
PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA, 19, 2012, č. 2, s. 30 – 34 

30 
 

Pôvodná práca 
 

Vplyv médií na psychiku detí: prehľad literatúry a prieskum 

Jana Vančíková, Gabriela Šedivá, Aneta Bednářová, Ivan Dóci, Iveta Strukanová 

The impact of media on children's mental health: a literature review and survey 

 

Súhrn 
Autori spracovali prehľad literatúry na uvedenú tému a predkladajú časť výsledkov z prieskumu. Metodika: 
84 žiakov 9. ročníka základnej školy v Košiciach odpovedalo na súbor otázok, z ktorých autori vybrali pre 
tento článok odpovede na päť otázok, relevantných k téme článku. Výsledky:  každé dieťa vo veku 15 rokov 
na Slovensku má prístup k počítaču a využíva ho prevažne na zábavu a komunikáciu s ostatnými. Deti 
v tomto veku sa stretávajú na internete aj s negatívnymi javmi, ako sú agresivita, kyberšikanovanie. Rodičia 
nekontrolujú takmer polovicu detí v tom, čo robia na internete. Záver: vhodná by bola prevencia nežiaducich 
vplyvov internetu na deti. 

Kľúčové slová: internet, závislosť od internetu, kyberšikanovanie, agresivita. 

 

Summary 
The authors process the review of the literature on this topic and presents the results of the survey. Methods: 
84 students of the 9th Year of primary school in Kosice answered a set of questions. The authors chose for this 
article the answers to five questions relevant to the subject article. Results: Every child aged 15 years in Slo-
vakia has access to a computer and use it mostly for entertainment and communication with others. Children 
in this age meet on the internet with negative phenomena such as aggression, cyberbullying. Parents do not 
control nearly half of the children in what they are doing on the internet. Conclusion: the prevention of ad-
verse effects of the internet on children is needed. 

Key words: Internet, internet addiction,  cyberbullying, aggressiveness.  

 

Úvod  
Moderné komunikačné technológie majú svoje pozitívne 

stránky. Na vyvíjajúcu sa detskú psychiku však môžu mať 
aj negatívny vplyv. Medzi najzávažnejšie negatívne vplyvy 
informačných technológií na deti patria závislosť, „kyberši-
kana“ a vplyv násilia, prezentovaného deťom v televízii, 
v počítačových hrách a na internete. 

Nelátková závislosť (alebo nelátková návyková cho-
roba) je chorobná zviazanosť jedinca s nejakou činnosťou, 
teda procesom, preto má názov aj procesová závislosť. Je-
dinec pri tomto type závislostí nekonzumuje drogu priamo 
na telesnej úrovni, konzumuje ale drogu na duševnej úrovni. 
Pre takto závislého jedinca je nelátková droga duševnou po-
travou, a tak sa stáva centrom jeho života. Drogou môžu byť 
rôzne hazardné hry, peniaze, aktivity spojené so športom, naku-
povanie. Závislý jedinec je k týmto objektom alebo činnostiam 
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priťahovaný čoraz viac, postupne sa nevie bez tejto aktivity 
zaobísť a tak si chorobnú závislosť „buduje“ a v nej ďalej 
pokračuje (Macková, 2010). 

 

Internet a sociálne siete 
Internet sa stal novodobým fenoménom. Umožňuje exis-

tenciu a prevádzku sociálnych sietí, ktoré už neodmysliteľne 
patria k životu mladých ľudí, ktorí majú obrovský záujem 
zapájať sa do týchto sietí na celom svete. Trávia v digitál-
nom svete stále viac času, úplnou slobodou k prístupu k in-
formáciám sa však otvárajú brány aj k informáciám s porno-
grafickou tematikou, ako pestovať konopu siatu, rôznym 
ukážkam ako praktizovať týranie, sexuálne úchylky, vraždy, 
sadizmus. Veľké nebezpečenstvo hrozí kliknutím na porno-
grafické stránky, kde sa deti dostávajú priamo k sexuálnym 
aktom vo vulgarizovanej podobe, ktorá nemá s láskou nič 
spoločné (Macková, 2010). 

