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Súhrn 
Výskum potenciálnych súvislostí používania internetu s well-being a kvalitou vzťahovej väzby u ľudí s pos-
tihnutím je aj v zahraničných podmienkach relatívne nový a na Slovensku viac menej vo svojich začiatkoch. 
Príspevok ponúka prehľad základných poznatkov o využívaní internetu u ľudí so zrakovým, sluchovým alebo 
telesným postihnutím v kontexte prežívanej subjektívnej pohody a kvality vzťahových väzieb. Cieľom práce 
je poukázať na dôležitosť ďalšieho výskumu v tejto oblasti - okrem iného aj z dôvodu protichodných výsled-
kov výskumov v zahraničí. Doterajšie zistenia poukázali na pozitívne ako aj negatívne dôsledky používania 
internetu u ľudí s postihnutím vzhľadom na druh internetovej aktivity, výskyt neistej vzťahovej väzby u ľudí 
s postihnutím a zvýšené používanie internetu pri neistých vzťahových väzbách intaktnej populácie. Vý-
skumné dáta v tejto oblasti majú využitie v klinickej praxi, vo výchove, vzdelávaní a prevencii. 

Kľúčové slová: jednotlivec s postihnutím, internet, well-being, vzťahová väzba.  

 

Summary 
The research of potential relations between internet use, well-being and quality of attachment in persons with 
disabilities is rather novel issue and in Slovakia it is beginning, only. The paper provides an overview of basic 
information about internet use in people with visual, auditory or physical disability in the context of their 
well-being and quality of their attachment. The purpose of the study is to highlight the importance of the fu-
ture research in this area because at present there are contradictory findings in research conducted abroad. 
Up till now, the research results reflect both positive and negative effects of internet use in people with dis-
abilities, in respect to the type of the internet activity, presence of the insecure in persons with disabilities, as 
well as increased internet use in cases of insecure attachment in persons without a disability. The research 
data in this area presented could be applied in the clinical practice, education and prevention. 
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Úvod 
Internet ako globálny systém vzájomne prepojených po-

čítačových sietí a hardvérových systémov prostredníctvom 
špecifických komunikačných kanálov sprostredkúva výme-
nu zdrojov dát, balíkov informácií a ďalšie rôzne služby. 
Viedol aj k redefinícii a akcelerácii prenosu telefonických 
služieb, spravodajstva, televízie, filmu a hudby, ale aj no-
vému spôsobu obchodovania. Internet využíva viac ako 2,4 
miliardy ľudí; v USA 78,6 %, v Austrálii a Oceánii 67,6 % 
a v Európe 63,2 % populácie (Internet World Stats, 2012).  
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V digitálnom tkanive internetu vznikajú nové „sieťové 
kultúry“, „virtuálne sociálne systémy“, ktoré sa globálne ší-
ria veľmi rýchlym tempom (rozličné formy „on-line“ ko-
munít, diskusných skupín, časopisov a pod.); objavujú sa 
nezvyčajné virtuálne formy on-line identity a existencie 
človeka (avatara) v kyberpriestore, napr. v Second Life (Bat-
thyány a Pritz, 2009). Internet a informačno-komunikačné 
technológie majú aj u ľudí s postihnutím (napr. zraku, slu-
chu, autonómneho pohybu a pod.) mnohoraký pozitívny 
úžitok, ponúkajú alternatívne možnosti pre ich sociálnu in-
klúziu a prinášajú aj mnohé výhody psychologickej povahy. 
Podporné skupiny, ktoré vznikajú na internete, imitujú ale-
bo kompenzujú sociálnu oporu, vrátane jej preventívnych 
a terapeutických účinkov (Finn, 1999). Komunikácia „on-
line“ dovoľuje ľuďom s postihnutím dostať sa na takú úro-
veň sociálneho styku, ktorú by možno v bežnom živote 
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„off-line“ iba veľmi ťažko dosiahli (Dobransky a Hargittai, 
2006). Internetová komunikácia zároveň umožňuje ľuďom 
s postihnutím do istej miery sa chrániť a uniknúť pred izolá-
ciou a stigmou, ktorá sa v ich živote spája s postihnutím, 
navyše môžu pomocou nej aj pomerne ľahko získať pre 
nich vysoko žiaducu („virtuálnu“) identitu (Smedema 
a McKenzie, 2010). Súčasný addiktologicky zameraný vý-
skum internetu však poukazuje aj na riziká jeho nadmerné-
ho používania u dospelých, mládeže aj detí (Šmahel, 2007; 
Young, 2007; Benkovič, 2007; Müller a Wölfling, 2011; 
Felcanová a Glasová, 2012a). Otázkam oprávnenosti zave-
denia novej diagnostickej kategórie - tzv. nelátkových fo-
riem abúzu a závislostí (napr. internet addiction, computer 
games addiction) - sa odborníci v rovine diskusií i v rovine 
empirického výskumu venujú už dlhšiu dobu (Batthyány 
a Pritz, 2009). Na univerzitnej klinike v Mainzi prebieha 
klinický výskum zameraný na zisťovanie účinnosti pôvod-
ného nemeckého systému intervencie pri týchto novodo-
bých prípadoch závislostí (Jäger et al., 2012). Problematika 
etiológie a liečby závislostí je pritom vo všeobecnosti veľmi 
komplexná a u konkrétneho človeka bez ohľadu na vek do 
veľkej miery závisí od životných podmienok a udalostí 
a najmä od spôsobu, akým sa s nimi konfrontuje (Müller 
a Wölfling, 2011).  

