
 

ZNÁTE POJEM NOMOFOBIE? 

Díky smartphonům má každý z nás moc vytvářet svůj vlastní svět, být ve spojení se všemi, 
které v něm chce, jedním dotykem získat přístup k jakékoliv informaci. Být online je pro nás 
stejně samozřejmé jako dýchat. 

Nomofobie není klasická fobie, čili strach jako takový, ale jedná se spíše o označení pro 
úzkostnou poruchu, která spočívá v závislosti na vlastním mobilním telefonu nebo 
smartphonu. Postižený jedinec trpí strachem ze ztráty mobilního signálu, například 
z nedostatečného pokrytí v některých oblastech (na horách), vybití baterie či zapomenutí 
nebo ztráty samotného telefonu. Samotné označení vzniklo zkrácení anglického úsloví „no 
mobile phobia". 

Jsem závislý na svém telefonu? 

Zkus se otestovat na e-bezpeci.cz 

Pro Českou republiku zatím žádné relevantní údaje nemáme, nicméně jednoduchý test si 
můžete vyzkoušet i vy sami. Nicméně se podle odborníků odhaduje, že Ž 70% dětí do 15 let 
ohrožuje strach z nedostupnosti mobilního telefonu. 

Jak to vůbec poznám? 

K typickým příznakům nomofobie patří nervozita (když postižený nemá telefon u sebe), 
neschopnost vypnout svůj mobilní telefon nebo jeho neustálá kontrola - jestli postiženému 
nepřišla nová zpráva, nutkání okamžitě reagovat, případně tzv. fantomové vibrace (pocit, že 
telefon v tichém režimu vibruje, i když to tak není). 

Dokáže mě někdo pochopit? Jak svůj smartphone dostat pod kontrolu? 

Téma nomofobie (čili strachu ze ztráty spojení se světem prostřednictvím smartphonu) je pro 
nás stále ještě nové. Jedná se ale o závažný – a téměř neprobádaný – sociální fenomén, jehož 
význam s narůstajícím vlivem novým technologií, ale i s rostoucím vlivem sociálních sítí a webu 
neustále sílí. Především v době, kdy jsme všichni odkázáni na online připojení mnohem víc než 
dřív, je třeba společně hledat a sdílet způsoby, jak si vztah s našimi telefony zdravě nastavit.  

Přednosta kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice UK Michal 
Miovský připodobňuje chování a reakce při nomofobii k alkoholikovi. „Když vezmete člověku 
závislému na alkoholu alkohol, pak to, co můžete pozorovat, nebude až tak vzdálené tomu, 
když člověku s patologickou vazbou na telefon vezmete telefon,“ popisuje. 

Podle ředitele krajské adiktologické ambulance pro děti a dorost v Opavě Libora Chvíly 
závislost postihuje většinou ty, kdo si nejsou schopni zajistit dostatečnou zábavu a rozvoj 
standardními postupy. 

Základním léčebným přístupem je psychoterapie, při které se člověk učí se svým strachem 
zacházet a snaží se tlumit jeho projevy. Pomoci mohou léky ze skupiny antidepresiv a léků 
proti úzkosti. 

Více informací: e-bezpeci.cz, bezpecnyinternet.cz 

http://www.stefajir.cz/antidepresiva-nezadouci-ucinky
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.bezpecnyinternet.cz/

