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Anotace 

Cílem diplomové práce „Proměny užívání sociální sítě Facebook v průběhu let 2009–

2017“ je odhalit změny v uživatelském chování na sociální síti Facebook v průběhu devíti 

let a následně vysvětlit jejich příčiny. Samotná výzkumná část práce je podepřena 

několika teoretickými východisky, která popisují rozvoj online médií a sociálních médií 

a zaměřují se na otázky jejich technologického, historického a sociálního vývoje. 

Výzkum je prováděn dvěma metodami – kvantitativní obsahovou analýzou a kvalitativní 

analýzou publika. Základní výzkumná otázka kvantitativní obsahové analýzy, která zní: 

„Změnilo se uživatelské chování na sociální síti Facebook v čase?“, je podepřena celkem 

čtyřmi hypotézami, které navazují na základní myšlenky výchozího teoretického rámce. 

Základní výzkumná otázka kvalitativní analýzy publika: „Proč se podle uživatelů 

a uživatelek změnilo uživatelské chování na sociální síti Facebook?“ poté navazuje 

na kvantitativní obsahovou analýzu a vysvětluje příčiny a motivace změny uživatelského 

chování na sociální síti Facebook. 

 

 

Annotation 

The aim of Master’s Degree Thesis „Transformation of the usage of social network 

Facebook during the period of 2009–2017“ is to reveal changes in user behavior on the 

social network Facebook during the period 2009–2017 and to explain causes of those 

changes. The research part of this thesis is supported by several theoretical backgrounds 

describing the development of online media and social media and focusing on their 

technological, historical and social evolution. The research itself has two methods – 

quantitative content analysis and qualitative analysis of an audience. The main research 

question of quantitative content analysis „Has user behavior on social network Facebook 

changed in time?“ is supported by four hypotheses that are built on main ideas of the 

theoretical framework. The main research question of qualitative analysis of an audience 

„Why the user behavior on social network Facebook has changed in time according to 

users?“ builds on quantitative content analysis and explains causes and motivations of 

changes in user behavior on social media Facebook.  
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Úvod 

Průměrně tráví člověk s médii více než osm a půl hodiny denně (Nielsen Admosphere, 

2017) (Median, 2017). Z toho na online médiích tráví celé tři hodiny a osmnáct minut 

(Median, 2017). To je zhruba sto hodin měsíčně a téměř padesát dní ročně. Když 

věnujeme tolik času online médiím, jsou zcela jistě něčím zásadním pro náš život. Stejně 

jako s každým jiným médiem, také s online médii se pojí socializace a sociální interakce. 

Dříve probíhala tato forma socializace skrze emaily a přímou komunikaci jednotlivců. 

V dnešní době však existuje díky novým technologiím více rozličných způsobů, jak se 

s někým propojit online. A nejde pouze o propojení s jednotlivci. V dnešní době můžeme 

mluvit o propojení s celou sociální sítí. 

Sociální média k sociálním interakcím přímo vybízí. V souvislosti s nimi používáme 

termíny jako „spřátelit se“ či „skupiny“, „rodina“ a další. Vzhledem k jejich mnohým 

funkcím se skrze ně dá „prožívat život online“. Lze na nich vytvářet skupinové 

konverzace, pozvánky na události či si vyhledávat profily svých oblíbených celebrit. 

Sociální médium s nejvíce rozvinutými funkcemi je sociální médium Facebook, které 

v dnešní době používají více než dvě miliardy lidí měsíčně. Nejenom, že je tak největším 

sociálním médiem, je také sociálním médiem nejznámějším a v České republice nejdéle 

užívaným. 

Jednotlivé typy médií vznikaly vždy postupně v průběhu času – a takto postupně se také 

rozvíjely. Každé médium se ale vyvíjelo jinak rychle. A právě online média jsou 

označována za ta, která se doposud rozvinula vůbec nejrychleji. Vzhledem k tomu, 

že sociální média v čele s Facebookem dnes tvoří velkou část online médií, zajímá mě, 

jak se vyvíjela ona samotná. K historii sociálních médií a konkrétně Facebooku existuje 

obsáhlá literatura. Kromě tohoto vývoje mě ovšem také zajímá, jak se tato média 

proměňovala z uživatelského hlediska. A právě proto jsem se rozhodla zaměřit se v této 

práci na vývoj uživatelského chování na sociálních médiích. Jako předmět zkoumání jsem 

si vybrala sociální médium Facebook, a to z toho důvodu, že je sociálním médiem 

největším a nejužívanějším. 

Svou diplomovou práci jsem rozdělila do čtyř základních částí – teoretický rámec, 

metodologie a dvě analytické části výzkumu. K vývoji sociálních médií jako takových 

existuje více odborných titulů. A právě z těch budu vycházet v rámci teoretického rámce 
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práce. Mým záměrem je popsat jednotlivé teorie spojené s užíváním sociálních médií 

a následně je uplatnit při formulací výzkumných otázek a hypotéz k vlastnímu výzkumu.  

Poté bylo mým prvotním záměrem provést celkem čtyři výzkumy – kvantitativní 

a kvalitativní obsahovou analýzu a kvantitativní a kvalitativní analýzu publika. U počtu 

výzkumů jsem se odchýlila od původního záměru a tedy také od tezí diplomové práce. 

Odchýlila jsem se z toho důvodu, že již můj první výzkum, kvantitativní analýza publika, 

přinesl tolik zajímavých výsledků, že po dohodě s vedoucí práce jsem se rozhodla 

kvalitativní analýzu obsahu již vynechat. Také jsem se po konzultaci s vedoucí práce 

rozhodla vynechat kvantitativní analýzu publika a zaměřit se o to více do hloubky 

na kvalitativní analýzu publika, která je vhodná k vysvětlení jevů objevených 

v kvantitativní obsahové analýze a zároveň k odhalení hlubších motivací uživatelů 

sociální sítě. Ve finální analytické části tedy vycházím ze dvou metod – kvantitativní 

obsahové analýzy a kvalitativní analýzy publika. Tyto dvě metody se navzájem velmi 

dobře prolínají a doplňují. Kvantitativní analýza obsahu má za úkol zjistit, zda a případně 

jak se měnilo uživatelské chování na sociálním médiu Facebook. Cílem kvalitativní 

analýzy publika je poté případnou změnu v uživatelském chování objasnit více 

do hloubky na základě pohledu uživatelů sociálních sítí a odhalit skryté motivace 

uživatelů, které je ke změně vedly. 
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1. Teoretický rámec 

V první, teoretické části diplomové práce se zaměřím na sociální média ze tří úhlů 

pohledu: technologického, historického a sociálního. 

První z pohledů bude pohled technologický. Zde se zaměřím na vymezení pojmu Web 2.0 

a na popis technologií, které mu předcházely. Dále budu popisovat sociální médium jako 

technologii a budu se jej snažit technologicky zařadit vzhledem k ostatním médiím. Budu 

se zabývat také samotnými technologickýmo nosiči komunikace, jako jsou počítače 

a v dnešní době také chytré telefony či tablety. V poslední části kapitoly se zaměřím 

přímo na technologii sociálního média Facebook. 

V další kapitole se budu zaobírat pohledem historickým. Zde krátce popíši historický 

pohled na digitální média a následně se zaměřím na dvě protichůdné teorie 

na technologickou a mediální revoluci. První z teorií bude od autorů Leeho Rainieho 

a Barryho Wellmana (Rainie & Wellman, 2014) a bude popisovat mediální 

a technologickou revoluci z pohledu technologického determinismu. Druhá teorie bude 

od autorky Angely Tesileanu (Tesileanu, 2011) a bude popisovat mediální 

a technologickou revoluci z pohledu sociálního konstruktivismu. Dále se budu zabývat 

tématem digitální paměti, jejími vlastnostmi a jejím vlivem na sociální média a kapitolu 

zakončím velmi krátkým popisem historie sociálního média Facebook. 

V rámci poslední kapitoly teoretické části se zaměřím na sociální aspekty digitálních 

médií. Vysvětlím v ní pojem sociální sítě a popíši také další pojmy, jako je sociální 

význam, kontext, norma či sociální kapitál. Všechny tyto pojmy se budu snažit provázat 

se sociálními médii a jejich užíváním. Popíši dva protichůdné pohledy na užívání 

sociálních médií – sebeprezentaci a sebeodhalení – a budu se zaobírat otázkou emocí 

v rámci jejich užívání. Budu se také zabývat pojmy soukromí a intimita a popíši je 

především na příkladu sociálního média Facebook. 

Všechny tři kapitoly teoretické části mají za úkol odhalit novodobé procesy a trendy 

na sociálních médiích, které popisují jednotliví odborníci. Všechny tyto jevy mají přímou 

spojitost s proměnou užívání sociálních médií, a především poté jednoho určitého 

sociálního média – Facebooku. Na jevy, které popisují autoři jednotlivých odborných 

knih a článků, se budu v další části diplomové práce sama snažit zaměřit a vyzkoumat, 
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zda skutečně fungují v praxi na příkladu vlastního kvantitativního a kvalitativního 

výzkumu na toto téma. 

1.1 Nové technologie a digitální média 

V dnešní době se lidé ve velké míře spoléhají na technologie. To se děje v nejrůznějších 

situacích. Internetové vyhledávače jsou velmi často považovány za hlavní zdroj informací 

a sociální média za zdroj společenských vztahů. Software tedy již není vnímán jako pouhá 

technologie ke zpracování dat. Naopak hraje důležitou roli v životech lidí. Zapojuje je 

do společnosti, pomáhá jim být více v kontaktu s jejich blízkými a zásobuje je 

informacemi (Rainie & Wellman, 2014).  

V rámci rozvoje digitálních médií mluvíme o třech etapách vývoje: Web 1.0, Web 2.0 

a Web 3.0. Web 1.0 byl zcela původní verzí webu. Jedná se o typický „pevný“ obsah 

webových stránek, kde lidé pouze získávají informace a existuje pouze určitý počet 

jedinců, kteří mohou web jako takový spravovat.  

Na Web 1.0 navazuje Web 2.0. Zlomový bod vývoje Webu 2.0 nastal v roce 2004, kdy 

se v San Francisku konala konference „Web 2.0 Conference“, která se zasloužila 

o rozšíření povědomí o tomto termínu. V rámci Webu 2.0 je pevný obsah nahrazován 

spíše „prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu“ (O'Reilly, 2006). 

Technologiemi typickými pro Web 2.0 jsou např. Wiki, Blogy, Sociální média či Webová 

fóra. Na všech těchto platformách se z uživatele může stát jak čtenář, tak autor obsahu. 

José van Dijck a David Nieborg se Webem 2.0 zabývají hlouběji. Říkají, že jej 

„charakterizují módní slova, jako je kultura založená na spolupráci, masová kreativita 

a spolutvoření“ (Van Dijck & Nieborg, 2009, str. 855). Tvrdí, že hlavní myšlenkou Webu 

2.0 je, že „všichni uživatelé tvoří stejnou měrou a stejnou měrou jsou také vytvářeni“ 

(Van Dijck & Nieborg, 2009, str. 860). 

Web 3.0 je pojem, který ještě není zcela ustálený, a je tedy spíše otázkou budoucnosti, 

jakým směrem se vyvine. Jedná se totiž o další fázi vývoje webu, a to včetně vývoje 

nových aplikací. Web 3.0 tak bude navazovat na Web 2.0 a jeho společnou tvorbu obsahu. 

1.1.1 Sociální média a technologie 

Sociální média, neboli také síťová média, jsou novodobá média, která jsou rychlá, 

jednoduchá k užívání a která umožňují komunikovat s více lidmi současně. Novodobé 
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technologie jako internet či mobilní telefon tak skrze sociální média pomáhají lidem 

zvládat více vztahů najednou (Rainie & Wellman, 2014). Síťová média vznikla společně 

s Webem 2.0. a stejně jako u samotného Webu 2.0 můžeme jako jejich hlavní definici 

zmínit „společné vytváření a sdílení obsahu“ (O'Reilly, 2006). 

Funkcí, která dovoluje sociálním médiím zasáhnout velké publikum, se tento typ médií 

spíše přiklání k masovým (monologickým) médiím, jako je televize či rádio. Avšak díky 

možnosti odpovědi na sdělení ze strany publika se naopak spíše jedná o interaktivní 

(dialogické) médium. Zvláštností tohoto média je i možnost interaktivní komunikace 

mezi publikem navzájem. Jedná se tedy o tzv. „multilogické“ médium (Brake, 2014). 

Sociální médium vyžaduje užití technického média, které umožňuje, aby byly informace 

či obsah přenášeny k uživatelům, kteří jsou vzdáleni v prostoru, čase, či obojím. Již není 

nutné být přítomni v čase, ani v prostoru (Brake, 2014). Můžeme tedy mluvit 

o tzv. absenční přítomnosti a přítomné absenci (Rainie & Wellman, 2014). V dnešní době 

může být například přednáška, která je přednášená fyzicky přítomnému publiku, zároveň 

přenášena v reálném čase přes sociální média. Tak mají i lidé mimo přednáškový sál 

možnost účastnit se události, a to téměř odkudkoli. 

Co je pro sociální média důležité, je široká dostupnost technologie – internetu – u všech 

potenciálních uživatelů. Technologií, která bezpochyby přispěla k rozvoji sociálních 

médií nejvíce, je smartphone, neboli chytrý telefon. Chytrý telefon je vždy u svého 

vlastníka a dovoluje mu tak sdílet krátké aktualizace, ať už textové, vizuální 

(skrze fotografii) či audiovizuální (skrze video).  

Smartphony se vyvinuly velmi rychle, a to hlavně díky snížení cen a přidání nových 

klíčových funkcí, jako je například funkce fotoaparátu. Od roku 2012 vzrostl v České 

republice počet chytrých telefonů o 241 %. Aktuálně1 v Česku používá smartphone 65 % 

lidí, z toho nejvíce jej užívají mladí lidé ve věku do 25 let. Z těchto uživatelů jich 80 % 

alespoň jednou týdně ze svého chytrého telefonu navštíví sociální médium, 77 % použije 

vyhledávač a 68 % zhlédne video. Naopak počet lidí, kteří denně užívají počítač, mírně 

klesá. V roce 2013 to bylo 82 % populace, v roce 2017 už mluvíme „pouze“ o 76 % 

                                                 

1 Listopad 2017, pozn. autora 
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populace. Tento trend má s největší pravděpodobností co do činění právě s rostoucím 

užíváním chytrých telefonů (Consumer Barometr by Google, 2017). 

Co se týká samotných sociálních médií, tak podle serveru statista.com používá v dnešní 

době sociální média celkem téměř dva a půl miliardy lidí (viz příloha č. 1). Aktivních je 

globálně na sociálních sítích až 37 % uživatelů internetu. Nejvíce aktivních uživatelů je 

ve Spojených arabských emirátech, nejméně naopak v Nigérii (viz příloha č. 2) (Statista, 

2017). 

1.1.2 Technologie a Facebook 

Sociální médium Facebook je služba, která má ze všech sociálních médií nejvíce 

rozvinuté propojení příspěvků. Většina tohoto propojení probíhá v rámci vlastního 

ekosystému. Vzhledem k tomu, že Facebook v roce 2012 koupil také konkurenční 

sociální médium Instagram, jeho ekosystém funguje také v rámci této sítě. Uživatel tedy 

může sdílet příspěvek (v tomto konkrétním případě fotografii, jelikož Instagram 

podporuje pouze fotografické příspěvky) skrze ekosystém Facebooku nejenom na jednu, 

ale na dvě největší a nejužívanější sociální sítě.  

Facebook je v této době užíván nejenom skrze počítač, ale také skrze nové technologie, 

o kterých již byla řeč – tedy skrze chytré telefony či tablety. Právě z tohoto důvodu 

mohou být odpovědi uživatelů ovlivněny např. lokací či přenositelností. Užívání 

Facebooku skrze smartphone či tablet dovoluje uživateli sdílet obsah v kteroukoli dobu 

z jakékoli lokace. Příspěvky tak mohou být více spontánní a „reálné“. Tato funkce tak 

dovoluje užívání Facebooku zcela jinou cestou. 

To může ovlivňovat také emocionální reakce spojené se sociálními sítěmi. Uživatel tak 

může spontánně reagovat skrze médium na vzniklou situaci – například sdílet své 

úspěchy či pozitivní emoce, sdílet fotky ze zajímavých míst ihned, či si spontánně 

na cokoli postěžovat. Uživatel tedy může ihned emocionálně reagovat na podnět a být tak 

aktivní vždy a všude. 

1.2 Historie digitálních médií 

Ačkoli byl internet původně zamýšlen jako informační médium, již od svých počátků se 

stává médiem sociálním. Nejdříve podporoval mezilidskou interakci, směřovanou 

k určitým jedincům (email), poté monologickou kvazi-interakci směřovanou 
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k potencionálním příjemcům (webové stránky) a následně komunikaci, rozvíjející dialog, 

avšak pouze k určité skupině lidí (Messageboard). Osobní webové stránky, blogy 

a později také sociální média přidávají navíc do středu mediované praxe internetu ještě 

samotného jedince (Brake, 2014). Rozvojem internetu se také objevily nové formy 

sebeprezentace a formy autorského vyprávění. Ze psaného deníčku se online stává 

webový blog a komentáře u příspěvků vyjadřují nový způsob osobní komunikace. 