Tieto procesy sa v medicíne i psychológii snažia obsiah-
nuť také koncepty, ako je napríklad well-being, resp. sub-
jective well-being alebo quality of life. (Termín subjective 
well-being sa vzťahuje k prežívanej kvalite svojho života 
subjektom, pričom obsahuje citovú odozvu aj kognitívne 
zhodnotenie života a jeho podmienok v širšom zmysle slova 
(Diener, 1984, 2000).  

 Well-being alebo subjektívna pohoda – podľa v súčas-
nosti všeobecne prijímaných integrujúcich náhľadov, ne-
znamená iba neprítomnosť istého nedostatku, poruchy či 
príznaku choroby, ani jednoduchú absenciu negatívnych 
afektov úzkosti či depresie – ale je komplexným stavom fy-
zického, psychického a sociálneho zdravia (Smedema 
a McKenzie, 2010). Interdiscilinárne zameraná odborná 
diskusia pritom poukazuje na komplexnosť a dynamickosť 
procesov spájajúcich sa so zdravím (Glasová, 2006). Vzá-
jomný súvis medzi well-being a používaním internetu u ľudí 
s postihnutím skúmali podľa nám dostupných informácií vo 
svete len niekoľkí autori (napr. Smedema a McKenzie, 
2010). Avšak výsledky sú zatiaľ protichodné, poukazujú na 
pozitívne, negatívne, ale aj na neutrálne účinky používania 
internetu u tejto populácie.  

K jednému z významných faktorov, ktorý prispieva 
k well-being a pôsobí protektívne v prospech udržania du-
ševného zdravia, vrátane nižšieho rizika vzniku abúzu lát-
kovej či nelátkovej povahy, je kvalitná vzťahová väzba, na 
čo poukazujú mnohé staršie i novšie empirické výskumy 
(Kobak et al., 2006). Klinická práca a empirický výskum 
Johna Bowlbyho (Bowlby, 1988, 2010; Hardy, 2007), ho 
nakoniec vzdialili od jeho učiteľky Melanie Kleinovej a pri-
viedli ho k záveru (Schwartz, 1999), že v dynamike integru-
júcich procesov psychiky u daného človeka nie sú natoľko 
dôležité jeho nevedomé fantázie, ale priame interpersonálne 
vzťahy s dôvernými blízkymi osobami, v ranom detstve 
vzťahy s rodičmi alebo s primárnymi opatrujúcimi osobami 
(Bowlby, 2010). Rovnako i pre človeka s postihnutím je 

