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Počet	  rokov	  k	  25%	  penetracií	  domácnosF	  



Používanie	  technologií	  versus	  spánok	  

1. Priemerný	  dospelý	  Angličan	  strávi	  denne	  8	  
hodín	  a	  41	  minút	  používaním	  technológií	  a	  
8	  hodín	  a	  21	  minút	  spánkom	  

	  
2. Viac	  než	  50%	  času,	  keď	  nespíme,	  trávime	  
používaním	  technológií	  

http://www.bbc.com/news/technology-28677674 



Aké	  technológie	  nám	  dominujú	  





Vývoj	  ľudského	  štasTa	  za	  posledných	  40	  rokov	  

§  Priemerné	  ľudské	  štasTe	  v	  U.S.A	  sa	  za	  
posledných	  40	  mierne	  zhoršilo	  

§  Počet	  klinických	  depresií	  narástol	  od	  
50tych	  rokov	  10x	  

§  Amiši	  sú	  takí	  štastní	  ako	  najbohatších	  
400	  ľudí	  na	  svete	  



Prípadová	  štúdia:	  Facebook	  

§  Čím	  častejšie	  používame	  Facebook,	  tým	  
horšie	  sa	  cíTme	  

§  Ten	  istý	  výsledok	  dosiahnutý	  pri	  meraní	  
štasTa	  v	  ten	  istý	  deň,	  ako	  aj	  za	  14	  dní	  

§  “Priama”	  sociálna	  interakcia	  pri	  tej	  istej	  
vzorke	  mala	  poziFvny	  vplyv	  na	  
krátkodobý	  pocit	  štasTa	  

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0069841 





?	  



§ Technológie	  ako	  zdroj	  rušivých	  podnetov	  
pre	  našu	  myseľ	  

§ Technológie	  ako	  izolátor	  

§ Technológie	  ako	  zdroj	  zrýchlenej	  spotreby	  

Teórie	  





Kompenzácia	  za	  “neštastné	  technológie”	  

1. Meditácia,	  jóga	  

2. Vďačnosť	  

3. Altruismus	  

4. Radosť	  z	  malých	  vecí	  





1. Millenials	  trávia	  viacej	  času	  s	  technológiami	  ako	  
spánkom	  

	  
2. Technológie	  majú	  negaFvny	  vplyv	  na	  naše	  
štasTe	  

3. Cesty	  na	  zlepšenie	  vplyvu	  technologií	  sú	  
nejasné,	  ale	  existujú	  spôsoby	  ako	  štasTe	  nájsť	  v	  
iných	  oblasTach	  nášho	  života	  

Záver	  