1.2.1 Přístupy k revoluci technologie a médií 

Dnešní mediální revoluce je charakteristická velkou možností participace 

v komunikačním procesu. Zatímco dříve – v době revoluce masových médií – byly 

publiku často předávány pouze zprávy od několika autorů, v nové době sociálních 

(participačních) médií může být každý autorem - skrze webové stránky, blogy, sociální 

média a další. Nové podmínky produkce a cirkulace významů tak podle Ganaele Langlois 

vytvořily zcela nový kontext komunikace (Langlois, 2014). 

V této kapitole se chci zaměřit na dva protichůdné pohledy na mediální a technologickou 

revoluci a tyto pohledy vztáhnout na téma sociálních médií. Prvním z nich je pohled Lee 

Rainieho a Barryho Wellmana, kteří popisují tzv. trojitou revoluci a jsou zastánci teorie 

technologického determinismu. Teorie technologického determinismu tvrdí, 

že technologie či přímo média dávají člověku určité „nové smysly“ a umožňují mu lépe 

komunikovat. Jsou tedy podle této teorie schopné ovlivňovat společnost (McQuail, 2009). 

Ve druhé části kapitoly se zaměřuji na názor Angely Tesileanu a její přístup 

k technologické a mediální revoluci formou sociálního konstruktivismu. Teorie 

sociálního konstruktivismu nepřikládá nové technologii a médiím takovou váhu, co se 

týče ovlivňování společnosti. Naopak říká, že společnost ovlivňuje technologie a ty 

vznikají, aby nám pomohly. Vše je vytvářeno sociálními procesy, nikoli technologickými 

(Luckmann & Berger, 1999). 

1.2.1.1 Technologický determinismus: Trojitá revoluce a síťový individualismus 

Rainieho a Wellmana 

Rainie a Wellman rozvíjí ve své knize Networked myšlenku tzv. trojité revoluce 

a síťového individualismu (Rainie & Wellman, 2014). Autoři vycházejí z myšlenky, že se 
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tři různé revoluce - revoluce sociálních sítí2, revoluce internetu a revoluce mobilních 

telefonů – spojují, aby dohromady ovlivnily sociální životy lidí. Toto ovlivnění probíhá 

především v rámci změny sociálních vztahů a sociální sítě lidí. Z doby, kdy tvořila 

sociální síť člověka pouze rodina, sousedé a pár přátel, se tak trojitou revolucí dostáváme 

do doby, kdy je sociální síť jednotlivce daleko širší a tvoří ji mnoho nejrůznějších 

společenských vztahů. 

První revoluce, revoluce sociálních sítí, poskytla lidem příležitost k nahlédnutí za svět 

úzkých vztahů v rámci skupin a komunit. To způsobilo větší rozmanitosti ve vztazích 

a sociálních světech. Zároveň tato revoluce ale způsobila nejistotu ohledně „domácí 

základny“ člověka. Jednotlivé sociální světy měly po revoluci navíc velmi často rozdílné 

požadavky na jednotlivce a často vznikaly mezigenerační rozdíly. 

Druhá revoluce, internetová revoluce, dala lidem komunikační moc a kapacitu 

ke shromažďování informací. Tato revoluce také umožnila lidem publikovat, komentovat 

a vytvářet jejich vlastní sdělení, která mohli předávat své sociální síti. A zde nastává také 

změna místa kontaktu – z domácností, škol a kanceláří se komunikace částečně přesouvá 

na internet. 

Poslední revoluce, revoluce mobilních telefonů, zapříčinila, že se z mobilního přístroje 

stává další „lidský orgán“. Ten umožňuje lidem zůstat v kontaktu se svou sociální sítí, 

či dokonce s celým světem, a to kdekoli a kdykoli. 

Trojitá revoluce způsobila podle Rainiea a Wellmana zrod nového sociálního operačního 

systému, který nazývají „síťový individualismus“. Síťový individualismus popisuje 

způsob, jakým se lidé spojují, komunikují a předávají si informace. Síťový operační 

systém poskytuje lidem nové možnosti řešení problémů a společenských potřeb. Nabízí 

tak více svobody a samostatnosti (Rainie & Wellman, 2014). Lidé tedy po trojité revoluci 

fungují více jako „propojení jedinci a méně jako jednotliví členové sociální skupiny“ 

(Rainie & Wellman, 2014, str. 12).  

                                                 

2 Pojmem „sociální síť“ nemají autoři na mysli sociální médium, jak známe pojem dnes my. Sociální síť 

pro ně představuje obecnou síť mezilidských vztahů, např. v rámci skupin a komunit. 
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1.2.1.2 Sociální konstruktivismus: Angela Tesileanu a její přístup k novým médiím 

Naopak s přístupem sociálního konstruktivismu přichází Angela Tesileanu (Tesileanu, 

2011).Ta tvrdí, že užívání počítačů, webu, vyhledávačů a také sociálních médií může 

pouze podpořit již zavedené sociální postupy, hodnoty a normy. Nemluví tedy o vlivu 

technologií a médií na společnost jako Rainie a Wellman, ale naopak o podpoře 

společnosti skrze nové technologie. 

Tesileanu tuto teorii rozvíjí na příkladu učení se a získávání informací. Říká, že digitální 

technologie „nabízí lidem skvělou příležitost, protože skrze své vynikající vyhledávače 

nabízí přístup k velké škále nejrůznějších informací“ (Tesileanu, 2011, str. 187). Tyto 

informace mohou podle ní lidé (a především pak studenti) využít ke sbírání nových 

vědomostí a právě proto jsou nová média „médiem vhodným ke studiu“ (Tesileanu, 2011, 

str. 186). 

Konstruktivistický přístup k novým médiím popisuje potřebu nejrůznějších změn v rámci 

procesu učení. Metody učení se z tradičního přístupu mění na moderní, proaktivní přístup 

studentů. Dále se stereotypická role učitele a žáka mění a žák se dostává do centra dění. 

Také prostředí, ve kterém se žáci učí, se proměňuje na moderní prostředí s novými 

technologiemi, které nabízí nové zkušenosti a výukové metody. Ve všech těchto změnách 

můžeme vidět provázanost se změnou, o které již byla řeč na začátku. Jedná se o změnu 

Webu 1.0 na Web 2.0. I zde je tradiční statický web nahrazen proaktivní platformou, která 

slouží ke spoluvytváření a nabízí zcela jiné prostředí, než Web 1.0. 

Tesileanu tvrdí, že tento přístup zařazení nových technologií do našich životů a do našich 

již zavedených postupů vede k větší samostatnosti a k rozvoji kreativity. Vzhledem 

k tomu, že ale zastává teorii sociálního konstruktivismu, rozhodně nepřisuzuje novým 

technologiím nějakou „vyšší moc“. Právě naopak je považuje za doplněk již zavedeného 

systému a za příležitost k jeho zlepšení. Model učení skrze nová média, který Tesileanu 

popisuje, je podle ní samozřejmě pouze „alternativním modelem, který dává učitelům 

mnohé příležitosti“ (Tesileanu, 2011, str. 187). 

1.2.2 Digitální paměť 

S historií digitálních médií velmi úzce souvisí téma digitální paměti. To je velmi důležité 

také pro druhou část mojí diplomové práce – výzkum příspěvků na sociálním médiu 

Facebook. Ve výzkumu se totiž budu zaměřovat právě na mediované zprávy zakotvené 
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v digitální paměti – příspěvky uživatelů z minulých let. Mediované zprávy (tedy právě 

např. příspěvky na Facebooku) přetrvávají v čase a prostoru. Avšak digitální paměť, 

nebo také „paměť internetu“, se může velmi lišit od fungování naší vlastní paměti. 

Odborníci většinou popisují digitální paměť jako paměť dokonalou, zatímco lidskou 

paměť jako tu nedokonalou. Avšak oba druhy mají své silné a slabé stránky. I internetová 

paměť může mít své praktické nedokonalosti. Například když vytrhneme sdělení z jeho 

časového kontextu, může to způsobit potíže s jeho výkladem. Zaprvé chování, které bylo 

dříve zcela normální, může být nyní problematické. Zadruhé prohřešky minulosti již 

mohly být zapomenuty a odpuštěny, avšak jejich znovuobjevením v rámci digitální 

paměti si můžeme způsobit další potíže. A zatřetí se časem vyvinuly a změnily sociální 

normy. Výklad kontextuálně starší paměti je tak velmi problematický. 

Mayer-Schönberger (Mayer-Schönberger, 2009) popisuje tři klíčové vlastnosti digitální 

paměti – dostupnost, trvanlivost a komplexnost. K těmto třem vlastnostem dodává David 

Brake (Brake, 2014) ještě dvě další – nerovnost a vývoj. 

První klíčovou vlastností je tedy podle Mayera-Schönbergera dostupnost. Jednoduchost, 

s jakou je materiál vypuštěný na světlo světa možno dohledat v oběhu i mnoho let poté, 

byla zapříčiněna především díky digitálním technologiím. V případě sociálních médií je 

obsah uložen ve svém vlastním ekosystému, který však není nutně dohledatelný 

skrze online vyhledávače. 

Trvanlivost je druhou vlastností, kterou nemůžeme opomenout. V dnešní době existuje 

mnoho způsobů skladování dat. Tyto způsoby byly dříve zcela nedostupné. Je jednoduché 

zcela vymazat jejich velké množství, stejně jako je jednoduché je ukládat. Trvanlivost 

lidské paměti je závislá na tom, jak je situace důležitá vzhledem k okolnostem. Stejně tak 

není všechen obsah na sociálních médiích stejně zapamatovatelný. Například stránky, 

které jsou více oblíbené, mají tendenci být déle archivované. 

Většina sociálních médií však ukládá jen ta data, která jsou pro ně důležitá a hodnotná 

z hlediska byznysu. Jedná se především o data o uživatelích, která je možné finančně 

zhodnotit – čas, který uživatel tráví online, co o sobě sdílí jako o spotřebiteli, či jeho 

vztahy k ostatním uživatelům. Samotný obsah, který uživatel sdílí, má většinou malou 

obchodní hodnotu a proto není uchováván příliš dlouho. Vývoj sociálních médií není totiž 

charakterizován pouze vývojem počtu uživatelů či typu příspěvků. Sociální média se 
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proměňují jako celek a na jejich proměnu mají mnohdy vliv nejenom vnitřní, ale také 

vnější vlivy. Jedním z těchto vnějších vlivů je právě ekonomický trh. Ten reprezentuje 

jeden z největších nátlaků na tvarování prostoru, který lidé užívají na  sociálních médiích. 

Většina sociálních médií je spravována organizacemi, které nevybírají poplatky od svých 

uživatelů. Proto tvoří také pro většinu těchto organizací největší příjem inzerce. Množství 

reklam na sociálním médiu souvisí s tím, jaké množství uživatelů dokáže médium 

zaujmout, kolik jsou uživatelé schopni utratit a jak dokonalé je zacílení v rámci média. 

Sociální média o uživatelích získávají informace, které poté zužitkovávají pro cílení 

inzerce (Brake, 2014). Například sociální médium Facebook profituje z 80 % na inzerci. 

Je to přirozeně díky tomu, že sociální média dokáží doručovat velmi dobré cílení 

na spotřebitele, o kterém sbírají data, jako jsou jeho zájmy či spotřebitelské chování. 

Média, která dokáží prodávat cílenou reklamu na  základě uživatelských dat, si můžou 

účtovat až třikrát více než média, která nabízejí pouze reklamu bez cílení (Brake, 2014). 

Organizace, které vlastní sociální média se tak snaží o vylepšení trvanlivosti dat 

o uživatelích především z důvodu, že tak budou atraktivnější pro zadavatele reklamy. 

Komplexnost a škála digitální paměti je dnes velmi důležitým tématem. V rámci 

internetových vyhledávačů mají lidé většinou tendenci prohlížet pouze pár prvních 

výsledků. Stejně tak algoritmus „top příspěvků“ na Facebooku určuje, které příspěvky se 

uživateli zobrazí v jeho News Feed3. Tento algoritmus funguje na základě zájmů 

uživatele a jeho nejvíce sledovaných stránek či profilů. Médium tak ukazuje uživateli 

pouze takové příspěvky, u kterých algoritmus stanoví, že jsou pro něj relevantní. 

David Brake přidává k Mayer-Schönbergerovým vlastnostem ještě dvě další. Tou první 

je nerovnost. Ne všechny příspěvky na sociálních médiích jsou pro nás stejně důležité. 

Často se pro nás příspěvky důležitými stávají teprve časem. Za normálních okolností se 

uživatelé soustředí na aktuální obsahy. Až v momentě, kdy se materiál stává užitečným, 

jsou ochotni obětovat svůj čas, aby jej efektivně získali. 

Poslední vlastností je podle Brakea vývoj digitální paměti. Nástroje, které jsme používali 

k vyvolání digitální paměti dříve, jsou podle něj dnes již zastaralé. V dnešní době stačí 

                                                 

3 News Feed je určitý typ „nástěnky“ na sociálním médiu Facebook. 
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k získání digitální paměti napsat pouze pár klíčových slov do internetového vyhledávače 

a všechny dostupné informace se nám zobrazí během pár vteřin. 

Existují také nové způsoby digitální paměti, jako je rozpoznávání obličeje 

či rozpoznávání lokace. Avšak nejsou to pouze technologická vylepšení, která posouvají 

digitální paměť kupředu. Sociální normy a regulace se mění každým dnem a tím se mění 

také digitální paměť. 

Digitální paměť je velmi důležitá pro sociální média. Například Facebook využívá 

digitální paměť ke svému prospěchu a dělá z ní vlastně nový druh příspěvku. Příspěvky, 

které vytváří samotné sociální médium a označuje je jako „V tento den před X lety“ jsou 

důkazem, že sociální média příspěvky archivují a snaží se jimi posléze vyvolat 

v uživatelích určité emoce. Na emoce také velmi působí vzpomínkami skrze videa typu 

„Výročí přátelství“ či „Rok 2017 uživatele X“. Je tedy vidět, že digitální paměť je médii 

užívána nejrůznějšími způsoby. 

1.2.3 Stručná historie Facebooku 

V této kapitole zůstaneme u tématu sociální sítě Facebook. A vzhledem k tomu, že je 

Facebook sociálním médiem, kterým se ve své diplomové práci budu zabývat nejvíce, je 

důležité zaměřit se na jeho vývoj v čase zvlášť. 

Některá digitální média jsou založena na sdílení pouze určitého kontextu – například 

oblíbených míst (Foursquare) či kuchařských dovedností (webové portály s recepty). 

Některé vznikly pouze za jedním účelem a rozvinuly se dále – blogové portály jako 

například Blogger, Wordpress či Tumblr měly původně sloužit pouze pro sdílení čistého 

textu, postupně však slouží ke sdílení dalších multimediálních forem. Stejně tak Flickr, 

Photobucket nebo Picasa byly navrženy především ke sdílení fotek, avšak kromě toho 

obsahují také diskuzní fóra a možnost sdílení videí. Facebook je ale zastřešující službou, 

která umožňuje sdílení mnoha mediálních forem. 

Osud Facebooku ale nebyl vůbec přímočarý. Byl založen 4. února 2004 Harvardskými 

studenty Markem Zuckerbergem a Eduardem Saverinem. Nebyl však zamýšlen jako 

globální sociální médium. Měl sloužit studentům Harvardu a původně byl na tuto cílovou 

skupinu také striktně omezen. Avšak již měsíc po jeho spuštění byl přístup rozšířen 
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na všechny Ivy League univerzity4 a v roce 2005 také na univerzity ve Velké Británii. 

Na konci roku 2006 se stránka otevírá široké veřejnosti. 

V roce 2012 používá Facebook již více než jedna miliarda lidí po celém světě. V průběhu 

času dochází k nejrůznějším úpravám: přidání možnosti aktualizace statusu, označování 

uživatelů na fotkách, vznik News Feed, označení lokace a zavedení Timeline5.  

Facebook se tak dramaticky rozrostl z platformy, která měla pomoci studentům zůstat 

ve spojení, v globální instituci, která zprostředkovává komunikaci a interakci 

skrze širokou škálu sociálních dimenzí (Schoon & Cain, 2011). V roce 2017 jej používají 

již více než dvě miliardy lidí po celém světě, tedy přibližně čtvrtina všech lidí na světě. 

Facebook zaměstnává téměř dvacet tisíc zaměstnanců a hodnota společnosti je 150 

miliard amerických dolarů (Zuckerberg, 2017). 

1.3 Sociální stránka digitálních médií 

Sociální média se nejmenují sociální média náhodou. Jak je již z jejich názvu jasné, mají 

mnoho co do činění se společností a procesem socializace jako takového. Bez společnosti 

by sociálních médií nebylo, neboť sociální média jsou založena právě na předpokladu, že 

se uživatel chce nějakým způsobem zapojovat do společnosti. A proto se v této kapitole 

chci zaměřit na teorii sociálních médií právě z hlediska sociologie a procesu socializace. 

1.3.1 Sociální sítě 

A můžeme začít hned názvem „sociální sítě“, který se sociálním médiím také přisuzuje. 

Jak již bylo zmíněno, v dnešní době žijeme podle Rainieho a Wellmana (Rainie & 

Wellman, 2014) v éře tzv. síťového individualismu. Společnosti mají síťovou strukturu, 

která poskytuje možnosti, omezení, pravidla a normy. „Síťový člověk“6 může mít 

množství různých sociálních vztahů a členství v různých společenských skupinách. 