bezpečná vzťahová väzba na báze prvotnej psychologickej 
dostupnosti, t.j. prítomnosti a zmysluplnej citovej blízkosti 
„rodiča“, dôležitým zdrojom pre jeho harmonický vývin 
a budúcu resilienciu. Najmä v situáciách, keď sa cíti zastra-
šený, slabý alebo chorý sa tieto „prvotné citové putá“ 
a s ním súvisiace „vnútorné pracovné modely“ sociálnych 
vzťahov stávajú súčasťou „bezpečnej (psychologickej) zá-
kladne“ a zásobárne odvahy konfrontovať sa s neznámym 
a potenciálne i ohrozujúcim svetom; ovplyvňujú teda aj 
spôsob, akým sa daná osoba s postihnutím vyrovnáva so zá-
ťažou najrozličnejšieho druhu (Bowlby, 2010; Felcanová 
a Glasová, 2012b). Viaceré výskumy (Thomas et al. 2006a) 
však zaznamenali u detí s postihnutím rizikovú, neistú 
vzťahovú väzbu k rodičovi, a to významne častejšie ako 
u detí bez postihnutia. V týchto prípadoch hrozí, že budú 
hľadať falošné náhrady za neuspokojivé citové vzťahy 
s rodičmi a blízkymi a môže sa nimi stať aj internet. Ako 
ukázali výsledky výskumu (Lei a Yana, 2007) u osôb 
s neistou väzbou sa významne častejšie pozorovali prípady 
zneužívania internetu pri porovnaní s osobami s bezpečnou 
väzbou. Svojou neosobnosťou a virtualitou sa internet stáva 
tiež obranou pred ďalšími - úzkosťou poznačenými ale reál-
nymi - interpersonálnymi vzťahmi.  

 

Internet a jednotlivec s postihnutím 
Medzi špecifické charakteristiky sveta internetu, ako 

sme už vyššie naznačili, patrí anonymita, virtualita vzťahov 
a komunikácie, ktorá sa často spája so sociálnou i etickou 
disinhibíciou (Vybíral, 2001). Mnohé z týchto charakteristík 
sú lákavé nielen pre adolescentov hľadajúcich vzrušenie 
a bezpečnejší priestor pre exploráciu osobnej identity, ale aj 
pre ľudí úzkostných, so zníženou sebadôverou či s potrebou 
ventilácie negatívnych afektov. 

S odvolaním sa na Maslowov hierarchický pyramídový 
systém potrieb (Hall et. al., 1997) možno povedať, že inter-
net môže do istej miery uspokojovať ľudské potreby. Užíva-
teľ internetu, v podstate bez ohľadu na vek, prostredníctvom 
neho napĺňa priamo alebo nepriamo (explicitne alebo impli-
citne) napríklad svoje potreby sebarealizácie, uznania sku-
pinou, potreby prejavu lásky, náklonnosti a bezpečia, do-
konca uspokojuje pudové pohnútky (napr. virtuálny sex). 
Benkovič (2007) považuje internet za jeden z významných 
novodobých prostriedkov uspokojovania potrieb človeka. 
Osoby s istým druhom postihnutia môžu prežívať vyšší de-
ficit v uspokojovaní niektorých svojich potrieb v porovnaní 
s osobami bez postihnutia. Môže to súvisieť s reálnou záťa-
žou fyzickej, psychickej i sociálnej povahy, ktorá sa spája 
s postihnutím, a ktorá závisí aj od stupňa postihnutia a kva-
lity adaptability osoby vzhľadom na meniace sa reálne ži-
votné podmienky a nároky (život „off-line“). V kyber-
priestore možno „on-line“ takúto záťaž veľmi jednoducho 
zmazať a fungovať virtuálne ako „normálny“ alebo aj ako 
výnimočný a sociálne žiaduci a oceňovaný človek.  

Na druhej strane, môže mať internet veľký pozitívny 
vplyv na životy jednotlivcov s postihnutím, pretože jeho 
prostredníctvom prekonávajú rôzne druhy bariér a ľahšie 
dosahujú  spojenie so svetom a tým prežívajú aj väčšiu 
osobnú autonómiu. Internetový prístup k informáciám, napr. 
o zdraví či konkrétnom druhu postihnutia, služby sprostred-
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kujúce oddych a zábavu, či možnosť nakupovať a reali-
zovať finančné transakcie on-line, či možnosť komunikácie 
sama o sebe (PC softvér „číta“, „píše“, „prekladá“ či dokon-
ca aj „hovorí“ a pod.) a spojenia sa s ľuďmi bez ohľadu na 
zemepisné vzdialenosti, čas a reálne možnosti pohybu – ma-
jú v sebe veľký potenciál zlepšiť kvalitu života i celkový 
subjektívny well-being osôb s postihnutím (Gerber, 2003). 
Ale paradoxne aj v ňom sú reálne existujúce bariéry. Taylor 
(cit. podľa Smedema a McKenzie, 2010) zistil, že ľudia 
s postihnutím (43%) mali obmedzenejší prístup k internetu 
v porovnaní s ľuďmi bez postihnutia (57%), ale pritom strá-
vili dvojnásobok času „on-line“. Jednotlivci s postihnutím 
uvádzali, že používanie internetu im dáva možnosť byť 
v lepšom kontakte s druhými ľuďmi, ľahko získavať infor-
mácie, ktoré by inak pre nich neboli prístupné. 48 % z nich 
uviedlo, že internet zlepšil kvalitu ich života, na rozdiel od 
28 % takýchto výpovedí u ľudí bez postihnutia. Počítačový 
hardvér a softvér však nie je vždy pre ľudí s postihnutím 
dostupný. Obmedzenie je dané konštrukciou počítačov, kto-
ré boli pôvodne navrhnuté pre ľudí vidiacich a počujúcich. 
Práve tieto technologické bariéry môžu čiastočne vysvetľo-
vať nižšie zastúpenie jednotlivcov s postihnutím využívajú-
cich internet (Smedema a McKenzie, 2010).  