S rozvojom moderných komunikačných technológií, ako sú 
internet, chat, mobil, dochádza k závislostiam, ktoré majú spo-
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ločné pomenovanie ako komunikačné závislosti. Používanie 
mobilného telefónu má v komunikácii dôležitý význam, ale ak 
dôjde k problémovému užívaniu, dochádza k závislosti na ho-
voroch, na textových správach, ako aj na nahrávaní videí na 
mobil. Závislosť na internete prináša so sebou do života jedin-
ca psychologické, sociálne, školské komplikácie. Podľa Hup-
kovej (2010) patologický vzťah k internetu a počítačom má 
analógiu v 6 znakoch, diagnostických kritériách vymedzujú-
cich akúkoľvek (látkovú i nelátkovú) závislosť. Sú nimi naprí-
klad silná túžba alebo nutkanie tzv. baženie (angl. craving), 
problémy v sebaovládaní, odvykací stav, vzrast tolerancie, po-
stupné zanedbávanie iných potešení, záujmov a koníčkov, po-
kračovanie aj napriek zjavným škodlivým následkom.  

Ako uvádza Velichová (2010), tri štvrtiny Európanov 
využíva sociálne siete, ktorých počet sa do roku 2012 zdvoj-
násobil. Sociálne siete sú síce v niektorých prípadoch odliš-
né, ale základné funkcie sú rovnaké. Sú to profily a mož-
nosti pozvať iného účastníka pre vstup do siete, alebo do 
formovanej skupiny, takto sa postupne vytvára skupina pria-
teľov, ktorá je dostupná len pre svojich členov siete alebo 
pre skupiny členov. V týchto skupinách je podstata komu-
nikácie založená možnosťou diskusie s členmi siete alebo 
skupiny so spoločným zdieľaním rôznych materiálov ako sú 
texty, hudba, videá, fotografie, hyperlinky, a počítačové 
hry. Pridanou hodnotou, kde sa môžu zúčastniť členovia 
siete, sú spoločné projekty a tak Facebook, Skype, MySpa-
ce, ICQ, YouTube sa stávajú pre deti a mládež občianskou 
spoločnosťou. Deti a mládež si vytvárajú profily v komu-
nitnom webe, ktorý je založený na profiloch, ktoré obsahujú 
informácie ako sú vek, pohlavie, bydlisko, osobné záľuby, 
fotografie, videá. Tieto môžu vidieť, ako aj zdieľať ostatní 
užívatelia. Deti a mládež používajú sociálnu sieť viac ako 
telefóny, a v ostatnom období ešte viac ako komunikáciu 
a rozhovory tvárou v tvár. Tento spôsob komunikácie je naj-
jednoduchším spôsobom, na udržanie kontaktu a kamarát-
stva a slúži ako náhrada sociálnych väzieb. Nebezpečenstvo 
vzniká zo straty súkromia, ale aj so vznikom závislosti, kto-
ré môže internet spôsobiť. Medzi najväčšie nebezpečenstvá 
patria strata súkromia zneužitím údajov, stotožnenie sa s vir-
tuálnou identitou, prístup k nevhodným obsahom a sociálne 
riziká spojené s vyhrážaním, obťažovaním, agresivitou. 

 „Najväčšie nebezpečenstvo, ktoré z internetu ohrozuje 
zdravý psychický a morálny vývin detí a mládeže, predstavujú 
webové stránky s pornografickou tematikou v podobe textov 
(reklama, inzeráty, vtipy), fotografií či filmov.“ (Kunák, 2007). 

 

Počítačové hry a závislosť 
Počítačové hry patria medzi nové zábavné médium. Ich 

príťažlivosť spočíva vo vnútornej motivácii tým, že hráčom 
ponúka optimálne množstvo výziev, prebúdza ich fantáziu 
a zvedavosť. Výhodou tohto média je, že rozvíja tvorivosť, 
logické myslenie, schopnosti riešiť problémy, prostredníc-
tvom simulácie prispieva k odovzdávaniu vedomostí, po-
máha deťom chápať niektoré komplexné vzájomné súvislos-
ti. Existujú však opodstatnené obavy, že zamestnávanie sa 
počítačom vedie u detí k rozvoju čisto technického a lineár-
neho myslenia, pri ktorom sa potláča asociačné a intuitívne 
myslenie. Počítačové hry preto môžu ovplyvniť sociálne 
správanie detí, kde konečným dôsledkom býva vznik ne-