Většinou však nemá žádnou „domácí komunitu“ či trvalou skupinu, do které by se vracel 

(Rainie & Wellman, 2014). S každou sociální potřebou se obrací na jinou společenskou 

                                                 

4 Tento název se používá pro označení skupiny nejprestižnějších Amerických univerzit. Mezi tyto 

univerzity patří Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard 

University, University of Pennsylvania, Princeton University a Yale University. 
5 Díky Timeline si uživatel může připomenout klíčové události svého života. Jedná se tedy o takovou životní 

časovou osu. 
6 Pojem z knihy Networked autorů Rainieho a Wellmana (Rainie & Wellman, 2014) 
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skupinu. Tyto skupiny tak mohou sloužit jako útočiště. Zároveň poskytují sociální kapitál 

a mezilidské zdroje.  

Pod pojmem „sociální sítě“ si v této době lidé často představí pouze sociální média, jako 

je například Facebook, Instagram či Twitter. Avšak pojem sociální síť nevychází původně 

vůbec ze sociálních médií. Jak již bylo řečeno, revoluce sociálních sítí přišla daleko dříve, 

než revoluce internetu či mobilních telefonů. A není to pojem technologický, ale sociální. 

Sociální sítě nás provází po celý náš život. 

Sociální síť je „sada vztahů mezi členy společnosti – lidmi, organizacemi či národy“ 

(Rainie & Wellman, 2014, str. 49) Společnost v tomto slova smyslu je tedy řada jedinců, 

kteří jsou zakotveni ve strukturách vztahů. Je vytvořena ze spleti „síťových jedinců“ 7, 

kteří se pohybují ve fragmentovaných a specializovaných sítích. Sociální sítě však nejsou 

náhodně vytvořené. Jsou to komplexní sady vztahů, které distribuují zdroje (může se 

jednat například o peníze, informace či emoce) (Rainie & Wellman, 2014). Lidé je často 

nazývají sociálními skupinami. Ve skutečnosti však lidé žijí v sociální síti. Musejí totiž 

umět spravovat více vztahů, než pouze ty z jedné sociální skupiny. Každý jedinec je 

v centru své vlastní sítě: solárního systému, v němž okolo něj obíhá jeho osobní sociální 

síť (Rainie & Wellman, 2014). Každý z nás je tedy takovým komunikačním 

a informačním rozvaděčem, který spojuje lidi, sítě a instituce. 

1.3.1.1 Sociální kontext, význam a normy 

Vztahy v rámci sociální sítě vždy záleží na kontextu. Ten umožňuje síťovému jedinci 

prezentovat různé „masky“ při různých okolnostech, a to především v rámci komunikace 

online. Bylo by například zcela normální vyfotit fotku z večírku a poté ji ukázat svým 

přátelům. Už by ale nebylo normální ji rozeslat své rodině, známým a kolegům, kteří 

s fotkou nemají nic společného. Obsah, který by tedy měl být sdílen v určitém kontextu, 

nemusí být vždy vhodný k umisťování například na sociální média, kde se nám kontexty 

většinou překrývají. 

Guattari (Guattari, 2007) mluví o procesu „individuace“ – proces, kdy ono „já“ rozeznává 

samo sebe jako takové ve specifickém kontextu. Kolektivní individuací poté popisuje 

                                                 

7 Pojem z knihy Networked autorů Rainieho a Wellmana (Rainie & Wellman, 2014) 
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formulaci „my“ ve specifickém kontextu. Individuace nikdy nekončí. Je to proces, který 

je přítomný v sociálním, biologickém, politickém, technickém i ekonomickém kontextu 

a neustále se mění. Individuální a kolektivní individuace jsou spojené: jedna nemůže 

existovat bez druhé (Guattari, 2007). 

Dále zmiňuje Guattari proces „subjektivizace“. Je to sada taktik, která slouží k vytvoření 

hierarchie v systému. Projevuje se například tím, že je na jednotlivce vyvíjen nátlak, aby 

zapadl do procesu fungování sociálních médií – je povzbuzován ke sdílení statusů, klikání 

na odkazy, sledování videí atd. „Správné“ chování je většinou odměněno – ať už reálnou 

odměnou (například ve formě finanční odměny), nebo získáním „sociálního skóre“. 

Sociální skóre je ukazatel časté interakce mezi uživateli ve formě například komentářů 

či sdílení. Naopak, když se jedinci nedaří zapadat do procesu subjektivizace, je většinou 

upozorňován a napomínán. Sociální médium Facebook například zasílá emaily, které 

upozorňují na malou aktivitu uživatele. 

Dalším důležitým procesem je hledání významů ve společnosti. Je to proces orientace 

a budování map, které nás navádějí. Takový proces nemůže nikdy probíhat v izolaci. 

Významy nás zařazují do skupin, komunit a přidělují nám sociální, genderové a kulturní 

role. Pomáhají nám „zapadnout“, rozvíjet určité vlastnosti a povinnosti a přizpůsobit se 

kulturně vhodnému způsobu života a normám (Langlois, 2014). A právě normy, 

zakotvená společenská pravidla, nám říkají, co je vhodné a co nikoli.  

1.3.2 Sociální kapitál 

V rámci studia sociálních sítí se někteří autoři zabývají také pojmem sociální kapitál, 

který je poskytován právě skrze různé sociální skupiny či sociální sítě. Sociální kapitál je 

podle Bourdieua „souhrn skutečných nebo potencionálních zdrojů, které jsou spojeny 

s vlastnictvím trvalé sítě, která obsahuje více či méně institucionalizované vztahy 

poznávání a uznání“ (Bourdieu, 1986, str. 241). Putnam (Putnam, 2000) jej rozdělil 

do dvou hlavních typů – vázání sociálního kapitálu (které je spojeno s pevnými vazbami) 

a přemostění sociálního kapitálu (které je spojeno s vazbami slabými). 

Lin (Lin, 2001) mluví o sociálním kapitálu jako o investicích, které podnikají lidé v rámci 

sociální skupiny. Sociální sítě jsou podle něj budovány skrze investice ve vztazích a tyto 

investice mohou být převedeny do dalších zdrojů, jako je emociální podpora, finanční 

podpora, přístup k novým informacím apod. 
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Sociální kapitál je zabudován ve struktuře sociálních sítí a ukazuje lokaci jedince v této 

struktuře. Protože „sociální média mohou potenciálně organizovat sociální síť, mohou 

tak mít dopad na sociální kapitál“ (Lambert, 2013, str. 51). Existují také určité procesy, 

které mohou sociální kapitál jedince zvyšovat. Například sdílení vědomostí a informací 

skrze sociální média může přinést uživateli vyšší sociální kapitál a sociální status. Sdílení 

vědomostí a podpora ostatních je totiž považováno za jeden z nejdůležitějších důvodů 

pro zakládání sociálních médií. Avšak aby uživatel získal co nejvíce informací, musí 

na oplátku také informace sdílet (Moghavvemi & Paramanathan, 2016). 

1.3.3 Sociální média 

Sociální média jsou online světy, které dovolují tvorbu osobních profilů a jsou schopné 

propojovat jednotlivce s ostatními uživateli (Lenhart & Madden, 2007). Profily tak 

umožňují různé formy sociální interakce a sdílení osobních informací. 

Sociální média mají mnoho nejrůznějších funkcí. Vedle funkce komunikační a zábavné 

je zde jedna mnohem důležitější. Sociální média vstupují do našeho života natolik, že 

nám umožňují jej prožívat skrze ně – poskytují tak platformu k vytváření a udržování 

přátelství a lásky, slouží k zahnání nudy a samoty. Bez sociálních médií, která jsou nám 

neustále dostupná, bychom podle Rainieho a Wellmana vynechávali velkou část našeho 

života (Rainie & Wellman, 2014). Sociální média tak slibují okamžité uspokojení: 

skrze neustálé sdílení obsahů vytvářejí svět, ve kterém zažíváme významné okamžiky 

svého života. 

Sociální média umožňují lidem sdílet příběhy, získávat publikum a často také získávat 

sociální pomoc. Jedná se o novou formu budování komunity. Lidé sociální média užívají 

k socializaci se svými spojeními, ke shromažďování informací o těchto lidech, ke zvýšení 

svého sebevědomí a popularity či k vyjádření své identity. Velmi často také propojují 

online a offline životy. 

V některých kontextech sociálních médií je jejich účel zcela zjevný. U sociálního média 

LinkedIn je zcela jasné, že se jedná o prostor, který je primárně určen pro profesní 

interakce. Některá sociální média však nemají tak jasný účel. Na sociálních médiích jako 

je např. Facebook je přítomno více kontextů a publik. 
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1.3.3.1 Užívání sociálních médií 

Sociální média mohou být užitečná k budování a udržování sociálního kapitálu, 

k podpoře kreativního myšlení a mohou se stát potenciálními portály k získání 

politických a kulturních informací. Skrze sebe-reflektivní sdílení obsahů mohou navíc 

uživatelé „proměnit sami sebe v takové, jakými chtějí skutečně být“ (Brake, 2014, str. 

134). 

Většina uživatelů užívá sociální média k socializaci, získávání informací a vědomostí, 

a k produkci vlastních obsahů. Rozdíl mezi prací, zábavou a volným časem se tak stále 

více smývá. Sociální média jako Facebook, Twitter nebo Youtube jsou často užívány 

ke komunikaci a výměně vědomostí, názorů a myšlenek. 

Facebook je nejvíce užíván k socializaci a proto je také považován za „nástroj 

pro socializaci“, který spojuje uživatele z různých míst, udržuje staré vztahy a zakládá 

nové. Tvoří nové příležitosti pro své uživatele, kteří zakládají skupiny a sociální sítě, a tak 

sdílejí myšlenky, informace, nápady apod. Je také používán jako platforma 

kolaborativního učení. Užívání sociálních médií k získávání vědomostí je jednou 

z hlavních revolucí posledních let. Sociální média podporují kolaborativní učení, kritické 

myšlení, komunikaci a schopnost psaní (Moghavvemi & Paramanathan, 2016). 

K otázce „Proč lidé používají sociální média?“ má David Brake (Brake, 2014) odpověď 

v podobě dvou typů ovlivňujících faktorů – makro ovlivnění, které probíhá na úrovni celé 

společnosti, a mikro ovlivnění, které postihuje jednotlivce na základě jejich názorů, 

motivací a jednotlivých interakcí. 

Makro ovlivnění je založeno především na myšlence, že technologie, která umožňuje 

užívání sociálních médií, je jednoduchá a oblíbená. Stává se až společensky 

nepřijatelným neužívat sociální média nebo se od nich distancovat. Technologické 

nástroje, které jsou k jejich užívání potřeba, jsou totiž v dnešní době velmi levné a snadno 

dostupné. Služby sociálních médií se rozvinuly globálně, a to především díky široké 

dostupnosti internetu a hardwaru. Tak je umožněno všudypřítomné sdílení textu, fotek 

a videa.  

V rámci mikro ovlivnění mluví Brake o tom, že uživatelé sami sebe rádi prezentují jinak 

v rozličných situacích a kontextech. Zároveň berou v potaz to, kdo je sleduje a jaký je 
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jejich vztah k tomuto člověku. Ervin Goffman (Goffman, 1959) popisuje dva typy 

sebeprezentace. Říká, že máme jednu tvář, kterou ukazujeme pouze svým přátelům, a to 

v situacích, kdy se cítíme být sami sebou. Tuto tvář nazývá „backstage“. Druhou tvář, 

kterou prezentujeme zbytku světa, nazývá „frontstage“ (Goffman, 1959). Alexandr 

Lambert tvrdí, že na sociálních médiích velmi často prezentujeme i tu tvář, kterou by 

Goffman označil za „backstage“. V tomto případě je však ukazována široké veřejnosti 

(Lambert, 2013). 

Sociální média totiž nejsou užívána jen ke spojení s blízkými přáteli. Lidé utužují online 

jak silné, tak slabé mezilidské vztahy (Lambert, 2013). Ellison a kolegové (Ellison, 

Steinfield, & Lampe, 2011) zjistili, že Američtí studenti mají na sociálním médiu 

Facebook okolo 300 „přátel“. Pouze okolo 25% z nich však považují za skutečné přátele. 

Je tedy vidět, že na Facebooku existují různé úrovně přátelství. 

Tím, že se sociální média stávají čím dál více rozšířenými v sociálních skupinách, je 

v některých případech velmi těžké je nepoužívat. Nabízejí spoustu služeb, které vedou 

k socializaci, jako je například chatování či koordinace událostí. A ti, kteří sociální 

médium nepoužívají, mohou být vyčleněni z určité sociální sítě a zmeškat mnoho 

společenských příležitostí (Brake, 2014). 

1.3.4 Sebeprezentace vs. sebeodhalení 

V návaznosti na poznatky z minulé podkapitoly se pojďme hlouběji zaměřit 

na sebeprezentaci v digitálním světě. V rámci teorie sociálních médií se vyskytují dva 

protichůdné pohledy na prezentaci sebe sama v „online světě“. Goffman (Goffman, 1959) 

hovoří o pojmu „sebeprezentace“, zatímco Brake (Brake, 2014) zmiňuje trend, který 

nazývá „sebeodhalení“. To je popisováno jako proces, kterým ukazujeme ostatním své 

„já“. Naopak sebeprezentace je proces, kterým se jednotlivec snaží kontrolovat to, jak se 

jeví ostatní v sociální interakci. Sebeodhalení předpokládá, že existuje centrální „já“, 

které je odhaleno. Sebeprezentace zahrnuje sadu rolí, které volíme podle jednotlivých 

kontextů. Nemusí mít tedy nutně jedno centrální „já“ (Brake, 2014). 

Pojem „sebeodhalení“ používá Brake a tvrdí, že se dnes objevují snahy o minimalizaci 

anonymní komunikace online. Například za příchodem Facebooku byla podle něj snaha 

o „návrat k reálnému já“ v online světe. Facebook nenabízí možnost jakékoli 

„přezdívky“, ale označuje název profilu přímo jako „jméno a příjmení“ (Brake, 2014). 
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Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku, říká: „Každý má pouze jednu identitu.“ 

(Kirkpatrick, 2011, str. 199). A sociální médium Facebook bylo vytvořeno právě 

na základě této myšlenky. Zuckerberg odmítl myšlenku, že by měli mít uživatelé jeden 

pracovní a jeden osobní profil. Komentuje to takto: „Doba, kdy jste se prezentovali jinak 

svým spolupracovníkům a jinak svým přátelům, se blíží ke svému konci. Mít dvě identity 

je příklad nedostatku poctivosti.“ (Kirkpatrick, 2011, str. 199). Další myšlenkou 

sebeodhalení je, že uživatelé čím dál více odhalují nejenom šťastné a radostné chvíle 

svého života. Lidé se podle této teorie naopak snaží sdílet také další momenty a říkají: 

„Někdy se prostě musím cítit na nic“ (Brake, 2014, str. 135). 

Opakem sebeodhalení může být právě sebeprezentace či sebeidealizace, jak ji popisuje 

Ervin Goffman a jak jsem ji již představila v předchozí kapitole na příkladu „backstage“ 

a „frontstage“ masek. Uživatelé často upravují v příběhu sami sebe, aby vypadali 

co nejlépe, a prezentují pouze „frontstage“. Lambert dodává: „Najevo dáváme jen 

pozitivní věci. Proč dávat najevo slabosti, když můžeme vypadat všemocní?“ (Lambert, 

2013, str. 23). 

Který z těchto dvou protichůdných pohledů ale v dnešní době na sociálních médiích 

převažuje, je otázkou. V každém prostředí navíc můžeme jistě najít jiný z těchto trendů 

a nic nelze generalizovat. Určitě se na tento trend také zaměřím ve své výzkumné části 

práce a bude velmi zajímavé sledovat, který z těchto dvou trendů se bude vyskytovat 

konkrétně v prostředí české komunity sociální sítě Facebook. 

1.3.5 Emoce na sociálních médiích 

Jak je již z předešlých kapitol zjevné, uživatelé se stále více liší v tom, jak a kdy používají 

sociální médium. Většina uživatelů sociálních médií ale při jejich užívání zažívá určité 

emoce. Illouz (Illouz, 2007) říká, že kapitalismus 20. století byl ovlivněn potřebou po 

„emocionálním stylu“. Kultura začala být okupována emocemi. A právě novodobé 

technologie, jako je například smartphone či tablet, nám umožňují tyto emoce ihned a 

spontánně „ventilovat“, a to nejlépe skrze sociální média, která jsou přímo stvořená pro 

spontánní příspěvky a reakce. 

Illouz dále dodává, že moderní kultura je v dnešní době nasycená terapií (například 

v rámci nejrůznějších TV show), a to vede publikum k tomu myslet si, že je důležité 

mluvit o svém osobním životě na veřejnosti (Illouz, 2007). Také možná proto se v dnešní 
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době tolik rozmáhají tzv. „mobilizační prosby“ v rámci sociálních médií. Jsou to 

příspěvky, které požadují nějaký typ pomoci ze sítě – může se jednat o informační otázku, 

prosbu o radu či fyzickou pomoc. Mobilizační žádosti mají podle Illouz rychlejší 

odpovědi než ty ne-mobilizační. Lidé také získávají mnoho benefitů, prosí-li o radu 

na sociálních médiích. Mobilizační žádosti se tak stávají mocným kontextem pro výměnu 

sociálního kapitálu (Ellison, Gray, Lampe, & Fiore, 2014). Veřejné publikum se stává 

spíše než skutečnými přáteli terapeutickým „zrcadlem“, skrze které člověk poznává sám 

sebe (Illouz, 2007). 