Aj keď obmedzená pohyblivosť a niektoré limity sociál-
nej komunikácie primárne súvisia s fyzickým alebo zmys-
lovým postihnutím, pridávajú sa k nim sociálne izolujúce 
negatívne postoje a rôznorodá sociálna stigmatizácia, ktorú 
„intaktná“ majorita prisudzuje osobe s postihnutím. Kon-
frontujú sa s nimi v každodennom živote a môžu viesť na-
koniec aj k odmietaniu alebo minimalistickej interpersonál-
nej komunikácii „tvárou v tvár“. Výskumne sa potvrdilo, že 
sociálne úzkostní jednotlivci, vrátane tých s postihnutím, 
častejšie vyhľadávajú komunikáciu on-line, ktorá zabezpe-
čuje istú formu anonymity a znížené sociálne riziko (Weid-
man et al., 2012).  

 
Výskumy v kontexte používania internetu 
a well-being u ľudí s postihnutím 

Výskumy používania internetu v súvislosti s well-being 
často viedli k protichodným zisteniam. Hoci niektoré štúdie 
nezistili vzťah medzi používaním internetu a well-being 
(Gross et al., 2002), iné zaznamenali pozitívne psychoso-
ciálne účinky používania internetu (Gordon et al., 2007), 
a iné výskumy zas účinky negatívne (Van den Eijnden, 
2008). Rozporuplnosť výsledkov vyžaduje, aby skúmanie 
vplyvu internetu na psychosociálny well-being u ľudí s pos-
tihnutím sa metodologicky skvalitnil a prehĺbil (Smedema 
a McKenzie, 2010).  

Rozporné výsledky priniesli aj štúdie u ľudí s poškode-
ním miechy. Houlihan et al. (cit. podľa Smedema a McKen-
zie, 2010) a Drainoni et al. (2004) hovoria o pozitívnych 
účinkoch používania internetu a Miller (cit. podľa Smedema 
a McKenzie, 2010) o zmiešaných, pozitívnych aj negatív-
nych. Výskum Millerovej (ibid.) nepotvrdil vzájomný vzťah 
medzi skúmanými premennými, ktorými bolo používanie 
internetu a prežívanie sociálnej opory, avšak zistil signifi-
kantný negatívny vzťah medzi používaním internetu a well-
being. Podrobnejší metaanalytický rozbor aj relatívne malé-

ho počtu štúdií, ktoré sa vo svete realizovali, ako aj kultúr-
no-porovnávacie replikácie niektorých výskumov, by mohli 
prispieť k objasneniu príčin rozporuplných výskumných vý-
sledkov.  

