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Facebook, Twiter, Microsof To-Do, Wemogee, ArtPassport, Google Earth, 
Focalmark, FaceApp a stále je to pro mě málo...
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VÍTEJTE
Milé čtenářky a milí čtenáři,

číslo  studentského  časopisu  PIN,  které
právě  držíte  v  rukou,  vychází  zhruba
uprostřed maturitního shonu. V tomto pro
maturanty hektckém období jsme se vydaly
prozkoumat, co naše vrstevníky z prostředí
elektronických komunikací zajímá.

Chtěly  jsme  najít  téma,  které  by  bylo
opravdu  zajímavé.  Na  naše  otázky  nám
odpovídali  dotazovaní  jen  sporadicky.
Jakoby je smlouvy, operátoři ani reklamace
plateb  nezajímaly.  Vždyť  to  vše  výše
zmíněné  zajišťují  u  většiny  stále  ještě
rodiče.  Jediné,  co bylo v odpovědích těch,
kteří byli ochotni zvednout oči od telefonu
a  zamyslet  se,  zmiňováno  opakovaně,  byl
objem  dat  a  případná  rychlost  připojení.
A to nás inspirovalo k obsahu tohoto čísla.

Ať i pro vás je stále telefon jen přístrojem
a ne životním stylem.

Přejeme příjemné čtení

redakce občasníku PIN
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ZEPTALY JSME SE: „CO PRO VÁS ZNAMENÁ MOBILNÍ TELEFON?“

zdroj: http://miniyo.tumblr.com/post/71423423659/george-riemann-http-www-georgeriemann-de

„ZÁBAVU A KOMUNIKACI.“

„VELKOU ČÁST ŽIVOTA.“

„VIRTUÁLNÍ KÁMOŠ.“

„NÁSTROJ KOMUNIKACE.“

„URČUJE MI ŽIVOT, JE TO MŮJ DIÁŘ.“

„ZABIJÁK NUDY.“

„TAHÁK.“

„DRUHÝ MOZEK.“

„INFORMAČNÍ KANÁL.“

„SMYSL ŽIVOTA .“♡



„No-mobile-phone-phobia“  je  strach
z toho, že budete muset být bez mobilního
telefonu.  Nomofobie  je  mezinárodně
klasifkovanou nemocí. A věřte tomu, že je
na vzestupu.

NEJEDNÁ SE JEN O NĚKTERÉ...

Touto  závislost je  nejohroženější  věková
skupina mezi 15 až 30 lety, ale najdou se
i závislí vyššího středního věku. Nejedná se
pouze  o návyk  na  možnost telefonovat
a posílat  SMS  zprávy,  ale  především
využívat  aplikace,  které  chytré  telefony
používat  umožňují. Nejhorší  je  situace  ve
vyspělých asijských zemích,  ale Evropa na
tom  není  o mnoho  lépe.
Když  tak  našinec  pozoruje
své  spoluobčany,  třeba  při
jízdě  metrem  nebo  při
čekání  na  autobus,  jak  si
krát čas  na  svém
smartphonu,  je  jasné,  že
Češi také patří do ohrožené
skupiny.

MEZILIDSKÉ VZTAHY...

Jak  se  postupně  zhoršuje  závislost,  dobíjí
nomofobik i telefon, který to nepotřebuje, 

a nosí  si  ho  s  sebou  i  do  koupelny  a  na
toaletu,  stává  se  chytrý  přístroj  součást
jeho  bytost a  identty.  Psychologové  už
popsali  případy,  kdy k  telefonu má člověk
vztah  srovnatelný  se  vztahem  k  milované
živé  bytost.  Mobilní  telefon  je  dokonce
často  příčinou  rozvodu  a  pro  41 procent
Čechů ve věku do 25 let je textová zpráva
standardním způsobem rozchodu.

A CO ZDRAVÍ...

Nomofobie  má  bezesporu  vliv  na  lidské
zdraví.  Pokud  dostoupí  nejhoršího  stádia,
jedinec  patří  do  péče  psychologa,  jehož

snahou bude najít cestu,
jak  dotyčného závislost
zbavit.  Ne  vždy  je  tato
snaha  úspěšná.
Nomofobici  vykazují
zhoršenou  paměť
i schopnost  soustředit
se.  Mnozí  z  nich  také
trpí  úpornými  bolestmi
krční  páteře  a  zápěst.
Dá  se  ovšem  říci,  že

každý rok přináší nové výsledky vědeckých
výzkumů, které prokazují jak škodlivost, tak
nezávadnost používání mobilního telefonu.
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zdroj: huffingtonpost.com

Necháte všeho a běžíte 
k telefonu, když vám 
„pípne”? Odpovídáte na 
e-maily, komentáře, 
příspěvky ještě předtm 
než se proberete? Jste 
nesví, když se vám na 
mobilu rozsvít signalizace 
„vybité baterie”? Pokud 
se v něčem z uvedeného 
poznáváte, nejspíše jevíte 
příznaky nemoci, která se 

nazývá NOMOFOBIE.