1.3.6 Soukromí a intimita 

Na sdílení emocí skrze sociální sítě navazuje také téma soukromí a intimity. Každý 

uživatel může mít při sdílení části svého „života“ jiné emoční zážitky. A některým 

uživatelům se mohou určité typy příspěvků zdát více soukromé a intimní, než jiným. Tuto 

otázku budu dále zkoumat také ve výzkumné části mé práce, kde se budu snažit zjistit, 

které konkrétní příspěvky se zdají uživatelům až příliš soukromé a intimní. 

Danah Boyd říká: „Soukromí není nezcizitelným právem. Je to výsada, kterou je, 

aby nadále existovala, třeba ochraňovat sociálně a strukturálně.“ (Boyd, Facebook's 

Privacy Trainwreck, 2008, str. 19). 

1.3.6.1 Soukromé vs. veřejné 

Domov a práce jsou nyní propojenější než kdy jindy. Na jednu stranu si lidé nosí práci 

domů, na druhou stranu mohou z domova pracovat. V práci si také lidi mohou vyřizovat 

své osobní záležitosti – surfovat po internetu a vyhledávat osobní věci, nakupovat, 

chatovat s přáteli či jim posílat emaily. Domácí aktivity tedy v dnešní době vstupují 

do těch pracovních a naopak. Také hranice mezi soukromou a veřejnou sférou se začíná 

smývat. Mobilní telefony sice vytváří konverzaci mezi lidmi soukromější, než byla v éře 

pevných linek, ale jiné mediální nástroje, jako blogy či sociální média, naopak překlápějí 

určité soukromé záležitosti do veřejné sféry (Rainie & Wellman, 2014). 

Nové formáty a technologie, umožňující komunikaci, jsou důležité pro nový kontext 

sdílení. Psaný deník byl vždy určen pouze pro vlastní užití a často byl dokonce tajný. 

Síťové formy sebedokumentace jako blogy otevřely tyto tajné zápisky veřejnosti 

a vytvořily hybridní formu „připojeného soukromí“ (Rainie & Wellman, 2014). Avšak 

i blogy mohly být stále skryty před příbuznými či kamarády, stačilo si vytvořit 
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pseudonym. Řada sociálních médií v čele s Facebookem však oficiálně neumožňuje 

užívat pseudonym. Proto se zde začíná dostávat k roli důležité rozhodnutí o tom, jaký 

obsah zveřejnit a jaký ne (Rainie & Wellman, 2014). 

Profily na sociálních médiích mohou být „polo-veřejné“ v rámci systému či zcela veřejné 

celému internetu. Sociální média jsou tak rozdělena částečně těmito stupni veřejnosti. 

Facebook například umožňuje více stupňů veřejnosti. Lidé si mohou zvolit a nastavit své 

profily jako „veřejné“, tedy přípustné komukoli, nebo je omezit pouze na „přátele“. Také 

mohou upravovat veřejnost jednotlivých příspěvků (Lambert, 2013). 

1.3.6.2 Intimita na Facebooku 

Profily na sociálních médiích jako je Facebook mohou obsahovat příspěvky, které jsou 

pro uživatele důležité a soukromé. Některé z těchto příspěvků se tváří, že jsou viditelné 

pouze pro autora, případně pro přátele či rodinu. Ačkoli však sociální média mnohdy 

nabízejí nástroje, kterými lze udržet některé obsahy „soukromé“, většina z nich je stále 

viditelná velkému počtu lidí. Uživatelé, kteří mají nastavený profil tak, aby byl viditelný 

pouze pro jejich přátele, mluví podle Davida Brakea mnohdy o tom, že mají „soukromý“ 

profil. Avšak vzhledem k tomu, že v dnešní době má průměrně uživatel více než 150 

přátel, toto „soukromí“ je značně limitované (Brake, 2014). 

Lidé o sobě na sociálních médiích často prozrazují až kompromitující informace. A nejen 

sami uživatelé na sebe občas prozrazují více, než by měli. Okolí na ně také může prozradit 

spoustu věcí. Internetoví „přátelé“ mnohdy sdílí společné fotky či videa, které nemusí 

nutně na uživatele vrhat příznivé světlo (Brake, 2014). 

Facebook má navíc mnoho možností užívání – popis sama sebe, statusové updaty, 

skupinové zprávy, komentáře, označování uživatelů v příspěvcích či v lokacích, 

odkazování, sdílení videa, fotografie atd. Různé možnosti komunikace jsou užívány 

k různému stupni intimity. Například v případě fotografií Pempek a kolegové říkají, 

že „uživatelé na Facebooku užívají fotografie k vyjádření své identity“ (Pempek, 

Yermolayeva, & Calvert, 2009, str. 229). Fotografie také materializují vzpomínky 

a fungují k zapamatování a vybavení si minulosti. Jsou navíc velmi silnými emočními 

katalyzátory (Pempek, Yermolayeva, & Calvert, 2009). 
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1.3.6.2.1 Vznik News Feedu v roce 2006 

Velkým zásahem do soukromí na sociální síti Facebook byl podle Danah Boyd (Boyd, 

Facebook's Privacy Trainwreck, 2008) vznik tzv. News Feed v roce 2006. News Feed je 

dnes již zavedená funkce tzv. „hlavní stránky“. Po přihlášení se na sociální síť uživatel 

jako první vidí stránku plnou aktualizací příspěvků své vlastní sociální sítě. Tato funkce 

ale do roku 2006 neexistovala a jejím zavedení spustila nejdříve vlnu negativního ohlasu. 

Danah Boyd popisuje ve svém článku Facebook´s Privacy Trainwreck vznik News Feed 

na sociálním médiu Facebook a reakci uživatelů na tuto změnu.  

V roce 2006 se uživatelům Facebooku po přihlášení začal ukazovat seznam všech 

činností, které jejich přátelé podnikli – kdo se s kým spřátelil, kdo komu co okomentoval, 

kdo si změnil status vztahu, kdo se přidal do jaké skupiny atd. Žádná z těchto informací 

nebyla dříve soukromou a skrytou, avšak skrze novou funkci News Feed byla takto více 

viditelná a všem vystavená na odiv (Boyd, Facebook's Privacy Trainwreck, 2008). 

Uživatelé Facebooku se tak cítili vystaveni a napadeni touto jednoduchou 

„architektonickou změnou“. Danah Boyd popisuje dva základní pojmy: expozici 

(odhalení) a invazi (napadení). Popisuje je na příkladu hlučného prostředí. Říká, že když 

člověk mluví velmi nahlas v prostředí plném šumů a hlasů a najednou všechny okolní 

šumy a hlasy ustanou, zdá se, že křičí a cítí se odhalený. Šumy a hlasy jej předtím totiž 

„chránily“, avšak poté, co se akustika prostoru změnila, zažívá expozici (tedy odhalení). 

Facebook podle Boyd umožnil, aby to, co bylo dříve skryté, bylo zcela jasně viditelné. 

Všechna tato data byla na sociální síti dříve přístupná, avšak nikde nebyl jejich ucelený 

seznam. Akustika se změnila a sociální „faux pas“ bylo jasně viditelné. Navíc 

bez možnosti úpravy podmínek soukromí museli uživatelé více zvažovat každou změnu 

na sociálním médiu, jelikož věděli, že jakákoli změna bude viditelná pro celou jejich síť. 

Zároveň se uživatelé cítili napadeni daty. Na News Feed bylo mnoho informací a bylo 

nemožné je všechny zpracovat, proto se jimi raději nezabývali. Lidské poznání má podle 

Boyd určitý limit přijímání sociálních informací. Invaze daty způsobila, že byl tento limit 

mnohonásobně překročen. 

Z tohoto příkladu je tedy jasně vidět, že soukromí a intimita jsou pro Facebook a obecně 

sociální média velkým tématem. Uživatelé chtějí chránit své soukromí, a to jak před svou 

vlastní sítí, tak také před komerčními subjekty či kýmkoli jiným, kdo by jej mohl narušit. 
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2. Metodologie 

Ve výzkumné části své diplomové práce navazuji na zkoumanou teorii. Zaměřuji se 

především na tři hlavní myšlenky, které se objevovaly ve zkoumané teorii. První z nich 

je myšlenka knihy Networked, od autorů Lee Rainieho a Barryho Wellmana, která 

popisuje zvyšující se důležitost digitálních médií ve společnosti. Na ni navazuje myšlenka 

knihy Sharing Our Lives Online od autora Davida Brakea, která popisuje dnešní potřebu 

online komunikace v rámci procesu socializace. Také se chci zaměřit na myšlenku knihy 

Meaning in the age of social media od autorky Ganaele Langlois, která popisuje změnu 

ve vnímání významů v době sociálních médií. Cílem mého výzkumu je zjistit, zda jsou 

tyto teorie aplikovatelné i na české prostředí a tedy jestli a případně jak se mění 

uživatelské chování na sociálních médiích v čase. Ke svému výzkumu jsem si vybrala 

konkrétně sociální médium Facebook, které je v našem prostředí nejrozšířenější a je 

na trhu přítomno nejdéle, a proto se domnívám, že výsledky zkoumání budou u tohoto 

sociálního média lépe zobecnitelné, než u jiných sociálních médií. 

Vzhledem k tomu, že chci problematice případné změny užívání sociálních médií 

skutečně porozumět, rozhodla jsem se provést hlubší analýzu tohoto výzkumného 

problému a tedy pro tento účel využít dvojí metody výzkumu. V prvním, kvantitativním 

výzkumu, se zaměřím na otázku změny uživatelského chování na sociálním médiu 

Facebook a na konkrétní trendy v rámci této případné změny. Kvantitativní výzkum 

se vyznačuje důrazem na systematické sbírání faktů a jejich statistickým zpracováním, 

které má za výsledek tzv. „tvrdá data“, která většinou pouze potvrzují, či vyvrací 

stanovené hypotézy (Strauss & Corbin, 1999). Proto všechna tato data a hypotézy 

z kvantitativní analýzy poté dále dovysvětlím také kvalitativním výzkumem, který je 

vhodný pro odhalení skrytých významů a pro hlubší porozumění podstaty jevů. V rámci 

kvalitativního výzkumu se tak zaměřím na motivace užívání sociální sítě Facebook 

a na otázku příčin případné změny v rámci jejího užívání. 

2.1 Kvantitativní výzkum 

Kvantitativní výzkum obecně stavíme na již existující teorii, na základě které vytvoříme 

výzkumný problém, z něj výzkumnou otázku a z té poté jednotlivé hypotézy. Nejčastější 

logickou operací kvantitativního výzkumu je dedukce. Tato operace je závislá na dopředu 

stanovených výzkumných proměnných a na postupu interpretace dat. Jak již bylo popsáno 
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výše, kvantitativní výzkum klade důraz na systematické sbírání faktů a dat a na jejich 

statistické zpracování. Výhodami kvantitativního výzkumu jsou snadná zobecnitelnost 

výsledků, rychlý a přímočarý sběr dat a jejich následná analýza (Hendl, 2016). 

Nevýhodou může být například redukcionismus, který může vést k opomenutí některých 

fenoménů, a také přílišné zobecnění výsledků, které poté mohou být až abstraktní 

pro přímé užití v daných podmínkách (Hendl, 2016). 

2.1.1 Výzkumná otázka a hypotézy výzkumu 

Mou základní výzkumnou otázkou v kvantitativní části výzkumu je: 

VO: Změnilo se uživatelské chování na sociální síti Facebook v čase? 

Chci tedy zjistit, zda se uživatelské chování na sociální síti změnilo a pokud se změnilo, 

tak také jak konkrétně. Chci se zaměřit především na celkovou změnu aktivity uživatelů 

a uživatelek na sociální síti Facebook, a na změnu týkající se míry zveřejňování 

jednotlivých typů příspěvků. Tuto případnou změnu chci následně vysvětlit kvalitativní 

analýzou publika, u které analyzuji, jaké příčiny za případnou změnou stojí, jak se 

celkově změnily zvyklosti užívání sociální sítě a také jak se proměnily jednotlivé hodnoty 

a normy, které respondenti vyznávají.  

Poté jsem si také stanovila celkem čtyři hypotézy, které se týkaly právě změn v užívání 

sociální sítě Facebook a také trendů ve sdílení příspěvků na sociální síti. 

H1: Aktivita uživatelů a uživatelek na sociální síti Facebook se mění v čase. 

První hypotéza je velmi obecná. Zabývá se proměnou aktivity uživatelského chování 

v čase. Vzhledem ke zkoumané teorii jsem se domnívala, že se aktivita uživatelů 

na sociální síti Facebook v průběhu let změnila. To znamená, že uživatelé dnes sdílejí 

příspěvky s jinou frekvencí než před osmi lety (v roce 2009) a že vývoj proměny 

uživatelské aktivity byl pozvolný a měnil se tak v průběhu zkoumaných devíti let.  

Již Lee Rainie a Barry Wellman ve své knize Networked naznačují tento trend. S trojitou 

revolucí a především pak s revolucí mobilních telefonů se frekvence užívání sociálních 

médií podle nich může měnit (Rainie & Wellman, 2014). 

H2: Míra zveřejňování jednotlivých typů příspěvků uživatelů a uživatelek na sociální síti 

Facebook se v průběhu času mění. 
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Dále jsem se domnívala, že se mění nejenom frekvence, ale také typy příspěvků, které 

uživatelé sdílejí. S trendem „veřejného soukromí“, který popisuje Danah Boyd (2008), se 

podle ní mohou měnit i trendy typů příspěvků, které uživatelé sdílejí.  

H3:Aktualizace stavu (neboli tzv. statusy) v průběhu času ubývají. 

Tato hypotéza opět vychází ze zkoumané teorie, tentokrát z myšlenky Evy Illouz, která 

se zabývá trendem tzv. „emocionální kultury“. S trendem okamžitého sdílení 

prostřednictvím chytrého telefonu nastupují podle ní do popředí tzv. „emociální 

příspěvky“ – tedy příspěvky, které útočí na emoce lidí (Illouz, 2007). A komunikací, která 

je velmi často popisovaná jako komunikace, která „se dokonaleji hodí pro 

zprostředkování emociálních zážitků“ (Šindler, 2003, str. 18), je komunikace obrazová, 

neboli vizuální. Textová komunikace nemá ani podle Petra Šindlera takovou emocionální 

sílu (Šindler, 2003). 

Právě proto jsem se domnívala, že statusy, neboli „holé texty“ ze sociální sítě Facebook 

postupně mizí a nahrazují je především vizuální či audiovizuální příspěvky. Proto jsem si 

také stanovila hypotézu číslo čtyři: 

H4: Četnost příspěvků obsahujících fotografie v průběhu času narůstá. 

Tato hypotéza vychází ze stejné myšlenky Evy Illouz a Petra Šindlera, jako hypotéza 

předchozí. Domnívala jsem se tedy, že uživatelé v dnešní době raději sdílejí komunikaci 

prostřednictvím fotografie. To tedy znamená, že text, stojící sám o sobě, ubývá a naopak 

přibývá počet příspěvků typu „Fotografie“. 

2.1.2 Metoda výzkumu 

Metodou mého šetření byla kvantitativní obsahová analýza. Kvantitativní obsahová 

analýza, neboli pouze obsahová analýza, jak ji někteří autoři, jako je např. Beck (2008), 

Spurgin (2009) či Scherer (2011), nazývají, je podle Kimberley A. Neuendorf 

„systematická, objektivní, kvantitativní analýza charakteristik sdělení“ (Neuendorf, 

2001, str. 10). 

Obsahová analýza byla definována jako technika až v roce 1952, avšak užívána byla 

již od třicátých let dvacátého století, a to v oblasti společenských věd (Dvořáková, 2010). 

Největšími klady této metody je aplikovatelnost na různé typy textových dat (Dvořáková, 
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2010), snadná komparovatelnost a určitá nezávislost na čase a prostoru. Naopak 

nevýhodou této metody může být její neutralita a s ní spojená nezpůsobilost vysvětlit 

motivace jedince a závěry samotné analýzy. Také právě proto jsem se rozhodla podpořit 

kvantitativní obsahovou analýzu v další části své diplomové práce také kvalitativní 

analýzou publika, která se provádí právě v případě, že je nutné vysvětlit motivaci a závěry 

kvantitativní analýzy. 

2.1.3 Výběrový soubor 

V rámci své kvantitativní obsahové analýzy jsem zkoumala celkem sto profilů na sociální 

síti Facebook. Časové období, které jsem si stanovila, bylo mezi lety 2009 a 2017, tedy 

celkem devět let. Jako první rok jsem si stanovila rok 2009 proto, že se právě v tomto 

roce začal Facebook více objevovat také v České republice. Snažila jsem se odhalit trendy 

jednotlivých let v rámci užívání sítě, a to právě zkoumáním profilů za celé uvedené 

časové období.  

Profily, které jsem zkoumala, odpovídaly demografii tzv. mileniálů neboli generaci Y. 