 Vo výskume Smedema a McKenzie (2010) u zrakovo 
postihnutých jednotlivcov chatovanie pozitívne korelovalo 
s well-being, ale Van den Eijnden et al. (2008) zaznamenali 
u mladých dospelých jednotlivcov, ktorí často využívali po-
sielanie on-line správ (chatovanie) aj zvýšený výskyt prí-
znakov depresie a prípadov kompulzívneho používania in-
ternetu. Dôležitým poznatkom je, že v negatívnom vzťahu 
s well-being u ľudí so zrakovým postihnutím boli také in-
ternetové aktivity, ako je účasť v on-line podporných skupi-
nách, či vyhľadávanie informácií o postihnutí. Podľa Sme-
dema a McKenzie (2010) mohli súvisieť s nárastom emoč-
ného diskomfortu pri získavaní internetových informácií 
o druhu vlastného postihnutia u danej osoby (napr. jeho ne-
odvratnosti). Zisťujeme teda, že používanie internetu u ľudí 
s postihnutím prináša mnoho výhod a pomáha prekonávať 
aj bariéry v ich každodennom živote, ale takisto sa nevyhne 
aj niektorým rizikám. Hlbší výskum používania internetu vo 
vzťahu k subjektívnemu well-being u ľudí s postihnutím by 
súčasne mohol pomôcť zistiť, ako tieto riziká oslabiť.  

Jednou možnosťou prístupu sú empirické a klinické po-
znatky o význame bezpečnej vzťahovej väzby pre osob-
nostnú integritu a individuálnu resilienciu i subjektívny 
well-being.  

 

Vzťahová väzba a jednotlivec s postihnutím 
Teória vzťahovej väzby v čase svojho vzniku predstavo-

vala paradigmatický posun vo vývinovej psychopatológii 
(Kobak et al., 2006) i psychológii (Grossmann et al., 2008). 
V súčasnosti tiež významne vplýva na teoretické i klinické 
uvažovanie v psychiatrii, psychológii a príbuzných disciplí-
nach (Hardy, 2007; Hašto, 2005). Deje sa to však v nových 
kontextoch, ktoré sa vynorili napríklad pri využití moder-
ných technológií na zobrazenie činností mozgu alebo pri 
bádaní na poli interpersonálnej neurobiológie (Hughes et 
al., 2012). Bezbranné dieťa vyžaduje starostlivosť, ktorú mu 
má poskytnúť dospelý a vtedy správanie dieťaťa a jeho vro-
dené schopnosti zabezpečia, aby sa väzba začala vytvárať. 
Deti si prirodzene zvlášť všímajú ľudské hlasy a tváre 
a uprene hľadia do rodičovských očí (napr. pri kŕmení). Ro-
dičia intuitívne tento interakčný vzorec aktívne zrkadlia 
a napomáhajú tak sociálno-emocionálnemu, percepčnému 
i celkovému kognitívnemu vývinu dieťaťa. Podľa niekto-
rých autorov tu ide priamo o fyziologickú potrebu (Hardy, 
2007), napr. aj s ohľadom na postnatálne procesy maturácie 
mozgu. Kvalita vzťahovej väzby závisí od kvality tejto vzá-
jomnej interakcie a zmysluplnej angažovanosti oboch parti-
cipujúcich strán, teda dieťaťa i blízkej starajúcej sa osoby, 
a nezaručí ho len tak hocijaký „blízky a frekventovaný fy-
zický kontakt“ s dieťaťom v priebehu detstva. Povedať, že 
dieťa je k niekomu „pripútané“ znamená, že „má silný sklon 
vyhľadávať blízkosť a kontakt (proximity and contact) 
s konkrétnou osobou a to explicitne najmä v situácii, keď je 
napr. vystrašené, unavené alebo choré“ (Bowlby, 1969, 
1982). Za normálnych okolností je najprirodzenejšou prvot-
nou vzťahovou osobou tohto osobitého „afektívneho puta“ – 
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ktoré sa utvára medzi dojčaťom a starajúcou sa osobou vo 
vzťahoch k nemu citlivou a vnímavou – jeho rodná matka. 
Tým, že poskytuje „bezpečnú základňu“ (secure base), 
umožňuje mu postupne stále väčšiu exploráciu sveta, ktorý 
ho obklopuje, ako sme už spomenuli vyššie; a preto rané 
vzťahové väzby majú významný vplyv na jeho sociálno-
emocionálny aj kognitívny vývin. Vzťahová väzba je 
však dynamická a je aktívna v priebehu celého životného 
cyklu. Prenáša sa do ďalších dôležitých vzťahov, môže mať 
rozličnú podobu podľa interakčnej odozvy jednotlivých 
blízkych osôb, aktivuje sa i vo vzťahu so životným partne-
rom (Ainsworth et al., 1991; Crowell et al., 2008). Keďže 
ide do značnej miery o vrodený evolučný proces, ako potvr-
dil empirický výskum, vzniká a aktivuje sa aj v prípade 
vzťahových osôb, ktoré sú voči citovým potrebám dieťaťa 
menej vnímavé, inkonzistentné, ambivalentné, alebo dokon-
ca intruzívne či ubližujúce. Vtedy sa však internalizuje 
v osobitých vzoroch neistej vzťahovej väzby: vyhýbavej 
(avoidant), ambivalentno-rezistentnej (ambivalent-resistant) 
alebo dezorganizovanej (disorganised) (Ainsworth et al., 
1991). Bowlby (Holmes, 2005) chápal neistú vzťahovú väz-
bu (insecure attachment) ako psychologickú obranu nevy-
hnutnú pre emocionálne prežitie dieťaťa a z hľadiska evo-
lučnej adaptívnosti, v ktorom sa ľudský druh vyvíjal, za 
rozhodujúcu aj pre fyzické prežitie. Považoval ju tiež za 
obmedzujúci faktor, ktorý bráni neistému jednotlivcovi vy-
rovnať sa s nepriaznivou skúsenosťou.  