ustálej potreby hrať sa – závislosť. Ako uvádza Micháleko-
vá (2003) dieťa žije vo fiktívnom prostredí, stráca potrebu 
a schopnosť vyjadriť svoje city, obavy. Stráca schopnosti 
orientácie v reálnom priestore a fyzickú obratnosť. Môže 
prísť bez vedomia rodičov do styku s informáciami, ktoré 
môžu ohroziť jeho ďalší vývoj. Za najúčinnejší a jediný 
spôsob konfliktov považuje násilie. Začne strácať tvorivé 
a slobodné myslenie a uvažuje schematicky. Má tendenciu 
vyjadrovať sa úsečne a v krátkych poveloch. Je dezoriento-
vané v oblasti etických noriem a hodnôt (najmä v spojitosti 
s bojovými hrami a hrami plnými násilia). 

Rozoznávame duševnú a telesnú závislosť, duševná 
závislosť sa prejavuje túžbou až nutkavou potrebou užiť 
drogu – hrať, ako aj pokračovať v hraní kvôli pocitom slasti 
a vzrušenia. Závislosť od hrania vyvoláva silnú duševnú zá-
vislosť, hoci chorobný hráč nepoužíva drogu v klasickom 
chápaní. Najčastejším dôvodom, prečo deti hrajú počítačové 
hry sú zábava, alebo nuda, alebo ich ku hraniu priviedli ich 
vrstovníci. Podstatnými črtami patologického hráčstva je 
opakujúca sa hra, ktorá pokračuje a narastá. Narušené sú so-
ciálne vzťahy, ochudobnenie sociálneho života, osamelosť, 
panika, odcudzovanie sa od druhých ľudí, rozkol materiálnych 
ako aj rodinných a pracovných hodnôt a záväzkov. Okrem ne-
gatívnych dôsledkov dochádza k zanedbávaniu povinností, čas-
té sú konflikty so súrodencami. U dieťaťa závislého od hry sa 
hráčska vášeň z počítačových hier, môže  premeniť na závis-
losť od hazardu. Tento hráčsky návyk môžu spôsobiť nielen 
počítačové hry, ale aj zábavné automaty. Medzi varovné signá-
ly patologického hráčstva u dieťaťa patria stála chuť hrať, ne-
ustále nutkavé myšlienky vo vzťahu k hre. U dieťaťa dochádza 
k podráždenosti, má depresívnu náladu, je nepokojné, precitli-
vené s neschopnosťou sústrediť sa na prácu. Ďalším príznakom 
je agresia sprevádzaná klamstvom s výskytom drobných krá-
deží. Dieťa stráca záujem o štúdium, čím dochádza k zhoršeniu 
prospechu v škole. Získavanie peňazí požičiavaním od spolu-
žiakov, súrodencov, starých rodičov sú varovným signálom pa-
tologického hráčstva (Micháleková, 2003). 

 

Kyberšikana 
 „Elektronické šikanovanie (cyberbullying) sa definuje 

ako zneužívanie mobilných telefónov a internetu na posie-
lanie agresívnych a nenávistných správ za účelom zastrašo-
vania ich príjemcu. Internetové prostredie poskytuje veľké 
možnosti na tieto aktivity.“ (Bieliková et al., 2010).  

Kyberšikanu opisujú Rottová et al. (2009) ako zneužitie 
informačných komunikačných technológií k takým činnos-
tiam, ktoré majú niekoho zámerne „vyviesť z rovnováhy“, 
sem sa zaraďujú najmä mobilné telefóny a internet, e-maily, 
blogy. Jedná sa o druh počítačovej šikany, ktorá využíva 
elektronické prostriedky, ktorých prejavy môžu spadať do 
oblasti kriminálnych činov. Najčastejšie prejavy predstavujú 
zasielanie obťažujúcich, urážlivých až útočných mailov, ktoré 
dehonestujú ostatných. 