Pojem „Mileniálové“ se přisuzuje především Williamu Straussovi a Neilu Howeovi, kteří 

termín použili již v roce 1987 (Horovitz, 2012). Autoři tímto pojmem označují generaci 

narozenou mezi druhou polovinou osmdesátých let minulého století a začátkem nového 

tisíciletí. Pojem „Generace Y“ se poté poprvé objevil v roce 1993 v časopise Advertising 

Age a popisoval generaci dětí mladších 11 let (Ad Age, 1993). Dále budu o zkoumané 

skupině psát pouze jako o „uživatelích“. 

Typ výběru zkoumaných profilů byl záměrný. Ve vzorku sto profilů, které jsem 

zkoumala, jsem se snažila mít zastoupeny uživatele s různorodou demografií. Chtěla jsem 

mít zastoupena obě pohlaví – tedy muže (M) i ženy (Ž), uživatele z různých míst po České 

republice, a to původem jak z velkých měst s více než 100 000 obyvateli (MĚSTO), tak 

z měst menších či z vesnice (VENKOV) a také uživatele s různým stupněm vzdělání – 

ať už vysokoškolským (VŠ) či středoškolským nebo pouze základním (NE VŠ). 

2.1.4 Kódovací jednotka a sledované proměnné 

Mou kódovací jednotkou byly jednotlivé typy příspěvků, které uživatelé v průběhu 

zkoumaného období sdíleli na svůj profil na sociálním médiu. Z těchto typů příspěvků 

jsem si stanovila sledované proměnné. Nejdříve jsem si udělala screening, ve kterém jsem 

odhalila celkem 11 základních typů příspěvků uživatelů (tedy sledovaných proměnných), 
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které jsem poté dále zkoumala a kódovala do kódovací knihy. U každé sledované 

proměnné se mi navíc opakovaly určité podkategorie. Také ty jsem tedy dále zanášela 

do záznamového archu. 

I. Fotografie 

První typem příspěvku byl typ „Fotografie“, který jsem vyhodnocovala v momentě, kdy 

se na profilu uživatele objevila fotografie či obrázek. Tento typ jsem rozdělila do šesti 

kategorií, které jsem následně dělila do dalších celkem dvaceti devíti podkategorií. 

Základních šest podkategorií, které určují akci, kterou uživatel vykonal, se nazývá:  

1) „Sdílení fotografií“: tento typ příspěvku jsem zanášela do kódovací knihy 

v momentě, kdy uživatel sám přidal příspěvek - fotografii. 

2) „Označení na fotografii“: tento typ příspěvku jsem zanesla, když uživatel aktivně 

příspěvek nepřidal, ale byl v něm pouze „označen“ – tedy jiný uživatel sdílel fotku 

se zkoumaným uživatelem. 

3) „Změna fotografie“: toto je typ příspěvku, který jsem kódovala v případě, že si 

uživatel aktivně změní buďto profilovou, nebo úvodní fotografii8. Takto 

(„Profilová fotografie“, „Úvodní fotografie“) jsem také nazvala dvě podkategorie, 

které kategorie skrývá. 

4) „Sdílení alba“: stejně jako u typu „Sdílení fotografie“ se jedná o aktivní nahrání 

příspěvku uživatelem, v tomto případě celého alba s fotografiemi. 

5) „Označení v albu“: opět podobný typ příspěvku jako u „Označení na fotografii“. 

Uživatel sám nic aktivně nepřidává, ale je označený (jiný uživatel sdílí jeho 

fotografii) ve fotoalbu jiného uživatele. 

6) „Meme“: tento typ příspěvku jsem zanášela do kódovací knihy v momentě, kdy 

uživatel přidal meme nebo na něm byl označen. Meme je oblíbený typ fotografie 

či obrázku, který není originální fotografií uživatele. Meme většinou reaguje 

na aktuální politickou, kulturní či sociální situaci a jedná se většinou o fotografii 

s různorodými popisky (viz přílohy č.  43-45). Meme může mít podobu fotografie 

slavné osobnosti, filmové či seriálové postavy (viz příloha č.  43 a č.  45), ale také 

                                                 

8 Profilová fotografie je fotografie, která se ukazuje u jména uživatele na sociální síti. Úvodní fotografie je 

poté fotografie hlavičky jeho profilu, která se zobrazí pouze přímo na profilu uživatele. (viz. příloha č. 46) 
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podobu fotografie, která je díky určitému jevu, který se na ní objevuje, organicky 

šířena po internetu (viz příloha č.  44). 

Kategorie „Sdílení fotografií“ a „Označení na fotografii“ jsem si rozdělila do stejných 

devíti podkategorií podle toho, co se reálně na fotografii objevuje:  

1) „Z výletu“: tento typ příspěvku jsem zanesla do kódovací knihy v případě, že 

sdílená či označená fotografie byla pořízena na výletu – ať už po České republice, 

nebo v zahraničí. 

2) „S přáteli“: tedy pokud se uživatel na sdílené či označené fotografii vyskytuje 

s přáteli či se na jeho profilu objevuje fotografie pouze samotných přátel. 

3) „S partnerem“: pokud se uživatel na sdílené či označené fotografii vyskytuje 

s partnerem či pokud se na jeho profilu vyskytuje fotografie samotného partnera. 

4) „Vlastní portrét“: pokud se uživatel na sdílené či označené fotografii vyskytuje 

sám. 

5) „Z akce“: tedy pokud se jedná o fotografii z nejrůznějších typů společenských 

akcí, jako je například večírek, školní akce (konkrétně např. poslední zvonění 

či návštěva muzea), pracovní akce (konkrétně např. veletrh) a další. 

6) „Úspěch“: tato podkategorie má zkoumat jev, který popsal Alexandr Lambert, 

když řekl, že „Najevo dáváme jen pozitivní věci. Proč dávat najevo slabosti, když 

můžeme vypadat všemocní?“ (Lambert, 2013, str. 23). „Úspěch“ je tato kategorie 

nazvána, protože tento jev popisuje to, že lidé rádi užívají své sociální sítě 

k „vychloubání se“ a k ukazování těch úspěšných momentů. Proto tento typ 

příspěvku může být např. fotografie z promoce, z maturity, fotografie se zcela 

novým řidičským průkazem, nebo výhrou z nějaké akce. 

7) „S jídlem a pitím“: na tomto příspěvku se objevuje fotografie, na které je pouze 

jídlo či pití a nikoli osoby. 

8) „Selfie“: pokud se na sdílené či označené fotografii nachází tzv. selfie, velmi 

populární typ autoportrétu. Tento autoportrét může zobrazovat samotného 

uživatele anebo autoportrét s dalšími osobami/věcmi. 

9) „Věc“: tento typ příspěvku jsem zanesla do kódovací knihy v případě, že se 

na sdílené či označené fotografii nacházela věc (kromě jídla), krajina (bez osoby), 

zvíře a další. 
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Kategorie „Sdílení alba“ a „Označení v albu“ jsem rozdělila do stejných čtyř 

podkategorií: 

1) „Z výletu“: tento typ příspěvku jsem zanesla do kódovací knihy v případě, že 

sdílené či označené fotoalbum obsahovalo fotografie pořízené na výletu – ať už 

po České republice, nebo v zahraničí. 

2) „S přáteli“: tedy pokud se uživatel ve sdíleném či označeném fotoalbu vyskytuje 

s přáteli. 

3) „Vlastní“: pokud se uživatel ve sdíleném či označeném albu vyskytuje sám. 

4) „Z akce“: tento typ příspěvku jsem zanesla, pokud se jednalo o fotografii 

z nejrůznějších typů společenských akcí, jako je (stejně jako u fotografií z akce) 

například večírek, školní akce, pracovní akce a další. 

II. Status 

Druhý typ příspěvku byl „Status“.  Tento typ jsem zanášela do kódovací knihy v případě, 

že uživatel aktivně přidal na svůj profil tzv. „aktualizaci stavu“. Jedná se tedy o slovní 

vyjádření určité situace. Tuto situaci jsem si rozdělila do sedmi kategorií, podle toho, 

o čem uživatel ve svém „statusu“ píše: 

1) „Každodenní situace“: jedná se o situaci, kdy uživatel popisuje své každodenní 

strasti a radosti. Příkladem může být například povzdech nad tím, že se „píše 

test“, nebo naopak radost z toho, že má uživatel „zítra dovolenou“. Konkrétním 

příkladem může být: 

„ 'Uživatel X' se směje. Neví proč, nejspíš proto, že traktor.“ 

2) „Citát“: tento typ příspěvku jsem kódovala v případě, že uživatel přidal do své 

„aktualizace stavu“ citát – tedy text, který není autentický. Jednalo se většinou 

o citáty slavných osobností či o citáty z nejrůznějších knih, filmů či seriálů. 

Příkladem tohoto statusu je například: 

„Don‘t loose hope. You never know what tomorrow will bring. “ 

3) „Úspěch“: tento typ příspěvku opět navazuje na teorii Alexandra Lamberta 

(Lambert, 2013). Jedná se o teorii, ve které tvrdí, že lidé rádi vypadají 

na sociálních sítích jako ti „úspěšní“ a „skvělí“. A právě „aktualizace stavu“ 

s texty, které oslavují např. ukončení studia, získání nové práce apod. k této 
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teorii velmi přispívají. Příkladem může být: 

„takže. Mám maturitu, jsem na vysoký a...teď zrovna je mi fakt fajn! ))))“ 

4) „Mobilizační prosba“: typ příspěvku, který popisuje ve své teorii o sociálním 

kapitálu na sociálních médiích Ellison, Gray, Lampe a Fiore (Ellison, Gray, 

Lampe, & Fiore, 2014). Jedná se o příspěvek, který svým textem vybízí k určité 

aktivitě. Konkrétní aktivita může být různá – od snadné odpovědi či rady 

až po konkrétní praktickou akci. Příkladem mobilizační prosby může být: 

„Ahojte ženy a slečny! 

Chtěla byste nějaká z vás zimní boty? Je to velikost 38, koupené za 2tis. v Bati 

a jsou nenošené  

Cena po domluvě “ 

5) „Přání“: tento typ příspěvku je klasickým „hromadným přáním“. Uživatel 

většinou nepřeje konkrétní osobě, ale buďto přeje obecně všem svým 

Facebookovým přátelům, anebo více osobám najednou v rámci své „aktualizace 

stavu“. Příkladem je: 

„Přeji všem Ondrům všechno nejlepší k svátku! “ 

6) „Děkovací status“: tento typ příspěvku v podstatě navazuje na předchozí typ. Je 

to příspěvek, ve kterém uživatel za něco děkuje – a většinou se právě jedná 

o poděkování za přání. Není to tedy většinou příspěvek určený konkrétní jedné 

osobě, ale spíše více lidem. Jako příklad uvedu poděkování uživatelky, která 

děkuje za přání k narozeninám: 

„Děkuji všem, kteří si vzpomněli “ 

7) „Tag“: typ příspěvku, který je sdílený skrze více profilů. Může se jednat 

o jednoduchý příběh, mobilizační prosbu či určitý druh kvízu. Co je pro „Tag“ 

důležité je fakt, že je to text, který putuje více profily a lidé jej sdílejí. Konkrétní 

příklady „Tagu“ jsou například: 

„dostala jsem písmeno: K 

něco co se mi líbí: Klusovi texty  

něco co se mi nelíbí: kostra 

něco co miluju: Klusovi písničky  

něco zlého : Kodetová  

Dej "To se mi líbí" a já ti napíšu písmeno“  
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III. Vzkaz 

Třetím základním typem příspěvků jsou tzv. „Vzkazy“. Jedná se o příspěvky, které jsou 

určeny zkoumanému uživateli, tedy o „vzkazy“ pro něj. Tento typ jsem si rozdělila do pěti 

kategorií. U tří kategorií se jedná o tzv. „Vzkazy na Timeline“, tedy přímo na profil 

uživatele. Tyto vzkazy jsou tedy zaslány přímo uživateli, avšak stále veřejně, jelikož 

Timeline (dříve tzv. „zeď“) je veřejná. U dalších dvou kategorií se jedná o vzkazy, kdy 

je uživatel pouze označen svým jménem v textu příspěvku jiného uživatele. Pojďme se 

tedy na podkategorie blíže podívat: 

1) „Vzkaz na Timeline“: u tohoto typu příspěvku se jedná o klasický vzkaz 

na Timeline uživatele. Tento vzkaz může obsahovat zcela obyčejné textové 

vzkazy, obrázky, či videa. Důležité ale je, že je určen pro pouze jednoho uživatele 

a je přidán přímo na jeho profil (Timeline).  

2) „Tag“: stejně jako u podkategorie „Tag“ u kategorie „Status“ se i zde jedná o typ 

příspěvku, který je sdílený skrze více profilů. Může se jednat o jednoduchý 

příběh, mobilizační prosbu či určitý druh kvízu. Co je pro „Tag“ důležité, je fakt, 

že je to text, který putuje více profily a lidé jej sdílejí. V tomto případě si jej sdílejí 

navzájem na své profily. Příkladem takovéhoto „Tagu“ může být: 

„Nelekni se, až k tobě přijde Ježíšek a začne tě cpát do pytle .... ničeho se 

neboj....jenom sem si tě přála k Vánocům ....dej to na zeď všem které máš 

rád/a..... “ 

3) „Přání“: tento typ příspěvku jsem kódovala v případě, že se jednalo o přání 

(většinou k narozeninám či svátku), které bylo sdíleno z jiného profilu na profil 

zkoumaného uživatele. Ve většině případů Facebook sám rozezná, když se jedná 

o přání – především k narozeninám. Vzhledem k tomu, že uživatelé většinou 

uvádějí své datum narození, Facebook si dokáže příspěvky na Timeline uživatele 

z data narození přiřadit právě jako „Přání“. 

4) „Označení v cizím statusu“: tento typ příspěvku je jeden ze dvou, které jsem 

popsala výše. Jedná se tedy o vzkaz, který není přímo sdílen na uživatelovu 

Timeline. Jiný uživatel sdílí příspěvek na svůj vlastní profil, avšak zkoumaného 

uživatele v něm „označí“. 

5) „Označení ve společném přání“: stejně jako u minulé podkategorie, i tento typ 

příspěvku není přímo sdílen na uživatelovu Timeline. Jedná se vlastně o další 
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podkategorii „Označení v cizím statusu“, jelikož v tomto případě je jediný rozdíl 

v tom, že onen „Status“, ve kterém je zkoumaný uživatel označen, je statusem 

typu „Přání“. 

IV. Video 

Čtvrtým typem příspěvků, které se objevovaly na profilech zkoumaných uživatelů, byly 

příspěvky s videem. Tento typ jsem si rozdělila do dvou kategorií, a to podle toho, zda 

uživatel video sdílel sám (tedy kategorie „Sdílení videa“) či zda byl ve videu pouze 

„označen“ (tedy kategorie „Označení ve videu“). Rozdělení tedy fungovalo na stejném 

principu jako u příspěvku s fotografiemi. 

Obě kategorie jsem si dále rozdělila do tří podkategorií, a to podle obsahu videa. 

Podkategorie byly u „Sdílení videa“ i „Označení ve videu“ totožné, a to: 

1) „Video z vlastního zážitku“: tento typ příspěvku jsem kódovala ve chvíli, kdy 

uživatel sdílel, či byl označen na videu, které buďto sám natočil, nebo na něm sám 

byl. Jednalo se tedy o sdílení vlastního zážitku. 

2) „Cizí video“: tento typ videa uživatel sdílel či v něm byl označen, ale samotné 

video se jej přímo netýkalo. Jednalo se například o vtipná či zajímavá 

videa ze světa, části televizních show či seriálů atd. 

3) „Vzpomínkové Facebookové video“: tento typ videa vytváří přímo sociální síť 

„na míru“ uživateli. Jedná se o video, které může shrnovat uživatelův rok (či delší 

časový úsek) na sociální síti, připomínat různé události, které sdílel, 

či „oslavovat“ přátelství s jiným uživatelem. 

V. Fan Page 

Typ příspěvku nazvaný „Fan Page“ se vyznačuje tím, že uživatel buď sdílí, či je označen 

na příspěvku, který má co dočinění s fanouškovskou stránkou na sociální síti Facebook. 

Uživatel buď přímo sdílí příspěvek (kliknutím na tlačítko „Sdílet“ u příspěvku), který byl 

přidán na fanouškovskou stránku (tyto příspěvky jsem zařadila do podkategorie „Sdílení 

příspěvku“) či je označen v příspěvku určité fanouškovské stránky (tyto příspěvky jsem 

zařadila do podkategorie „Označení v příspěvku“). 

Fan Page je typ profilu na Facebooku, který vlastní především nejrůznější komerční 

subjekty, jako jsou značky (např. Fan Page značky zmrzliny 

Magnum: https://www.facebook.com/Magnumcz/ ) či restaurace (např. Fan Page 

https://www.facebook.com/Magnumcz/
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restaurace Brasileiro: https://www.facebook.com/Ambiente.Brasileiro/ ). Svoji vlastní 

„Fan page“ mají ale také například celebrity a další významné osoby (např. Fan Page 

herce Brada Pitta: https://www.facebook.com/actorbradpitt/ ). Profily jsou vlastněny 

a spravovány buďto přímo těmi, koho se týkají (tedy správci sociálních sítí přímo 

od značky či služby, nebo jejich agenturou), nebo mohou být založeny fanoušky 

(např. u slavných osobností). Fan Page se můžou zabývat také určitými událostmi 

či situacemi ve společnosti, nebo se zaměřovat na pouhé pobavení uživatelů (např. Fan 

Page Sarkasmus: https://www.facebook.com/tensarkasmus/ ). 