Citlivosť a vnímavosť, emocionálne vyladenie, kongru-
encia a chápanie citových potrieb dieťaťa u rodiča výz-
namne závisí od jeho schopnosti správne rozpoznať 
a interpretovať správanie dieťaťa, reč jeho tela, výraz jeho 
tváre i jeho verbalizácie (Howe, 2006b). Citlivosť sa tu po-
rovnáva so schopnosťou rozpoznať duševný stav dieťaťa, čo 
najlepšie dokážu rodičia s bezpečnou vzťahovou väzbou 
(Meins, 1999). U detí s postihnutím však býva zrozumiteľ-
nosť komunikácie a expresia ich duševných stavov oslabená 
prítomným funkčným a senzorickým postihnutím. Kým vi-
diaci rodičia správne pochopia, čo znamená, že ich dieťa je 
nevidiace, môžu pomerne dlho a intenzívne prežívať frus-
tráciu z nedostatku očného kontaktu alebo iných rodičmi 
očakávaných či pre nich prirodzených znakov reciprocity 
komunikácie, napr. chýbanie alebo nevýrazný sociálny ús-
mev či nebadaný pohyb hlavy dieťaťa ich smerom za ich 
prítomnosti (Meins, 1999). Je odôvodnené predpokladať, že 
spôsob, ako dieťa so senzorickým postihnutím vyhľadáva 
blízkosť vzťahovej osoby a ako túto svoju potrebu signali-
zuje, bude iný ako u detí bez postihnutia. Bude tiež ovplyv-
nený individuálne špecifickým spôsobom kompenzácie pos-
tihnutia, a tiež bude závisieť aj od spôsobu a schopností 
blízkej starajúcej sa osoby primerane odpovedať na tieto 
špecifické potreby vzťahovej väzby dieťaťa s postihnutím. 
Niektoré výskumy interakcií detí so zrakovým a sluchovým 
postihnutím s ich rodičmi toto naznačujú.  

Clements a Barnett (2002) pozorovali u detí s postihnu-
tím (predovšetkým vrodeným) častejšie neistý typ vzťaho-
vej väzby, Macrae (cit. podľa Howe, 2006a) zistil u 80 % 
nevidiacich detí v starostlivosti vidiacich rodičov neistú - 
vyhýbavú vzťahovú väzbu a podobné údaje priniesli štúdie 
u nepočujúcich detí a počujúcich rodičov. Vzťahové väzby 
medzi nepočujúcimi deťmi a nepočujúcimi rodičmi však bo-