zdroj: pneumosono.com.br



A JAK JE NA TOM ČESKO…

• Na 100 Čechů připadá 130 mobilních
čísel

• 70 procent Čechů si  nepamatuje ani
pět uložených čísel

• 50 procent  Čechů  má  v mobilu  více
než 150 kontaktů

• 42 procent lidí si kontakty nezálohuje

• Průměrná  měsíční  platba  činí  do
800 korun

• Mobilní  telefon  vlastní  každý  druhý
senior a téměř každý student

• Nomofobií trpí každý druhý Čech

A CO ŘEKLI ODBORNÍCI…

„Víme,  že  mozek  lidí,  kteří  svůj  mobilní
telefon užívají příliš, na něj reaguje jako na
drogu,“ řekla  psycholožka  Elizabeth
Watermanová.

„Je dobré být si této závislost vědom. Ale
my  jsme  znepokojeni  jen  tm,  když
závislost  začne  zasahovat  do
každodenního života lidí,“ řekl Yildirim pro
televizi CNN.

Zdroje:
• Většina z nás trpí nomofobií, [online], 2018
• Prevence  nelátkových  závislost na  druhém

stupni základní školy, diplomová práce, [online],
2018

• Fenomén nomofobie!  Jak  moc  je  závislost  na
mobilu nebezpečná, [online], 2018

• Každý druhý Čech trpí nomofobií,  závislost na
mobilním telefonu, [online], 2018

• Závislost na mobilu je reálná nemoc. Je čím dál
častější  a  může  změnit  váš  mozek,  ukázala
studie, [online], 2018

• Studie  odhalují,  jak  moc  nám  telefony  ničí
soukromý život, [online], 2018

• Mobily  změnily  náš  svět.  Závislost  má  už
diagnózu: nomogobie, [online], 2018

• Bez wif a mobilu. V boji se závislost pomáhají
podniky i aplikace, [online], 2018

„Člověk  například  přestane  komunikovat
jinými běžnými způsoby a ta technologie
začne zasahovat do jeho ostatních aktvit,“
popsal  závislost  na  smartphonech
psycholog Dalibor Špok. 

„Použít  chytrý  telefon  k tomu,  aby  si
člověk  vylepšil  náladu,  je  téměř  totožné
s tm,  jak  mohou  chování  lidí  ovlivnit
drogy,“  řekl  psychologický  poradce
Thomase Lee .
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zdroj: pinterest.com



Diagnostia NOMOFOBIE se provádí na základě níže uvedených příznaků.
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zdroj: pinterest.com

         JAK SE PROJEVUJE NOMOFOBIE

Pociťu
ji n

ervozitu
,    

  

   n
emám-li t

elefon 

po ru
ce.

Neustále iontroluji 

obdržené zprávy či 

zmešiané hovory.

Sháním se 
po telefonu 

hned po 
probuzení.

Pociťuji nervozitu 
v místech bez 

signálu.

Sahám po 
mobilním 
telefonu, 
idyž se 
nudím.



Zajímalo nás, zda je pravdivé tvrzení, že každý druhý u nás trpí NOMOFOBIÍ. Sestavily jsme
proto dotazník a požádaly o jeho vyplnění 82 žáků naší SZŠ a VOŠ zdravotnické školy Liberec.
Všichni respondent spadají do věkové skupiny mezi 16 až 22 lety.

Z výše uvedených grafů vyplývá, že NOMOFOBIE se naší škole zatm v takové míře, jakou
předpokládají  odborníci,  vyhýbá.  Otázkou  samozřejmě  zůstává,  nakolik  jsou  odpovědi
respondentů  objektvní.  NOMOFOBIE  je  nemoc,  závislost.  A  kdo  ze  závislých  si  závislost
otevřeně připustí
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKU
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JAK SE ZÁVISLOSTÍ BOJOVAT?

Stanovte si několik 
hodin, kdy svůj telefon 

někam odložíte a 
nebudete mu věnovat 

pozornost.

Najděte si nové 
aktivity a koníkky, 
které nezahrnují 
mobilní telefon.

Telefon vypínejte.

Choďte více ven 
mezi lidi, najděte si 

přátele i mimo 
virtuální svět.

Pokuste se online 
život zredukovat jen 

na to podstatné, 
užitekné a nutné.

Pokud vše zašlo tak daleko, že 
vám vlastní síly k vyřešení 

problému nestakí, vyhledejte 
odbornou pomoc psychologa.

Pokud si někam vyjdete, 
nechte telefon doma.

zdroj:pinterest.com



KLINIKA ADIKTOLOGIE

1. LF UK a VFN v Praze 

Apolinářská 4, Praha 2

tel/fax: +420 224 968 270 

REMEDIS,s.r.o.