VI. Tipy/Recenze 

Typ příspěvku, který jsem si nazvala „Tipy/Recenze“ jsem kódovala v případě, že 

uživatel sdílel takový obsah, který jeho sdílením ve své podstatě recenzoval či dával 

ostatním uživatelům tip na určitý obsah. Konkrétně se jednalo o tři podkategorie, a to 

o „Sdílení písně“, „Sdílení filmu“ a „Sdílení webu“. Ve všech třech případech uživatel 

sdílel určitou píseň, film či web a buďto je doporučoval, či naopak nedoporučoval.  

V případě písně a filmu uživatel většinou sdílel buď videoklip, trailer či odkaz na oficiální 

webovou stránku filmu nebo alba. Co se týče webu, jednalo se většinou o sdílení 

uživatelova či cizího blogu, odkazu na stránky se zajímavými články, či sdílení určitého 

článku, odkazy na e-zprávy a podobně. 

VII. Událost 

Uživatelé také čas od času sdíleli „Události“ na Facebooku. „Událost“ je stránka 

s popisem názvu, místa, času a dalších informací k reálné události, která se koná. Může 

se jednat o veřejné akce, jako jsou festivaly, koncerty, dny otevřených dveří, výstavy 

apod., tedy o akce vytvořené většinou organizátory těchto událostí, ale také o akce, které 

mohou vytvořit sami uživatelé – piknik v parku, večírek apod. 

V této kategorii jsem si vytvořila dvě podkategorie, a to podle toho, zda uživatel událost 

sdílel na svém Timeline („Sdílení události“) či zda byl naopak uživatel označen 

v pozvánce k události („Označení v pozvánce“). 

VIII. Lokace 

Možnost sdílení či označování uživatelů v určité geolokaci vyvinul Facebook 

k dokonalosti až v roce 2011. Jde vlastně o to, že uživatel nemusí sdílet text či obrázek, 

https://www.facebook.com/Ambiente.Brasileiro/
https://www.facebook.com/actorbradpitt/
https://www.facebook.com/tensarkasmus/
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ale mapu s místem, kde se zrovna nachází. Pokud má uživatel zapnutou GPS, sociální síť 

sama najde, kde se nachází, a nabídne mu poté jednotlivé destinace, které může uživatel 

sdílet na svůj profil.  

V rámci kategorie „Lokace“ jsem si určila dvě podkategorie. Zaprvé podkategorii 

„Sdílení lokace“, kterou jsem kódovala v případě, že uživatel sám sdílel svoji geolokaci. 

Podkategorii „Označení v lokaci“ jsem pak kódovala v případě, že byl uživatel označen 

jiným uživatelem v geolokaci a tudíž se tato geolokace objevila na jeho profilu. 

IX. Minulost 

Kategorie „Minulost“ je opravdu malou kategorií, která již neobsahuje další 

podkategorie. Jedná se o příspěvky, které vytváří samotná sociální síť Facebook a lidé je 

mohou sdílet na svých profilech. Jedná se především o tzv. „V tento den“ příspěvky, kdy 

Facebook téměř každý den nabízí uživatelům možnost sdílet příspěvek, který sdíleli toho 

dne před X lety. Kromě tohoto typu příspěvků vytváří Facebook čas od času také jiné 

příspěvky, které se týkají uživatelovy minulosti, jako je například „výročí přátelství“ 

a další. 

X. Kvízy 

Příspěvky z této kategorie jsou ty, které se týkají právě nejrůznějších testů a kvízů, 

vytvořených na sociální síti Facebook. Kvízy mohou být jak naučné, tak zábavné. 

Příklady kvízů mohou být např. „Jak dobře znáš Českou republiku?“, „Jaký jsi milenec?“ 

nebo „Jakou postavu z Harryho Pottera připomínáš?“. 

Kategorii kvízy jsem si rozdělila do dvou podkategorií: „Sdílení kvízu“, tedy sdílení 

výsledku kvízu či kvízu samotného na vlastní Timeline a „Označení v kvízu“, tedy 

označení zkoumaného uživatele ve výsledku kvízu či v kvízu samotném. 

XI. Další 

Poslední kategorií jsou „Další“. Sem jsem zařadila jevy, které se sice vyskytovaly 

na profilech zkoumaných uživatelů, ale ne ve velkém množství a neobsahují už žádné 

další podkategorie. 

Jedná se o „Přidání vzdělání“, kdy Facebook umožňuje přidat do svého profilu dokončené 

vzdělání; „Přidání nové práce“, kdy Facebook opět umožňuje sdílet životní fázi uživatele 
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v rámci přidání zaměstnání a nakonec „Přidání vztahu“, tedy opět určitá životní událost, 

kterou může uživatel sdílet na svém profilu. 

2.1.5 Techniky zkoumání  

Technikou mého zkoumání bylo kódování do kódovací knihy, v mém případě 

skrze tabulku v programu Microsoft Office Excel. Nejdříve jsem si založila záznamový 

arch právě ve formě excelového souboru a ten jsem si rozdělila na jednotlivé listy, a to 

podle let – tedy roky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017. V rámci 

jednotlivých listů jsem si poté do tabulky zanesla všechny zkoumané proměnné a jejich 

podkategorie, které jsem popsala výše. Dále jsem si vždy zapsala jméno zkoumaného 

profilu (pouze pro případnou kontrolu) a ke jménu jsem kódovala vždy počet jednotlivých 

typů příspěvků, které spadaly pod zkoumané proměnné a jejich podkategorie. 

Ve fázi získávání dat jsem v záznamovém archu nejdříve sečetla veškeré výsledky 

za jednotlivé roky. Založila jsem si speciální list, do kterého jsem zanesla všechny 

jednotlivé roky a poté srovnala tyto výsledky. Výsledky jsem srovnávala za celkový počet 

příspěvků (tedy tzv. aktivita), ale také za jednotlivé typy příspěvků. Tyto typy příspěvků 

jsem poté sledovala i hierarchicky níže, a to až na jednotlivé podkategorie. 

Dále jsem si vyfiltrovala výsledky za jednotlivé roky samostatně podle demografických 

faktorů – zvlášť pro muže (M), zvlášť pro ženy (Ž), zvlášť pro uživatele z měst (MĚSTO) 

a pro uživatele žijící na „venkově“ (VENKOV), zvlášť pro uživatele s ukončeným 

vysokoškolským vzděláním (VŠ) a pro ty, kteří vysokoškolské vzdělání nemají (NE VŠ). 

Všechny výsledky a z nich vytvořené grafy jsem si poté zanesla do speciálně vytvořeného 

dokumentu, kde jsem si je seřadila a začala z nich číst jednotlivé výsledky. 

2.2 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum je „proces hledání porozumění, který je založen na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému“ 

(Creswell, 1998, str. 13). Kvalitativní přístup klade důraz na hloubkové poznání 

zkoumaného sociálního jevu (například události či fenoménu) a můžeme jej považovat 

za „pružnější“ typ výzkumu, než kvantitativní metodu. Na začátku si sice výzkumník 

stanoví výzkumnou otázku a výzkumné hypotézy, často se však může stát, že otázky, 

hypotézy i výzkumná rozhodnutí v průběhu kvalitativního výzkumu přibývají (Hendl, 
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2016). Disman (Disman, 2002) dodává, že kvalitativní přístup se od toho kvantitativního 

odlišuje právě výsledky výzkumné činnosti. U kvalitativního výzkumu se jedná totiž 

o vytváření nových hypotéz, nového porozumění a vytváření teorie (Disman, 2002). 

Podle Hendla (Hendl, 2016) jsou výhodami kvalitativního přístupu: zkoumání problému 

v přirozeném prostředí, zohlednění místních a specifických zvláštností a hloubkové 

prozkoumání daného problému. Nevýhodou může být složitá generalizace výsledků, 

časová náročnost výzkumu a snadná subjektivizace výzkumu z pohledu výzkumníka 

(Hendl, 2016). 

Kvalitativní výzkum může probíhat metodou pozorování, dotazování, rozborů textů 

a dokumentů anebo rozborem audiozáznamů či videozáznamů. Výzkumné procesy poté 

mohou probíhat metodou explorace, popisu, explanace či predikce (Hendl, 2016). 

2.2.1 Výzkumná otázka 

Vzhledem k tomu, že mé kvalitativní dotazování mělo již od začátku navazovat 

na zkoumanou teorii a již provedenou kvantitativní obsahovou analýzu, stanovení 

výzkumného tématu pro mě bylo jednoduché. Kvalitativním výzkumem jsem se snažila 

navázat na výsledky kvantitativní obsahové analýzy a vysvětlit je více do hloubky. 

Vycházela jsem tedy ze své výzkumné otázky u kvantitativního výzkumu: „Změnilo se 

uživatelské chování na sociální síti Facebook v čase?“ 

U kvalitativního výzkumu jsem se chtěla zaměřit především na motivace, které 

respondenty vedly ke změně uživatelského chování, a na otázku změny hodnot a norem 

v rámci sociálních médií. Zároveň jsem chtěla zjistit, jak tento svět sociálních médií 

respondenti sami vnímají, a zda se jejich subjektivní vnímání slučuje s faktickými 

výsledky kvantitativní obsahové analýzy.  

Mou hlavní výzkumnou otázkou tedy bylo: 

VO1: Proč se podle uživatelů a uživatelek změnilo uživatelské chování na sociální síti 

Facebook? 

Podotázky zněly: 

VO2: Jaké motivace či trendy za touto změnou stojí? 

VO3: Jak vnímají respondenti tuto změnu? 
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Ve svém kvalitativním dotazování jsem chtěla na tyto otázky získat odpovědi a zaměřit 

se zvlášť na každou mou hypotézu z prvního, kvantitativního, výzkumu. Zároveň jsem se 

respondentů dotazovala také na témata, která byla zcela zásadní pro zvolenou teorii 

popsanou v úvodu mé diplomové práce, jako je soukromí na sociálních sítích, 

sebeprezentace či sociální kontext. 

2.2.2 Metoda šetření 

Kvalitativní výzkum jsem prováděla metodou dotazování, a to konkrétně dotazováním 

v rámci individuálních rozhovorů. Rozhovory jsem vedla formou polostrukturovaného 

individuálního rozhovoru. Metodu individuálního polostrukturovaného rozhovoru jsem 

zvolila z důvodu navázání větší důvěry mezi respondentem a tazatelem. Vzhledem 

k tomu, že mé téma mohlo být pro některé respondenty poměrně soukromou záležitostí, 

domnívala jsem se, že bych v případě většího počtu respondentů nemusela slyšet tak 

otevřené a upřímné odpovědi a tudíž bych nemusela dojít k tak zajímavým výsledkům. 

2.2.3 Výběrový soubor 

Vzorek respondentů jsem vybírala záměrně. Chtěla jsem v něm mít zastoupeny kategorie 

mužů, žen, vysokoškolsky vzdělaných i těch, kteří vysokoškolské vzdělání nemají, lidí 

z měst i z venkova a zároveň různých profesí. Také jsem se snažila vybrat respondenty 

tak, aby někteří z nich byli velmi aktivními uživateli a někteří naopak spíše pasivními 

uživateli. Proto jsem si nejdříve udělala krátký screening profilů uživatelů a poté si 

vybrala k rozhovorům takové uživatele, kteří nejlépe odpovídali mému požadovanému 

výběru. 

Rozhovorů jsem původně měla smluvených celkem deset. Již u pátého rozhovoru se mi 

však odpovědi opakovaly, a proto jsem po sedmém rozhovoru z důvodu saturace 

kvalitativní rozhovory ukončila. 

Rozhovor jsem vedla s celkem sedmi uživateli Facebooku – třemi muži a čtyřmi ženami. 

Všichni respondenti odpovídali věkově již vymezenému označení tzv.  „Mileniálů“. 

Jejich věkové rozpětí bylo mezi 20 a 29 lety. Čtyři dotazovaní bydlí ve městě a tři 

dotazovaní na venkově. Tři dotazovaní mají vysokoškolské vzdělání a čtyři nikoli. Každý 

z mých respondentů měl zcela odlišný profesní profil. Měla jsem tak v rámci rozhovorů 

zastoupeny profesní obory IT, marketing, medicína, zákaznický servis, právo, média 

a architektura. Dva respondenty jsem si dopředu označila jako „velmi aktivní“ uživatele, 
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dva jako „velmi pasivní“ uživatele a zbylé tři jako „průměrné uživatele“ sociální sítě 

Facebook. 

2.2.4 Technika zkoumání a průběh rozhovoru 

Technikou mého zkoumání byla nahrávka, kterou jsem následně přepisovala do psané 

podoby, ze které jsem poté již zpracovávala samotnou analýzu.  

Rozhovor jsem z důvodu saturace provedla se sedmi respondenty. Všem respondentům 

jsem dopředu pouze řekla, že se jedná o krátký rozhovor, který bude veden formou 

polostrukturovaného rozhovoru a který bude mít téma „Sociální sítě“.  

V rámci jednotlivých rozhovorů jsem se snažila postupovat od nejobecnějších témat 

k těm nejužším. Nejdříve jsem se tedy obecně respondentů zeptala, co se jim vybaví 

pod pojmem „sociální síť“. Dále jsem se ptala, zda sociální sítě (nebo sociální média) 

používají a jaká je jejich historie se sociálními médii, tedy od kdy je užívají a jakou 

platformu používali před nástupem sociálních médií. Dále jsem zjišťovala, jaká sociální 

média používají a poté již konkrétněji co na nich dělají a především proč je používají. 

Vzhledem k tématu mé diplomové práce jsem se poté zaměřila na sociální síť Facebook. 

Nejdříve jsem pokládala otázky, související s prvním setkáním se sociálním médiem – 

jaká byla motivace respondentů k založení Facebooku a kdy si jej vůbec založili. Poté 

jsem se zaměřila na otázky ohledně aktivního či pasivního užívání, užívání jednotlivých 

typů příspěvků a změny užívání v průběhu času.  

V další části rozhovoru jsem se poté zaměřila na konkrétní motivace užívání a motivace 

změny užívání sociální sítě Facebook v čase. Snažila jsem se zjistit subjektivní pohled 

respondentů na to, proč oni sami změnili své uživatelské chování a proč si myslí, že se 

chování obecně změnilo.  

V poslední části svého rozhovoru jsem se zaměřila na otázku soukromí na sociálních 

sítích, a zda respondenti vnímají svůj profil na sociální síti (konkrétně tedy na Facebooku) 

jako „soukromý“, kolik mají Facebookových „přátel“ a kdo vůbec jsou jejich přátelé. 

Dále jsem se ptala na „normy“ sociálních sítí, a zda existují typy příspěvků, které by se 

podle respondentů „neměly sdílet veřejně“. Má poslední otázka směřovala k otázce 

reklamy na sociálních sítích a jejich celkové komercionalizaci. 



 

 

42 

 

Ačkoli jsem si dopředu sepsala konkrétní scénář s postupem otázek (viz příloha č.  3), 

ve většině případů se mi stalo, že respondenti vnímali některé z témat jako velmi důležité 

pro ně osobně, a proto jej sami zmínili již dříve, v jiné části rozhovoru, než jsem měla 

podle scénáře naplánované. To určitě vnímám jako něco velmi pozitivního, jelikož je 

vidět, že témata, která jsem si do scénáře zanesla, jsou tématy, která jsou pro samotné 

uživatele velmi důležitá. Tento případ nastával velmi často s tématem sebeprezentace 

či reklamy na Facebooku a komercionalizace sociálních sítí, kterou jsem taky právě proto 

v rámci analýzy výzkumu zařadila na místo, kde byla respondenty zmiňovaná nejvíce.  
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3. Kvantitativní obsahová analýza profilů na Facebooku  

Ve fázi vyhodnocování obsahové analýzy jsem se zaměřila na odpovědi na jednotlivé 

hypotézy, které jsem si na začátku výzkumu stanovila. Hypotézy jsem buď potvrdila, 

anebo vyvrátila, a dále jsem se snažila toto tvrzení podpořit konkrétnějšími výsledky 

a příklady. 

3.1 H1: Aktivita uživatelů a uživatelek na sociální síti Facebook se mění 

v čase. 

Má první a zcela zásadní hypotéza, která říká, že se „aktivita uživatelů a uživatelek 

na sociální síti Facebook mění v čase“, se potvrdila. Můžeme obecně říci, že aktivita 

uživatelů a uživatelek na sociální sítě Facebook klesá. Z grafu č.  1, který ukazuje celkový 

vývoj aktivity všech uživatelů v čase, je vidět, že vývoj aktivity od roku 2009 do roku 

2010 mírně stoupnul, ale od té doby už jen stagnoval. Zatímco v roce 2010, kdy byla 

aktivita nejvyšší, připadalo na jednoho uživatele průměrně více než 217 příspěvků za rok, 

v posledním zkoumaném roce, v roce 2017 je to pouhých 65 příspěvků za rok. To je více 

než třikrát méně příspěvků ročně. Je zde tedy jasně viditelný trend ustupující aktivity 

na sociální síti Facebook. 