Pri kyberšikane chýbajú typické znaky šikanovania, kto-
ré by si mohli dospelí všimnúť. Takýto prejav šikany s vyu-
žitím komunikačných a informačných technológií sa líši 
oproti klasickej šikane tým, že páchateľ ostáva anonymný 



J. VANČÍKOVÁ, G. ŠEDIVÁ, A. BEDNÁŘOVÁ, I. DÓCI, I. STRUKANOVÁ: 
Vplyv médií na psychiku detí: prehľad literatúry a prieskum 

32 
 

a jeho obeť sa nikdy nedozvie, kto ju šikanoval. Charakte-
ristické sú dva typy kyberšikany: 

• priame útoky - posielanie správ priamo obetiam, vyhrá-
žanie sa pomocou výhražných, krutých správ, kradnutie he-
siel, zverejňovanie intímnych informácií alebo ohováranie 
prostredníctvom blogu, časté je zverejňovanie chúlostivých 
a klamlivých informácií a obrazových materiálov na webo-
vých stránkach, hlavne záznamy aktov klasickej šikany, pá-
chania násilia na obeti, časté sú zverejnené pornografické 
fotografie s tvárou obete,  

• kyberšikana v zastúpení - využívanie druhých pre šika-
nu obete v kyberpriestore, je nebezpečnejšia, nakoľko spo-
lupáchatelia niekedy aj dospelí, sa na nej zúčastňujú neve-
domky (Rogers, 2011). 

Zákernosť tohto druhu šikanovania spočíva v tom, že je-
ho pôsobnosť môže byť nepretržitá - 24 hodín denne, 365 
dní v roku. Elektronický násilník zažíva pocity zadosťuči-
nenia, ak môže inú osobu rozrušiť, vystrašiť alebo zneistiť 
posielaním nevhodných textových správ a mailov. Pri ky-
beršikane nie je potrebná jeho fyzická sila, ale dôležitá je 
schopnosť agresora používať počítač, mobil alebo internet 
(Bieliková et al., 2010). 

 

 Televízne násilie a jeho dopad na deti 
Televízne vysielanie a internet sú síce oknom do sveta 

poznania, ale môžu byť aj oknom do sveta problémov. Deti 
sa prostredníctvom televízie môžu dostať k informáciám, 
ktoré sú plné agresívnych scén, ako uvádza Ondrejkovič 
a dodáva, že zhliadnutie brutálneho námetu (najmä ak to nie 
je prvýkrát) sa stáva nezriedka spúšťačom deviantného 
správania a neskôr trestného činu (Kunák, 2007). 

Podľa Matoušeka a Kroftovej (Kunák, 2007) môže počet 
hodín „presedených“ pred televízorom v detstve  dlhodobo 
ovplyvňovať osobnosť dospelého človeka. Uprednostňova-
nie relácií predvádzajúcich násilie vo veku osem rokov 
predikuje vyšší počet zadržaní a odsúdení za násilné trestné 
činy vo veku tridsať rokov. 

Pre Organizáciu spojených národov pre výchovu, vedu 
a kultúru v roku 1998 Holandská univerzita spolu s medzi-
národnou organizáciou skautov vypracovala rozsiahly vý-
skum zameraný na vplyv násilia v médiách na detskú popu-
láciu kde zistili, že: 

• v priebehu jednej hodiny sa divákovi ponúka 5-10 ná-
silných scén, ktoré sú ale predstavené ako príjemné alebo 
prospešné, 

• v 3.-5. roku života dieťaťa hrozí, že ak bude sledovať te-
levízny program, v ktorom vystupuje agresor, stotožní sa s ním, 

• až v 6. roku dieťa dokáže rozlíšiť, čo je reálne a fantazijné, 

• sledovanie televízie zamestná dieťa natoľko, že nemá 
čas pre reálne osoby a stáva sa závislým, 

• sledovanie TV odčerpáva emocionálnu energiu, dieťa 
prestáva mať záujem o ľudí, 

• pri častom sledovaní násilia dieťa stráca kontrolu nad 
svojimi agresívnymi pudmi a tak dochádza k morálnemu 
otupovaniu (Slivka, 2007). 