Hybešova 289/43, Brno - Staré Brno 

tel: +420 530 506 279

PSYCHOTERAPIE ANDĚL

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5, Smíchov

tel: +420 608 178 543

ZÁVISLOSTI OLOMOUC

Bořivojova 540/30A, Olomouc

tel: +420 774 425 001
email: zavislostolomouc@seznam.cz

DRUG-OUT Klub, z.s.

Velké vrchlabí 13/47, Úst nad Labem
tel:  +420 475 210 626

email: drugout@volny.cz 

AMBULANTNÍ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ

Gočárova 1620, Hradec Králové
tel: +420 495 401 565
email:  laxus@laxus.cz

ADVAITA , z.ú.

 Rumunská 14/6, Liberec

 tel: +420 482 750 607
 email: info@advaitaliberec.cz

ADIKTOLOGICKÁ PORADNA PREVENT

Frantška Ondříčka 2, České Budějovice
tel: +420 725 708 078

email: poradna@prevent99.cz
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KAM SE OBRÁTIT?

mailto:info@advaitaliberec.cz
mailto:poradna@prevent99.cz


BLINKA LUKAS
 
Co jsou nelátkové závislosti Čím to, že se internet stal významným faktorem
vzniku závislosti Jaké jsou hlavní negatvní dopady této závislosti Jaké jsou
hlavní  ohrožené  skupiny  lidíi  A  v  neposlední  řadě,  jaké  jsou  možnost
prevence a léčbyi

Kniha  nabízí  širší  odborné  veřejnost psychologický  pohled  na  fenomén
závislostí které se pojí s používáním internetu. Vzhledem k rozšíření digitálních
technologií  do  každodenního  života  se  tato  problematka  stala  veřejně
diskutovaným tématem a v důsledku mediální  pozornost je obklopena řadou
mýtů.

TOMÁŠ SEDLÁČEK A HOSTÉ

Jak budeme žít v roce 2036i

Naše  životy  se  za  posledních  20  let  díky  technologiím  změnily
k nepoznání.  Dvacet  předních  osobnost se  v  unikátním souboru  textů
zamýšlí nad budoucnost svých oborů.

ORIANNA FIELDINGOVÁ

Kolik  času denně strávíte zíráním do obrazoveki Je první věcí,  kterou ráno
uděláte,  to, že sáhnete po mobilui Necítte se někdy zválcovaní přetlakem
textovek, mailů a upozorněníi

Možná  přišel  časí  abyste  si  dopřáli  digitální  detox.  Na  stránkách  této  knihy
naleznete  příkladyí  jak  digitální  technologie  negatvně  ovlivňují  každodenní
životy nás všechí ale i rady a tpyí jak se z jejich vlivu vymanit. V žádném případě
nejde o toí abyste techniku přestali  používat úplně. Jen se opět stanete plně
jejím pánem.

TANYA GOODINOVÁ

Trávíme víc času online než spánkem.

Na digitální  zařízení  saháme asi  2617krát  denněí  ťukámeí  posunujeme
nebo klikáme.  Při  tolika  způsobechí  jak  zůstat  stále  připojenií  jak  věci
odkládat a rozptylovat seí není snadné se toho všeho vzdát. Tato drobná
knížka vám pomůže se odpojit a probrat seí zmírnit stres a získat víc času.
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zdroj: pixabay.com



V roce 1983 šel první
mobil do prodeje
v USA za téměř

102 800 Kč.

Váš mobil má větší výkon než
počítače, které byly použity

pro přistání Apollo 11 na
Měsíci. 

Člověk průměrně
odemkne a koukne na

mobil až 110krát denně.

Na mobilu se nachází
18krát více bakterií, než

bychom objevili na
záchodové míse.

V Japonsku je 90 % mobilů
voděodolných, protože si je
lidé chtějí brát do sprchy a

do vany.

Ten úplně první mobilní
telefon stvořil v roce
1973 Martin Cooper.

Ten se posléze
postaral o zrod značky

Motorola.

Tržby za prodej iPhonů jsou vyšší, než má Microsoft
za všechny své výrobky.

Ročně spadne do záchodové mísy
neuvěřitelných 100 000 mobilů.

Až 90 %
doručených

SMS přečteme do
tří minut.

65 % uživatelů smartphonů si za měsíc nestáhne jedinou aplikaci.

VĚDĚLI JSTE?



Všechna slova ze seznamu hledejte ve všech osmi směrech, nalezená slova si škrtněte.

Na našem WEBU Napište E-MAIL ZAVOLEJTE nám

Na  našich  stránkách  najdete
kromě  dalších  informací  link  na
stránku předplatného.

Pište  na  info@tenene.cz,  sdělte,
o kterou  nabídku  předplatného
máte zájem a doručovací adresu.

Služba  pro  předplattele  je
k dispozici od pondělí do pátku
123 456 789 nebo 987 654 321

VAŠE MOŽNOSTI PŘEDPLATNÉHO

                               6 VÝTISKŮ 395 Kč                  12 VÝTISKŮ 759 Kč                              3 VÝTISKY 299 Kč

RELAX

OBJEDNEJTE SI