 

Graf č. 1: Vývoj celkové aktivity na sociální síti Facebook 

Mezi lety 2009–2017 přidalo 100 zkoumaných uživatelů celkem 136218 příspěvků. Jak 

je vidět v grafu č. 2, rozdělení počtu příspěvků do jednotlivých let je vcelku vyrovnané.  
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Graf č. 2: Celkový počet příspěvků ve zkoumaném období 

Nejvíce příspěvků sdíleli uživatelé v roce 2010, a to celých 16 % všech příspěvků. 

Již z prvního grafu je zcela jasná klesavá tendence aktivity a potvrzuje ji i graf č. 2, kde 

vidíme, že zatímco v nejaktivnějším roce – roce 2010 – sdíleli uživatelé 16 % všech 

příspěvků, v roce posledním, tedy v roce 2017, se již jedná už o pouhých 5 % všech 

příspěvků. 

Zkoumala jsem také vývoj aktivity u jednotlivých skupin. Vzhledem k tomu, že v rámci 

geografického rozdělení respondentů jsem nenašla žádný zásadní vliv geografie 

na uživatelskou aktivitu (viz příloha č. 4), budu se dále zabývat pouze rozdělením v rámci 

pohlaví a vzdělání. 
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Nejdříve jsem se zaměřila na rozdělení zkoumaných uživatelů podle pohlaví, tedy 

na ženy a muže. Z grafu č. 3 můžeme vyčíst, že pohlaví má vliv na rozdílný vývoj aktivity 

na sociálním médiu Facebook. Zajímavé také je, že ženy a muži mají rozdílný 

tzv. „nejaktivnější“ rok užívání sociálního média. U žen je to již zmíněný rok 2010, 

zatímco u mužů je to až rok 2012. Ženy změnily svou aktivitu na sociálním médiu více 

než muži. Rozdíl mezi nejaktivnějším rokem žen, kterým byl rok 2010 a jejich rokem 

nejpasivnějším, kterým byl rok 2017, je v průměru téměř 183 příspěvku na jednu 

uživatelku na rok. To je skutečně obrovský rozdíl, jelikož odpovídá poklesu o 71,5 %. 

Muži měli trochu jiný vývoj aktivity na sociální síti Facebook. Jejich vývoj byl více 

pozvolný, a to jak při stoupající tendenci, kterou měl do roku 2012, tak při stagnaci 

od roku 2013. Co se týče rozdílu příspěvků v nejaktivnějším a nejpasivnějším roce, 

u mužů byl nejaktivnějším rokem rok 2012, kdy průměrný uživatel (muž) sdílel zhruba 

195 příspěvků za rok. Nejpasivnějším byl, stejně jako u žen, rok 2017, kdy průměrný 

uživatel (muž) sdílel pouze 59 příspěvků za rok. Rozdíl mezi těmito roky je sice číselně 

daleko menší, než tomu bylo u žen, avšak procentuálně je téměř stejný. Jedná se o 136 

příspěvků na uživatele za rok, což je pokles o téměř 69 %. 

 

Graf č. 3: Vývoj aktivity na sociální síti Facebook: pohlaví 
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V rámci kategorie vzdělání je u obou skupin uživatelů (s vysokoškolským vzděláním 

a bez vysokoškolského vzdělání) vidět podobný trend snižování aktivity na sociální síti 

Facebook (viz graf č. 4). Můžeme říci, že vzdělání má na vývoj aktivity na Facebooku 

určitý vliv, avšak není tak zásadní, jako v případě rozdělení podle pohlaví. U skupiny 

bez vysokoškolského vzdělání je vidět velký nárůst aktivity mezi lety 2009 a 2010 a poté 

postupné snižování. U skupiny s vysokoškolským vzděláním nárůst v žádném období 

nenastal a celková aktivita se již od roku 2009 snižuje. Skupina s vysokoškolským 

vzděláním byla nejvíce aktivní v roce 2009, zatímco respondenti bez vysokoškolského 

vzdělání v roce 2010. Nejméně aktivní byly obě skupiny v roce 2017. Rozdíl 

mezi nejaktivnějším a nejpasivnějším rokem byl u obou skupin téměř totožný – u skupiny 

s vysokoškolským vzděláním se jednalo o 159 příspěvků na osobu za rok, u skupiny 

bez vysokoškolského vzdělání pak o 157 příspěvků na osobu za rok.  

 

Graf č. 4: Vývoj aktivity na sociální síti Facebook: vzdělání 
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3.2 H2: Míra zveřejňování jednotlivých typů příspěvků uživatelů 

a uživatelek na sociální síti Facebook se v průběhu času mění. 

Co se týče vývoje jednotlivých příspěvků v čase (graf č. 5), sdílení většiny typů příspěvků 

se víceméně v čase také vyvíjelo. Proto se také má druhá hypotéza potvrdila. 

 

Graf č. 5: Vývoj sdílení jednotlivých typů příspěvků v čase 
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Nejzásadnější změnu zaznamenaly právě příspěvky typu „Status“, neboli „Aktualizace 

stavu“, které zažívaly velký boom v prvních dvou zkoumaných letech – 2009 a 2010, 

avšak od roku 2011 zaznamenalo jejich sdílení zásadní propad. Od zmíněného roku 2011 

šla křivka grafu sdílení „Statusů“ pouze dolů, jak si můžeme všimnout na grafu „Vývoj 

sdílení příspěvku Status“ (viz graf č. 6). Největší propad pak zaznamenalo právě období 

mezi lety 2010–2011, kdy byl rozdíl příspěvků typu „Status“ meziročně o více než jednu 

polovinu nižší. Další klesání křivky u tohoto typu příspěvku bylo poté již více pozvolné 

a v roce 2017 se počet příspěvků dostává na méně než 3 % oproti roku 2010. Rozdíl mezi 

rokem 2010 a rokem 2017 je tak zhruba 119 příspěvků za rok na jednoho uživatele. V roce 

2010 průměrný uživatel sdílel více než 122 statusů, v roce 2017 se jedná o pouhých 3,5 

statusu na osobu, což je skutečně minimální číslo. 

 

Graf č. 6: Vývoj sdílení příspěvku „Status“ 
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Další změny si můžeme všimnout u typu příspěvku, který jsem nazvala „Vzkaz“. Jak 

můžeme vidět na grafu „Vývoj sdílení příspěvků typu Vzkaz“ (viz graf č. 7), vzkazy se 

uživatelé učili používat postupně a v prvním roce (2009) se pohybovaly na velmi nízkém 

počtu sdílení, které je srovnatelné např. i s posledním zkoumaným rokem, tedy rokem 

2017. Největší boom zažívaly vzkazy v roce 2011, kdy se jejich počet oproti prvnímu 

roku téměř ztrojnásobil. Jedná se o změnu 43,5 vzkazu na průměrného uživatele za rok. 

V tomto období se tedy jedná o zásadní vzestup tohoto typu příspěvku. Od roku 2011 

nastává poté pozvolný sestup, který pokračuje průměrným úbytkem až do posledního 

zkoumaného roku, roku 2017, kdy je počet těchto příspěvků vůbec nejnižší za zkoumané 

období, a to necelých 18 vzkazů na jednoho průměrného uživatele ročně.  

 

Graf č. 7: Vývoj sdílení příspěvku typu „Vzkaz“ 
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Poslední zásadní změnu z hlediska celkového počtu příspěvků můžeme na grafu č. 5 

vyčíst u příspěvku „Fotografie“. Na grafu č. 8, který zobrazuje detailní vývoj tohoto typu 

příspěvku, si můžeme povšimnout více pozvolné změny, než u předchozích dvou typů 

příspěvku. Vývoj není pouze klesající či stoupající, ale je velmi pozvolně stoupající mezi 

lety 2009–2011, poté výrazně stoupající mezi lety 2011–2012 a následně mezi lety 2012–

2013 mírně klesá. Od roku 2013 do roku 2014 poté opět stoupá a od roku 2014 až do roku 

2017 zase vcelku pozvolně klesá. Největší změny si můžeme všimnout mezi lety 2011 

a 2012, kdy byl vzrůst sdílení fotek v průměru téměř 20 příspěvků na uživatele za rok, 

a poté mezi lety 2015 a 2016, kdy se naopak jedná o číselně téměř stejný pokles. 

 

Graf č. 8: Vývoj sdílení příspěvku typu „Fotografie“ 

Nemůžeme říct, že ostatní typy příspěvků se v čase zásadně neměnily. Avšak z hlediska 

celkového počtu příspěvků je jejich počet o tolik nižší, že v grafu vývoje všech příspěvků 

(graf č. 5) se může zdát, že se jejich počet v průběhu času nemění. Když se ale podíváme 

na grafy, které nám ukazují vývoj typů příspěvků: „Video“, „Minulost“, „Fan Page“, 

„Událost“, „Lokace“, „Kvízy“, „Tipy/Recenze“ a „Další“, můžeme pozorovat změny 

velké. 

  



 

 

51 

 

U typu „Video“ (graf č. 9) se počet příspěvků všech zkoumaných uživatelů za rok 

pohybuje maximálně do 90 příspěvků, a to pouze v roce 2016. Křivka grafu u tohoto typu 

příspěvků je skutečně různorodá. Můžeme pozorovat velký propad sdílení videí mezi lety 

2009–2010, následný růst počtu příspěvků až do roku 2012, a poté opět mírný propad. 

Největší boom typu příspěvku „Video“ nastává mezi lety 2013–2014, kdy se jeho počet 

stoupá o více než 150 % meziročně. Mezi lety 2014–2017 již neprochází vývoj zásadnější 

změnou – do roku 2016 počet příspěvků tohoto typu stoupá, mezi lety 2016–2017 poté 

meziročně klesá o zhruba 12 %.  

 

Graf č. 9: Vývoj sdílení příspěvku typu „Video“ 
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U typu „Minulost“ (graf č.  10) je vidět boom nástupu až v roce 2014. Je to způsobeno 

hlavně tím, že tato funkce byla na sociální síť zprovozněna právě až okolo tohoto roku. 

Následný vývoj typu „Minulost“ je pouze stoupající. Největší rozdíl můžeme vidět 

mezi lety 2015 a 2016, kdy tento typ příspěvku stoupá o 116 % meziročně.  

 

Graf č. 10: Vývoj sdílení příspěvku typu „Minulost“ 
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„Fan page“ (graf č. 11) má naopak v průběhu let 2009–2017 oba typy vývoje – stoupající 

i klesající. Od roku 2009 až do roku 2013 počet příspěvků tohoto typu stoupá, a to velmi 

mírně mezi lety 2009–2010 a poté příkře od roku 2010 až do roku 2013. Rozdíl v těchto 

třech letech je více než deseti násobný – z počtu 92 příspěvků typu „Fan Page“ za rok 

na sto uživatelů v roce 2010 se dostáváme na počet 958 příspěvků za rok na sto uživatelů 

v roce 2013. Mezi lety 2013–2014 nastává velmi zásadní pokles, a to téměř o 60 %. 

Pokles velmi mírně pokračuje také do roku 2015. Od roku 2015 do roku 2017 nastává 

opětovný nárůst sdílení „Fan Page“, kdy se od roku 2015 se počet více než zdvojnásobuje. 

 

Graf č. 11: Vývoj sdílení typu příspěvku „Fan Page“ 
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Typ „Událost“ (graf č.  12) má až na dvě výjimky pouze stoupající tendenci. V roce 2009 

a 2010 se počet těchto příspěvků držel na nule. Od roku 2011 poté postupně stoupal. 

Největší boom zažívá tento příspěvek mezi lety 2011–2012, kdy se jeho sdílení meziročně 

více než zečtyřnásobilo. Mezi lety 2014 a 2015 zažívá mírný pokles a v dalším roce opět 

stoupá. V posledním zkoumaném roce, tedy v roce 2017 počet těchto příspěvků klesá.  

 

Graf č. 12: Vývoj sdílení příspěvku typu „Událost“ 
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Co se týče typu „Lokace“ (graf č. 13), tam křivka grafu vypadá spíše jako kopec, má tedy 

jak stoupající, tak klesající období. Boom tohoto typu nastává mezi lety 2012–2015. 

Největší rozdíl můžeme pozorovat mezi lety 2011–2012, kdy se počet příspěvků dostává 

meziročně na čtyřikrát vyšší hodnotu. V roce 2013 ještě sdílení mírně stoupá, ale 

od tohoto roku už pouze klesá. Největší pokles poté zažívá v roce 2016, kdy se meziročně 

propadá o více než 67 %. Následně mírně stagnuje také v roce 2017. 

 

Graf č. 13: Vývoj sdílení příspěvku typu „Lokace“ 
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Co se týče typu „Kvízy“ (graf č. 14), tak tam je křivka jednoznačná. Z cca 12 příspěvků 

na průměrného uživatele v roce 2009 rapidně klesá na necelý jeden příspěvek v roce 2010 

a od tohoto roku se drží téměř na nule, a to kromě pouze malého výkyvu křivky v roce 

2014, kdy se počet navyšuje na 48 příspěvků na roku. Stále je ale vidět velká oblíbenost 

sdílení tohoto typu příspěvku v prvním roce užívání sociální sítě a poté jeho „odsunutí“ 

a pozapomenutí. 

 

Graf č. 14: Vývoj sdílení příspěvku typu „Kvíz“ 
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„Tipy/Recenze“ (graf č. 15) zažívaly svůj velký rozkvět v roce 2011. Necelých 10 

příspěvků na průměrného uživatele z roku 2009 se právě v roce 2011 více 

než zdvojnásobilo na cca 25 příspěvků. Od roku 2011 však vývoj příspěvku klesá, a to 

až pod úroveň 5 příspěvků na průměrného uživatele v roce 2017. Největší propad 

můžeme pozorovat mezi lety 2014–2015, kdy sdílení příspěvku kleslo meziročně o téměř 

45 %. 

 

Graf č. 15: Vývoj sdílení příspěvku typu „Tipy/recenze“ 

  



 

 

58 

 

A nakonec typ „Další“ (graf č. 16) zažívá zásadní boom v roce 2012. Kategorie, která 

měla mezi lety 2009–2011 okolo 0,2 příspěvků za rok na průměrného uživatele 

a mezi lety 2013–2017 průměrně 0,35 příspěvků na uživatele ročně, se v roce 2012 

dostává na číslo 1,4 příspěvků. Největšími „tahouny“ této kategorie v zásadním roce 2012 

jsou podkategorie „Přidání vzdělání“ a „Nová práce“. 

 

Graf č. 16: Vývoj sdílení příspěvku typu „Další“ 

Pokud začneme srovnávat uživatelské chování u jednotlivých typů příspěvků v rámci 

jednotlivých demografických kategorií respondentů, i tam můžeme najít určité rozdíly. 

Začneme s demografickým faktorem pohlaví. Tam najdeme nejmenší rozdíly ve všech 

zkoumaných kategoriích, avšak i tak jsou rozdíly u některých typů příspěvků zásadní. Jak 

je vidět z grafu č. 17 a 18, pohlaví má vliv především na příspěvky typu „Status“, 

„Fotky“, „Tipy/Recenze“ a „Video“. U žen je jasnější rychlejší pokles příspěvků „Status“ 

či různorodější vývoj u příspěvku „Fotografie“. Co je naopak zajímavé u mužů je typ 

příspěvku „Tipy/Recenze“, u kterého je vidět zcela znatelný nárůst mezi lety 2010–2013. 

Tento typ příspěvku naopak u žen větším vývojem spíše neprošel. U mužů můžeme také 

pozorovat vyšší křivku u typu příspěvku „Video“, která se u žen drží oproti ostatním 

zkoumaným příspěvkům velmi nízko. U ostatních typů příspěvků nemá pohlaví na jejich 

vývoj žádný vliv.  
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Graf č. 17: Vývoj sdílení příspěvků - ženy 

 

Graf č. 18: Vývoj sdílení příspěvků - muži 
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Co se týká geografické příslušnosti, tam můžeme vidět zásadní vliv geografie na vývoj 

sdílení u více typů příspěvků než v případě rozdělení respondentů podle pohlaví. 

Geografie má vliv na typ příspěvku „Status“, „Vzkaz“, „Fotografie“, „Tipy/Recenze, 

„Fan Page“ a „Video“. Z grafu č. 19 a č. 20 je patrné, že vývoj jednotlivých typů 

příspěvků na sociální síti Facebook je různorodější u uživatelů, kteří pocházejí z měst. 