Deti a mládež sa ku kontaktu s médiami dostanú hlavne 
v rodinách, najmä vo voľnom čase a pre nedostatok  času zo 
strany rodičov. Postupne sa z detí, ktoré trávia dlhé hodiny 
pred televíznou obrazovkou stávajú jedinci so závislosťou, 
ktoré (Kunák, 2007)  majú obdobné charakteristiky ako tzv. 
„počítačoví narkomani.“  

Autor Hofbauer upozorňuje, že časovo príliš náročné 
(každodenné a niekoľkohodinové) využívanie médií vo voľ-
nom čase môže viesť k závislosti na nich alebo spôsobuje ab-
senciu činností kompenzačných (napr. športových, alebo ume-
leckých).  

 

Metodika prieskumu  
Prieskumnú vzorku tvorili deti vo veku 14 a 15 rokov – 

spolu 84 žiakov deviateho ročníka jednej košickej základnej 
školy. Z toho 14-ročných bolo 23 chlapcov a 18 dievčat. Vo 
veku 15 rokov bolo 21  chlapcov a 22 dievčat (tab. 1).  

Tabuľka 1. Vek respondentov 

 

Žiaci vyplnili rovnaký dotazník, ktorý mal niekoľko de-
siatok otázok, ktoré sa týkali širokého okruhu problémov 
mladých ľudí – napr. vzťahu s rodičmi, konzumácie legál-
nych aj nelegálnych psychotropných látok. Na toto miesto 
sme vybrali odpovede, ktoré sa týkajú témy článku.  

 

Výsledky 
Otázka 1. Zaujímajú sa Tvoji rodičia čo robíš na internete?  

Obrázok 1. Kontrola práce na internete rodičmi 

Deti Chlapci % Dievčatá % 

14–roční 23 52% 18 45% 

15–roční 21 48% 22 55% 

Spolu 44 100% 40 100% 
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Z odpovedí vyplýva, že najviac respondentov uviedlo, 
že rodičia sa vôbec nezaujímajú a nekontrolujú, čo deti na 
internete sledujú, čo predstavuje až 20 (45%) chlapcov a17 - 
(43%) dievčat. Občas kontrolujú rodičia 9 chlapcov (20%) 
a 6 dievčat (15%) (obr. 1). 

Kontrolu stránok, ktoré deti navštevujú, vykonávajú ro-
dičia u 7 (16%) chlapcov a 9 (22%) dievčat. Vykonanú kon-
trolu histórie navštevovaných stránok rodičmi uvádzajú len 
3 chlapci (7%) a 2 dievčatá (5%). Spoločný čas strávený na 
internete s rodičmi uviedli 2 chlapci (5%) a 3 dievčatá (7%).  
 

Otázka 2. Akú činnosť robíš najčastejšie na počítači? 

