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Abstrakt
Cílem bakalářské práce je analýza problematiky závislosti na internetu a
sociálních sítích. Práce má teoreticko-empirický design. V teoretické části jsou 
uvedeny základní informace související s vývojem digitálních technologií a 
sociálních sítí, jejichž masové používání doprovázejí i určitá rizika. Vedle vymezení 
klíčových pojmů a jejich definic je charakterizováno závislostní chování, jeho 
projevy, diagnostika, terapie a prevence. V empirické části jsou uvedeny výsledky 
kvantitativně pojaté výzkumné sondy, kdy byla zjišťována míra užívání internetu a 
sociálních sítí a projevy závislostního chování ve skupině středoškoláků, 
adolescentů ve věkovém rozpětí 15-18 let, studujících na středníodborné škole v 
Plzeňském kraji. Jako metoda výzkumu byla použita standardizovaná metoda 
původem z Taiwanu (Chenova škála závislostního chování), jejíž český překlad
bývá výzkumně často využíván.

Abstract
The main subject of this bachelor’s thesis is addiction to internet and social 
media. The thesis delivers a basic theoretical analysis of the concept, definitions 
of addictions, the risks related to the use of social media, prevention of netolism 
and also options of its cure. Emphasis is given to digital games, such as nintendo, 
which may have socially pathological addictional consequences. The text 
comprises a theoretical part and a presentation of empirical data. In the 
theoretical part, the key facts related to addiction are presented. In the 
introduction to the empirical part we describe the methodology and research 
sample (secondary school students from West Bohemia, aged between 15 and 18 
years). We tried to shed more light to what extent their social life could be 
impacted by their addictive behavior regarding internet and social media. Second, 
we will try to examine the influence of excessive use of internet and social
media on grades and the overall welfare which will allow us to conclude if an 
excessive use of internet and social media could be considered as a pathology 
and thus may pose an actual threat to the nowadays youth and their future. The 
empirical study took form of an anonymous questionnaire which the teens were 
free to fill, the so called specter of price in addictive behaviors.

ČE
SK

É 
VY

SO
KÉ

 U
ČE

N
Í T

EC
H

N
IC

KÉ
 - 

M
A

SA
RY

KŮ
V 

Ú
ST

A
V 

VY
ŠŠ

ÍC
H

 S
TU

D
IÍ

Literatura:
1. BLINKA., L. a kol., Online závislosti, Praha: Grada Publishing 
a. s., 2015, 1. vydání,
ISBN 978-80-247-5311-9.
2.NEŠPOR., K., Návykové chování a závislost – Současné 
poznatky a perspektivy léčby, 4.
aktualizované vydání, Praha: Portál, 2011, ISBN: 978-80-7367-
908-8.
3. BLINKA., L., a kol., Dítě v síti, Grada Publishing a. s., 2015, 
ISBN 978-80-247-5311-9.

Metodika

Teoretická část této práce byla 
koncipována z průřezu dostupné 
odborné literatury a internetových 
zdrojů. Tato část práce byla 
rozpracována do pěti hlavních 
kapitol. První kapitola se zabývá 
obecným vhledem do této 
problematiky. Druhá kapitola je 
věnována digitálním hrám , jejich 
pozitivům a rizikům. Třetí kapitola 
poukazuje na stěžejní problém, 
kterým je závislost, její rozdělení na 
látkovou a nelátkovou, diagnostiku 
netolismu, terapii netolismu a 
ozřejmuje možnosti prevence 
netolismu. 

V empirické části byla úvodem 
sdělena charakteristika výzkumu, 
jeho cíle, hypotézy a metodologický 
postup. Metodologický postup byl 
realizován prostřednictvím 
kvantitativní metody – 
dotazníkového šetření, tzv. ,, 
Chenovy škály závislostního 
chování‘‘. Cílem výzkumu bylo 
analyzovat míru závislosti a znaky 
závislostního chování adolescentů 
na SOŠ v Plzeňském kraji ve věku 
15 – 18 let. Tento cíl nejvíce odráží 
empirická část práce, která vychází 
z kvantitativního šetření.
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