mapuje aktuální

osobnost a dynamiku závislosti na internetu a nikoliv po-

stupný proces vývoje závislosti na internetu. Otázkou tedy

vždy zùstává, zda nìkteré charakteristiky pøedcházely zá-

vislosti na internetu, nebo zda jsou spíše jejím dùsledkem.

Kvalitnìjší odpovìï na tuto otázku bychom získali pro-

støednictvím longitudinálních studií. Pouze jedna studie

mapovala vznik a vývoj závislosti na internetu v horizontu

dìtství (Schimmenti et al., 2012) prostøednictvím struktu-

rovaného rozhovoru, který se zamìøoval na typ vztahù, jež

mìli respondenti se svými rodièi a dalšími významnými

osobami z dìtství. V tomto pøípadì je ale také dùležité øíci,

že i samotná aktuální závislost na internetu mùže ovlivnit

zpùsob, jakým vzpomínáme na rané dìtství.

Pøi porovnání tìchto modelù, vèetnì závìreèného na-

vrženého obecného modelu závislosti na internetu, s pøe-

hledovou studií modelù závislosti Westa (2013) zjistíme,

že výše uvedené modely zahrnují zejména psycho-sociální

složku. V získaných textech, a tedy i v závìreèném obec-

ném modelu, chybí osvìtlení dynamiky vzniku závislosti

na internetu z biologického a spirituálního pohledu. Tuto

skuteènost lze vysvìtlit tím, že se závislost na internetu

narušuje spíše psycho-sociální než somatické fungování

èlovìka (Vondráèková, Vacek & Svobodová, 2014), a proto

se i modely vzniku a vývoje závislosti na internetu zamì-

øují na tyto dvì dimenze a biologické a spirituální teorie

závislostí se zatím nedostaly do popøedí zájmu. Dále je

možný i fakt, že èlánek nebyl v databázích nalezen, protože

biologická nebo spirituální dimenze vzniku nebyla formu-

lována do teorie nebo modelu. West (2013) ve své pøehledo-

vé studii modelù závislosti klasifikuje všechny modely do

dvou základních kategorií: modely na úrovni jedince a mo-

dely na úrovni populace. Prezentované modely závislosti

na internetu popisují vývoj závislosti pøevážnì na úrovni

jedince. Rodinný model postihuje vývoj závislosti na inter-

netu na úrovni rodiny a zcela chybí modely popisující vývoj

závislosti na úrovni vìtších systémù, kterých je jedinec

souèástí.

Na základì výše uvedené systematické pøehledové stu-

die lze uèinit nìkolik doporuèení pro další výzkum v této ob-

lasti. Bylo by zajímavé realizovat výzkum, který by sledoval

biologickou a spirituální dimenzi vzniku a vývoje závislosti

na internetu i vývoj a vznik závislosti na systémové/popu-

laèní úrovni, dále chybí výzkum, který byl postihl longitudi-

nální dynamiku vývoje závislosti na internetu. Sledované

èlánky se vìnovaly závislosti na internetu obecnì nebo zá-

vislosti na online hrách. Existují však i další druhy závislos-

ti na internetu, jako je závislost na online gamblingu, so-

ciálních sítích èi stránkách s pornografickým obsahem

(Vondráèková & Šmahel, 2012), a proto by bylo zajímavé

identifikovat specifika vzniku a rozvoje závislosti na inter-

netu podle jejích jednotlivých typù.

Hlavní pøínos na závìr definovaného modelu pro praxi

lze vidìt v tom, že nabízí klinickým pracovníkùm jakousi

orientaèní mapu faktorù souvisejících se závislostí na inter-

netu a vedoucích k závislosti na internetu, a tím mùže pos-

kytnout i vodítka k prevenci a k léèbì. Tyto faktory mají

u každého èlovìka svoji specifickou kombinaci, a proto lze

øíci, že kolik je rùzných osob se závislostí na internetu, tolik

je rùzných kombinací výše uvedených faktorù souvisejících

a vedoucích k závislosti na internetu. Pøínosem modelu je

také to, že byl formulován na základì výzkumem ovìøených

faktorù, a není tedy jen pouhým teoretickým konstruktem

neovìøeným praxí.

� 5 ZÁVÌR
V rámci systematického review bylo identifikováno pìt

hlavních teoretických pøístupù vysvìtlujících vznik a vývoj

závislosti na internetu: kognitivnì-behaviorální pøístup,

psychodynamický pøístup, rodinný model, osobnostní pøí-

stup a teorie problémového chování. Syntézou výše uvede-

ných modelù byl vytvoøen obecný model vývoje závislosti na

internetu. Uvedené teorie a závìreèný obecný model nám

mohou pomoci více porozumìt fenoménu závislosti na inter-

netu i poskytnout vodítka k jeho prevenci a léèbì. Na dru-

hou stranu je dùležité vést v patrnosti, že výše uvedené mo-

dely nabízí klinickým pracovníkùm pouze možnosti porozu-

mìt zkušenostem klientù a jejich neflexibilní používání se

mùže negativnì odrazit v práci s klienty.
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