li v medziach normy. Rodičia s postihnutím boli pravdepo-
dobne citlivejší na osobité signály systému vzťahovej väzby 
u svojho potomka s rovnakým postihnutím. Tröster a Bram-
bring (cit. podľa Howe, 2006b) tiež zistili, že nevidiace deti 
sa vyznačujú chudobnejším vonkajším prejavom emócií: 
znížená mimická dynamika až „prázdna tvár“, menej inten-
zívna reakcia úsmevom na známy zvuk alebo hrové pod-
nety, resp. menej badateľná („letmý úsmev“). Už tieto po-
merne diskrétne odlišnosti výrazu môžu prispievať k frus-
trácii a narušeniu interakcie medzi rodičom a dieťaťom. 
U rodičov detí s postihnutím navyše stres spojený so sta-
rostlivosťou o ne aktivuje vzťahové správanie aj u rodičov, 
a ak je aj u nich neproduktívne, úzkosť a stres ďalej rastú 
a môžu sa objavovať príznaky psychickej a fyzickej nepo-
hody. Ak nevyhľadajú odbornú pomoc, situácia sa nezlep-
šuje a problém sa správne nerieši, rodičia zostávajú pre die-
ťa citovo nie plne dostupní a vyvíja sa u nich neistá vzťaho-
vá väzba. Preto sa zdôrazňuje, že kvalitu vzťahovej väzby 
medzi matkou (alebo blízkou starajúcou sa osobou), zvlášť 
v prípadoch detí s postihnutím, je potrebné identifikovať 
včas a v záujme prevencie podporiť ich správnu interakciu 
(Howe, 2006a).  

 

Záver 
Postihnutie u jednotlivca ovplyvňuje interpersonálnu in-

terakciu a komunikáciu, v prípade rodiča sťažuje pochope-
nie prejavov dieťaťa s postihnutím a stupňuje stres, čo spät-
ne negatívne ovplyvňuje jeho citovú dostupnosť a správnu 
citlivosť voči vzťahovým potrebám dieťaťa (Howe, 2006a). 
Bezpečná vzťahová väzba u detí s postihnutím môže podpo-
riť a zvýšiť sebadôveru a rozvinúť primeranú mieru osobnej 
autonómie v živote. A keďže je vzťahová väzba aktívna 
v priebehu ontogenézy, každá preventívne alebo terapeutic-
ky zameraná intervencia s cieľom zlepšiť vzťahovú väzbu 
subjektu s postihnutím má rešpektovať toto ontogenetické 
hľadisko. Prakticky to znamená dostupnosť preventívnych 
programov špecificky navrhnutých s ohľadom na vek detí či 
adolescentov. Zvlášť u adolescentov a mladých dospelých 
s postihnutím sú príznaky neistej vzťahovej väzby pomerne 
časté a spojené s prežívaním nedostatku autonómie v osob-
nom i spoločenskom živote (Lane, 2012). Obmedzené príle-
žitosti pre vytváranie vzťahov s blízkymi v najbližšom pro-
stredí osôb s postihnutím sú podľa nás rizikom pre hľadanie 
síce ľahšie dostupných, ale často iba virtuálnych vzťahov 
sprostredkovaných internetom. Navyše už vyššie spomínaná 
sociálno-kultúrna a etická disinhibícia, pre komunikáciu na 
internete dosť typická, spolu s príznakmi neistej vzťahovej 
väzby a konfliktných vnútorných pracovných modelov am-
bivalentných interpersonálnych vzťahov - význame amplifi-
kujú riziko vzniku psychických a behaviorálnych porúch 
(Yi-Cheng et al., 2005). Podľa doterajších výsledkov vý-
skumu vzťahov vzťahovej väzby a nadmerného používania 
internetu u adolescentov z bežných škôl (Felcanová, 2011; 
Felcanová a Glasová, 2012; Lei a Yana, 2007) by si tento 
nový fenomén addiktológie zaslúžil väčšiu pozornosť. O to 
viac, že sa prednostne týka zvlášť zraniteľnej populácie 
mladistvých s postihnutím. V tomto kontexte sa ponúkajú 
otázky: Kde je hranica užitočného (zdravého) a škodlivého 
používania internetu telesne postihnutými osobami? Do akej 
miery jednotlivé „on-line“ internetové aktivity ovplyvňujú 
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kvalitu vzťahov „off-line“ v reálnom živote, resp. ako súvisí 
kvalita reálnych blízkych interpersonálnych vzťahov s ri-
zikom zneužívania alebo závislosti od internetu? Hoci via-
cerí autori v zahraničí (napr. Lei a Yana, 2007) upozorňujú 
na to, že internet sa môže stať neprimeranou náhradou ne-
uspokojivého citového vzťahu s rodičom, empirické údaje, 
ktoré by aspoň čiastočne odpovedali na vyššie uvedené 
otázky v slovenských podmienkach zatiaľ absentujú. Verí-
me, že v blízkej budúcnosti náš výskum pomôže na tieto 
otázky odpovedať. * 

 

* Práca vznikla s podporou Grantu UK/624/2012. 
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