Tabuľka 2. Najčastejšia činnosť na počítači 

Činnosť na počítači  Počet 
chlapcov % Počet 

dievčat % 

surfovanie po internete 6 14% 2 5% 

chat s kamarátmi 5 11% 7 17% 

Facebook 10 23% 9 22% 

písanie e-mailov 2 4% 2 5% 

sťahovanie hudby, filmov 2 5% 5 13% 

PC hry 18 41% 8 20% 

sťahovanie blogov, stránok 1 2% 4 10% 

Materiály do školy 0 0% 3 8% 

Iné 0 0% 0 0% 

nemám počítač 0 0% 0 0% 

nepracujem na ňom, nebaví ma 0 0% 0 0% 
 

Z odpovedí vyplýva, že najčastejšou činnosťou pri práci 
na počítači u chlapcov je hranie počítačových hier (18 chlap-
cov - 41%). Ďaľšou činnosťou, ktorej sa chlapci venujú je 
facebook (10 chlapcov - 23%). Surfovanie na internete uvied-
lo 6 (14%) chlapcov. S kamarátmi si chatuje 5 (11%) chlapcov. 
Písenie e-mailov uviedli 2 chlapci. Sťahovaniu filmov a hudby 
sa venujú tiež len 2 chlapci. Do školy si žiadne materiály na 
počítači, ako vyplýva z tabuľky chlapci nevyhľadávajú. 
U dievčat je častejšou činnosťou, ktorej sa venujú na počítači 
facebook (9 dievčat - 22%). Hranie počítačových hier, uviedlo 
8 (20%) dievčat, ako daľšiu najčastejšiu činnosť na počítači. 
S kamarátmi si chatuje 7 (17%) dievčat. Sťahovaniu hudby 
a filmov sa venuje 5 (13%) dievčat. Sťahovaniu blogov, sa 
venujú, ako uviedli 4 (10%) dievčatá. Písanie e-mailov uviedli 
2 (5%) dievčatá. Surfovaním po internete uviedli 2 (5%) 
dievčatá. Len 3 dievčatá (8%) uviedli, že si vyhľadávajú na 
internete materiál do školy (tab. 2). 

 

Otázka 3. Stretol/a si sa niekedy cez internet s ...? 

Z výsledkov vyplynulo (obr. 2), že s  agresivitou cez in-
ternet sa stretlo 9 (20%) chlapcov a 7 (17%) dievčat, s poni-
žovaním a zosmiešňovaním vo vyššej miere uvádza 15 (34%) 
chlapcov a 9 (22%) dievčat. Naopak ohováranie je vo vyššej 
miere zastúpené u 15 (38%) dievčat, ako u 13 (30%) chlapcov. 
S vyhrážaním prostredníctvom internetu majú skúsenosť, ako 
uvádzajú 4 (9%) chlapci a 3 (8%) dievčatá. So sexuálnym ná-

vrhom majú, ako uvádzajú skúsenosť 3 (7%) chlapci a 6 (15%) 
dievčat. Respondenti sa s vytváraním porno obrázkov, ako 
spoločne uvádzajú, nestretli.  

Obrázok 2. Stretnutie cez internet 
 

Otázka 4. Uveď 3 aktivity, ktoré robíš vo voľnom čase 
najradšej. 

Výsledky, z ktorých je zrejmé, že hlavnou voľnočasovou 
aktivitou sa u väčšiny probandov postupne stáva PC a TV, 
prezentujeme na obrázkoch 3 a 4. 

Obrázok 3. Aktivity vo voľnom čase – chlapci 

Obrázok  4. Aktivity vo voľnom čase – dievčatá 

 
Otázka 5. S kým sa poradíš, ak máš nejaký problém? 

Z výsledkov na otázku 5 vyplýva, že 10 (23%) chlapcov a 15 
(37%) dievčat sa pri riešení vlastného problému radí 
s matkou. S otcom sa poradí  8 (18%) chlapcov a 4 (10%) 
dievčat. S oboma rodičmi sa poradia, ako  uvádzajú 6 (14%) 
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chlapci, 6 (15%) dievčat. S kamarátom/kou sa poradí, uvá-
dzajú 11 (25%) chlapcov a 12 (30%) dievčat. Učiteľovi sa 
nezdôverí  s problémom, ako zhodne uvádzajú ani jeden 
respondent. Svoje problémy si riešia sami, uvádzajú 9 (20%) 
chlapci a 3 (8%) dievčatá. S inou osobou neuvádzajú 
respondenti nikoho (obr. 5). 

Obrázok 5. Riešenie problému 

 

Diskusia 
Výsledky nášho prieskumu sú v súlade s výsledkami 

iných výskumov – každé dieťa vo veku 15 rokov na Sloven-
sku má prístup k počítaču a využíva ho prevažne na zábavu 
a komunikáciu s ostatnými. Deti v tomto veku sa stretávajú 
na internete aj s negatívnymi javmi, ako sú agresivita, ky-
beršikanovanie. Rodičia nekontrolujú takmer polovicu detí 
v tom, čo robia na internete, čo je veľmi zarážajúce zistenie. 

V oblasti primárnej prevencie by sa mali rodičia zaují-
mať a starostlivo kontrolovať svoje deti, aké stránky na in-
ternete navštevujú. Mali by s deťmi komunikovať, vysvet-
ľovať a upozorňovať ich na nevhodnosť konkrétnych tele-
víznych relácií a webových internetových stránok. Rodičia 
by mali (Kunák, 2007) dodržiavať nasledujúce zásady:  zís-
kať si dôveru dieťaťa, naučiť ho počúvať, venovať mu dos-
tatok času, adekvátne ho zapájať do činností v rodine, pod-
porovať ho v zdravých záujmoch, záľubách, koníčkoch pes-
tovaných vo voľnom čase, podporovať jeho kontakty so 
zdravou spoločnosťou vrstovníkov. Rodičia by mali spoloč-
ne s dieťaťom vyhľadávať relevantné a záujmové stránky, 
mali by mať prehľad a dohľad o tom, na akých interneto-
vých stránkach sa dieťa pohybuje. Rodičia by nemali dovo-
liť deťom, aby sa stretávali a dohadovali si stretnutia 
s inými používateľmi cez počítač – najmä ak ho dieťa nepo-
zná. Učiť deti, aby boli obozretné a neposkytli svoje osobné 
údaje, nikdy neodpovedali na odkazy, ktoré sú neslušné, ag-
resívne, zastrašujúce. Rodina má vytvárať podnetné pro-
stredie, aby dieťa netrávilo voľný čas sledovaním televízie 
či zábavou na počítači. Vytvárať atmosféru ľudskej blízkos-
ti a pocitu spolupatričnosti. 

 

 

 

 

Záver 
Záverom možno len skonštatovať, že nové informačné 

technológie priniesli na jednej strane pokrok a určitý život-
ný komfort, ale na druhej strane majú aj negatívny vplyv na 
ľudí, najmä na deti. Ako sa bude ďalej vyvíjať generácia 
dnešných –násťročných detí, ktorá už vyrástla v dobe inter-
netu, počítačových hier a facebooku, sa nedá predpovedať.   

 

Literatúra                    
Bieliková, M. et al.: Prejavy násilia na základných a stred-
ných školách. Manažment školy v praxi, 2010, č. 4,  s. 25-28. 

Gregová, D.  et al.: Mediálna výchova – jeden z pros-
triedkov výchovy a vzdelávania detí a mládeže. In: Proble-
matika voľného času detí a mládeže. Zborník z vedecko-
odbornej konferencie. Prešov: Gréckokatolícka teologická 
fakulta Prešovskej univerzity, 2007,  s. 74-78.  

Hupková, I.: Sociálno patologické javy. In: Aktuálne prob-
lémy drogovej závislosti v SR a ďalších krajín EÚ. Zborník 
príspevkov. Bratislava: Centrum protidrogových a poraden-
ských služieb na EU, Katedra pedagogiky NHF EU, 2010, 
s. 14-17.  

Kunák, S.: Vybrané možnosti primárnej prevencie negatív-
nych vplyvov na deti a mládež. Bratislava: IRIS, 2007, 145 s.  

Macková, Z.: Vzťah ako droga. In: Aktuálne problémy dro-
govej závislosti v SR a ďalších krajín EÚ. Zborník príspev-
kov. Bratislava: Centrum protidrogových a poradenských 
služieb na EU, Katedra pedagogiky NHF EU, 2010, s. 41-47.       

Michaleková, L.: Hráčska závislosť. In:  Poruchy správania 
a učenia. Bratislava: Raabe, 2003, s. 1-28.     

Rogers, V.: Kyberšikana. Praha: Portál, 2011, 104 s.  

Rottová, N. et al.: Kyberšikana a její prevence - příručka 
pro učitelé. Plzeň: DRAGON PRESS s.r.o., 2009, 108 s.  

Slivka, D.: Duchovná formácia v rámci voľného času mlá-
deže. In: Problematika voľného času detí a mládeže. Zbor-
ník z vedecko-odbornej konferencie. Prešov: Gréckokatolícka 
teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 40-47.  

Velichová, Ľ.: Facebook a závislosť. In: Aktuálne problémy 
drogovej závislosti v SR a ďalších krajín EÚ. Zborník príspev-
kov. Bratislava: Centrum protidrogových a poradenských slu-
žieb na EU, Katedra pedagogiky NHF EU, 2010, s. 65-70. 

 

 

Do redakcie došlo 1.6.2012. 

Akceptované pre publikáciu 22.6.2012. 

 