Křivky jednotlivých příspěvků jsou zajímavější a často klesají či stoupají. U typu „Status“ 

je sice možná různorodější křivka u uživatelů pocházejících z venkova, která v roce 2010 

stoupá a poté velmi razantně klesá, to je však pouze jediná výjimka. Tento typ („Status“) 

má u uživatelů pocházejících z měst pouze klesavou tendenci, a to již od prvního 

zkoumaného roku. Typ „Vzkazy“, „Fotografie“, „Tipy/Recenze“, „Fan Page“ či „Videa“ 

se daleko více mění u skupiny uživatelů žijících ve městě. U typu „Fotografie“ můžeme 

pozorovat největší rozdíly. Zatímco u uživatelů a uživatelek, kteří pocházejí z venkova, 

je vývoj sdílení tohoto typu příspěvku do roku 2014 pouze stoupající a poté zase pozvolně 

klesající, u uživatelů a uživatelek z měst vidíme různorodější křivku. Mezi lety 2009–

2010 si můžeme všimnout mírného poklesu sdílení příspěvku a do roku 2012 poté naopak 

nárůstu. Mezi lety 2012–2014 trend tohoto typu příspěvku nejdříve mírně klesá a poté 

opět stoupá. Od roku 2014 již pouze klesá, a to velmi podobně jako u druhé skupiny – 

uživatelů, kteří nežijí ve městech. Z grafů tedy vyplývá, že celková míra zveřejňování 

jednotlivých typů příspěvků se více mění v čase u uživatelů, kteří žijí ve městě. 
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Graf č. 19: Vývoj typů příspěvků na Facebooku – město 

 

Graf č. 20: Vývoj typů příspěvků na Facebooku – venkov 
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Co se týká rozdělení uživatelů podle posledního dosaženého vzdělání, i zde můžeme vidět 

určité rozdíly ve vývoji sdílení. Vzdělání má vliv především na vývoj sdílení příspěvků 

typu „Status“, „Vzkazy“ a „Fotografie“ Z grafu č. 21 a č. 22 vidíme, že je obecně vývoj 

jednotlivých typů příspěvků na sociální síti Facebook různorodější u uživatelů, kteří 

nemají vysokoškolské vzdělání. Křivky jednotlivých příspěvků jsou, stejně jako 

u minulého srovnání, zajímavější a často klesají či stoupají. U typu příspěvku „Status“ 

vidíme klesající tendenci od roku 2009 u uživatelů s vysokoškolským vzděláním, zatímco 

u uživatelů bez vysokoškolského vzdělání můžeme pozorovat nejdříve stoupání 

příspěvku a od roku 2010 poté strmé klesání. Velký rozdíl můžeme pozorovat také u typu 

„Fotografie“. Zatímco u uživatelů s vysokoškolským vzděláním je vývoj tohoto typu 

příspěvku spíše mírný, u uživatelů bez vysokoškolského vzdělání můžeme pozorovat 

velmi zásadní nárůst typu příspěvku, který končí až v roce 2014. Od roku 2014 typ 

„Fotografie“ stagnuje. Poslední zásadní rozdíl mezi jednotlivými grafy můžeme 

pozorovat u typu příspěvku „Vzkaz“. Ačkoli obě skupiny mají stejnou tendenci – do roku 

2011 typ „Vzkaz“ stoupá a poté klesá – u uživatelů bez vysokoškolského vzdělání tvoří 

daleko zásadnější rozdíl ve vývoji vzhledem k ostatním typům. Závěrem tedy je, že vývoj 

sdílení jednotlivých příspěvků se více mění v čase u uživatelů bez vysokoškolského 

vzdělání. 
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Graf č. 21: Vývoj typů příspěvků na Facebooku – uživatelé s vysokoškolským vzděláním 

 

Graf č. 22: Vývoj typů příspěvků na Facebooku – uživatelé bez vysokoškolského vzdělání 
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3.3 H3: Aktualizace stavu (neboli tzv. statusy) v průběhu času ubývají. 

I má třetí hypotéza se potvrdila. Jak můžeme vidět v grafu č. 23, příspěvek typu „Status“ 

má v letech 2009–2017 klesající tendenci. Ačkoli typ příspěvku „Status“ v prvním roce 

roste, od roku 2010 již pouze klesá, a to velmi razantně. V roce 2010 sdíleli uživatelé 

celkem 12 242 statusů, zatímco v roce 2017 pouhých 352. Rozdíl je téměř 

pětatřicetinásobný.  

 

Graf č. 23: Vývoj příspěvků typu „Status“ v letech 2009–2017  

Jak můžeme následně vidět na grafech, které zkoumají typy příspěvků v jednotlivých 

letech (viz příloha č. 7–15), v roce 2009 (příloha č. 7) tvořil typ „Status“ celých 63 % 

všech sdílených příspěvků, ale poté zaznamenal pokles. V roce 2010 (příloha č. 8) si 

můžeme všimnout pouze slabého poklesu, a to na 56 %, avšak už v roce 2011 (příloha 

č. 9) klesá „Status“ na pouhých 32 % všech příspěvků, v roce 2012 (příloha č. 10) 

na 20 %, v roce 2013 (příloha č. 11) na 18 %, v roce 2014 (příloha č. 12) na 11 % 

a mezi lety 2015–2017 (příloha č. 13–15) se dostává na 8 %, 7 % a 6 % všech sdílených 

příspěvků za rok. Je tedy vidět, že pokles z 63 % na výsledných 6 % je velmi znatelný. 
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Co se týče jednotlivých podkategorií v rámci kategorie „Status“, jak můžeme vidět 

na grafu č. 24, zcela zásadní podkategorií je „Každodenní situace“, která tvoří celých 

88 %. Ačkoli je v letech 2009–2017 (viz přílohy č. 16–24) vidět pokles tohoto typu 

podkategorie (v roce 2009 bylo 95 % všech sdílených statutů v podkategorii „Každodenní 

situace“, zatímco v roce 2017 se jedná „pouze“ o 56 %), v žádném roce se podkategorie 

nedostane pod polovinu všech typů statusů.  

 

Graf č. 24: Celkový přehled typu „Status“ ve zkoumaném období 

Když se zaměříme na rozdíly mezi jednotlivými uživatelskými skupinami, můžeme 

pozorovat spíše malé rozdíly ve vývoji sdílení typu příspěvku „Status“. Pohlaví na vývoj 

typu „Status“ nemá žádný vliv (viz příloha č. 5), stejně jako geografie (viz příloha č. 6). 
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Jediné rozdělení respondentů, u kterého můžeme pozorovat určitý vliv, je rozdělení podle 

vzdělání. Na grafu č. 25 můžeme však pozorovat rozdíl pouze v prvních dvou letech. 

Zatímco respondenti s vysokoškolským vzděláním sdíleli nejvíce příspěvků typu „Status“ 

v roce 2009, tedy v prvním zkoumaném roce, a poté jejich sdílení tohoto typu příspěvku 

stagnovalo, u respondentů bez vysokoškolského vzdělání můžeme vidět nejdříve 

stoupající tendenci mezi lety 2009–2010 a až poté stagnaci. Od roku 2010 je však křivka 

obou skupin v rámci grafu téměř totožná. Na období 2010–2017 již vzdělání nemá žádný 

vliv. 

 

Graf č. 25: Vývoj příspěvku typu „Status“: vysokoškolsky vzdělaní uživatelé vs. uživatelé 

bez vysokoškolského vzdělání 
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3.4 H4: Četnost příspěvků obsahujících fotografie v průběhu času 

narůstá. 

Má hypotéza číslo čtyři byla v podstatě dosvědčením hypotézy číslo tři. Domnívala jsem 

se, že podobně, jako příspěvky typu „Status“ ubývají, budou příspěvky typu „Fotografie“ 

přibývat. Jak je vidět z grafu č. 26, má hypotéza se nepotvrdila. 

 

Graf č. 26: Vývoj příspěvků typu „Fotografie“ v letech 2009–2017 

Až do roku 2014 sice můžeme pozorovat stoupající tendenci vývoje typu „Fotografie“, 

avšak mezi lety 2014–2017 je vývoj sestupný, a to až téměř na úroveň roku 2010. 
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Když se podíváme na detailnější výsledky kategorie „Fotografie“, můžeme vidět, 

že uživatelé v celém zkoumaném časovém období ve více než polovině případů aktivně 

fotografie sdíleli. Jak ukazuje graf č. 27, 51 % všech příspěvků v kategorii „Fotografie“ 

bylo sdíleno, 35 % příspěvků bylo „Označení na fotografii“, 6 % příspěvků se zabývalo 

„Změnou fotografie“ a po 3 % si rozdělila podkategorie „Označení v albu“ a „Sdílení 

alba“. Meme se v příspěvcích typu „Fotografie“ objevilo pouze ve 2 % případů. Toto 

procentuální rozdělení se v průběhu let příliš neměnilo, jak můžeme vidět na grafech z let 

2009–2017 (viz příloha č. 25–33). 

 

Graf č. 27: Celkový přehled typů „Fotografie“ ve zkoumaném období 
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Co se týče hlubšího zkoumání, v celkovém zkoumaném období můžeme v podkategorii 

„Sdílení fotografií“ vidět vcelku rovnoměrné zastoupení užívání jednotlivých 

podkategorií (viz graf č. 28), a to podkategorie „Z výletu“ (24 %), „Věc“ (19 %), 

„S přáteli“ (17 %), „Z akce“ (15 %), „Selfie“ (9 %), „S jídlem a pitím“ (8 %), „Vlastní 

portrét“ (6 %), „Úspěch“ (1 %) a „S partnerem“ (1 %).  

 

Graf č. 28: Celkový přehled podkategorie „Sdílení fotografií“ ve zkoumaném období 

Jak je vidět z grafů v příloze č.  34–42, všechny podkategorie se v průběhu let pohybovaly 

na velmi podobném procentu. Dvě podkategorie, které se proměnily nejvíce, jsou 

„Z výletu“ a „S přáteli“. Podkategorie „S přáteli“ zabírala v roce 2009 32 % celkové 

podkategorie „Sdílení fotek“, avšak v  roce 2017 již zabírala pouze 13 %. Přesně opačný 

vývoj měla podkategorie „Z výletu“. Ta se v roce 2009 držela na pouhých 15 %, avšak 

v roce 2017 celých 37 %. 

Co se týká vývoje příspěvků kategorie „Fotografie“ uživateli, u všech zkoumaných 

skupin můžeme pozorovat rozdíly. Vliv na sdílení příspěvku typu „Fotografie“ má tedy 

jak pohlaví, tak geografie, tak vzdělání.  
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Nejdříve jsem se zaměřila na skupinu mužů a žen. Jak je vidět na grafu č. 29, vývoj tohoto 

příspěvku byl různorodější u žen. Ženy celkově přidávaly více fotografií a také více 

měnily své uživatelské chování. Do roku 2012 můžeme pozorovat trend stoupající, 

mezi lety 2012–2013 poté lehký pokles a vysoký nárůst mezi lety 2013–2014. Od roku 

2014 poté pozorujeme stagnaci příspěvku typu „Fotografie“ u žen. Také u mužů můžeme 

pozorovat obdobnou stagnaci od roku 2014. Vývoj do roku 2014 je u skupiny mužů však 

jednoduchý a vyznačuje se kontinuálním nárůstem typu „Fotografie“ mezi lety 2009–

2014. 

 

Graf č. 29: Vývoj typu příspěvku „Fotografie“: pohlaví 
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Co se týče geografického rozdělení, můžeme si povšimnout, že se v tomto případě obě 

zkoumané skupiny chovaly podobně (viz graf č. 30). U uživatelů, kteří žijí na venkově, 

se jednalo o jednoduchý nárůst této kategorie mezi lety 2009–2014 a pokles v letech 

2014–2017. U druhé kategorie nebyla křivka tolik jasná. Můžeme vidět lehký pokles 

sdílení mezi lety 2009–2010, následný nárůst až do roku 2012, poté opětovný pokles 

(2013) a následný nárůst (2014) a poté opět postupný pokles, a to až do roku 2017. 

Celkově se tedy tyto dvě kategorie lišily především v roce 2012. Geografie tedy nemá 

na sdílení fotografií takový vliv jako pohlaví. 

 

Graf č. 30: Vývoj kategorie „Fotografie“: geografie 
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V rámci rozdělení skupin podle dosaženého vzdělání můžeme pozorovat prozatím 

nejzajímavější rozdíl. Z grafu č. 31 je patrné, že vývoj skupiny uživatelů 

bez vysokoškolského vzdělání je o hodně různorodější, než vývoj skupiny uživatelů 

s vysokoškolským vzděláním. Zatímco u uživatelů s vysokoškolským vzděláním 

pozorujeme jednoduchou křivku, která do roku 2012 stoupá a od roku 2012 poté mírně 

klesá, u uživatelů bez vysokoškolského vzdělání je křivka daleko příkřejší. Ačkoli 

do roku 2014 pouze stoupá, můžeme si všimnout velkého trendu nárůstu typu příspěvku 

„Fotografie“ mezi lety 2013–2014. Mezi lety 2014–2016 můžeme poté pozorovat 

opačnou tendenci – tedy příkré klesání křivky. Z tohoto tedy můžeme vyčíst, že vzdělání 

má na sdílení fotografie vliv, a to především v období 2013–2016. 

 

Graf č. 31: Vývoj kategorie „Fotografie“: vzdělání  
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3.5 Závěr 

Z kvantitativní analýzy dat vyplývá, že uživatelské chování na sociální síti Facebook se 

mezi lety 2009–2017 skutečně změnilo. Změnilo se v rámci aktivity na sociální síti 

i vývoje sdílení jednotlivých příspěvků. V rámci výzkumu se potvrdily celkem tři 

hypotézy ze čtyř. 

První hypotéza, která tvrdila, že se v čase mění aktivita uživatelů na sociální síti 

Facebook, se potvrdila. Aktivita mnou zkoumaných uživatelů měla stoupavou tendenci 

mezi lety 2009–2010, ale poté již pouze strmě klesala. Nejaktivnějším rokem byl rok 

2010 a naopak nejpasivnějším 2017. Největší vliv na vývoj aktivity na Facebooku mělo 

vzdělání, nejmenší poté geografie. 

Druhá hypotéza, která říkala, že se typy jednotlivých příspěvků mění v čase, se také 

potvrdila. Největší změna nastala v průběhu zkoumané doby u příspěvku typu „Status“, 

„Vzkaz“ a „Fotografie“. Ostatní typy příspěvků ale také prošly svým vlastním vývojem 

v průběhu let. Ani u jednoho typu příspěvku nenastala situace, že by se jeho vývoj 

nezměnil v průběhu let. To je jasným potvrzením této hypotézy a faktu, že uživatelé 

skutečně užívali různé způsoby komunikace v různých letech. Největší vliv na vývoj typů 

příspěvků v čase mělo stejně jako v případě aktivity vzdělání, nejméně jej ovlivňovalo 

pohlaví uživatelů. 

Třetí hypotéza, která se snažila dokázat, že příspěvky typu „Status“ v čase ubývají, se 

také potvrdila. Příspěvek typu „Status“ měl velmi podobnou tendenci, jako obecná 

aktivita na sociální síti. Mezi lety 2009 a 2010 jeho sdílení stouplo, poté však radikálně 

klesalo až do roku 2017. „Statusy“ však klesaly radikálněji než samotná aktivita, a jejich 

počet se v roce 2017 dostává na pouhé tři a půl statusy za rok na průměrného uživatele. 

Nejoblíbenějším typem tohoto příspěvku je „Každodenní situace“, která ovládá kategorii 

po celé zkoumané období. Jediný demografický faktor, který měl vliv na vývoj sdílení 

příspěvku typu „Status“, bylo vzdělání.  

Poslední hypotéza, která tvrdila, že příspěvky typu „Fotografie“ v čase přibývají, se 

nepotvrdila. Příspěvky měly sice stoupavou tendenci až do roku 2014, poté ale začalo 

jejich sdílení postupně klesat. Vzhledem k tomu, že toto je pro mě něčím velmi 

překvapivým, budu se snažit hlouběji tento trend prozkoumat v rámci kvalitativního 
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výzkumu. Nejčastěji uživatelé v průběhu let fotografie sdíleli, a to nejvíce fotografie 

z výletů. To určitě potvrzuje trend sebeprezentace na sociálních sítích, jak jej popisuje 

Goffman (Goffman, 1959). Lidé se chtějí „pochlubit“ něčím zajímavým – fotky z výletů 

jsou jistě příspěvky, kterými se chlubit dá. Největší vliv mělo na vývoj příspěvku 

„Fotografie“ opět vzdělání. Můžeme tedy závěrem říci, že vzdělání má ze zkoumaných 

demografických faktorů obecně největší vliv na chování uživatelů na sociální síti 

Facebook. 
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4. Kvalitativní analýza uživatelů Facebooku 

Svoji kvalitativní analýzu rozdělím celkem do sedmi kapitol. Jednotlivé kapitoly budou 

vlastně kategoriemi, které jsem odhalila v rámci kvalitativního dotazování. Začnu 

s kapitolou „Sociální síť = sociální médium“, ve které se zaměřím na odpovědi 

respondentů na téma užívání sociálních médií a aktivita na sociálních médiích. Poté se 

budu v kapitole „Specifické užití jednotlivých sociálních sítí“ snažit odhalit motivaci 

k užívání více sociálních médií. Dále navážu kapitolami „Vyspělost“, „Změna doby“, 

„Důležitost sociálního média Facebook“ a „Zajímavost příspěvků“. Všechny tyto 

kapitoly jsou zároveň kvalitativními kategoriemi, které jsem si stanovila na základě 

analýzy jednotlivých rozhovorů. Tyto kategorie odpovídají na otázky ohledně toho, jak 

uživatelé vysvětlují fakt, že mění svou aktivitu a celkově své chování na sociálním médiu 

Facebook. Poslední kapitola, nazvaná „Návaznost kvantitativního a kvalitativního 

výzkumu“, se bude zabývat propojením kvantitativního a kvalitativního výzkumu, jejich 

shrnutími a osvětlením jednotlivých hypotéz. 

4.1 Sociální síť = sociální médium 

Pod pojmem „sociální sítě“ si v této době respondenti představí většinou pouze konkrétní 

sociální média, jako je například Facebook, Instagram či Twitter. Avšak pojem sociální 

síť nevychází původně vůbec ze sociálních médií. Jak již bylo řečeno v první části této 

práce, revoluce sociálních sítí přišla daleko dříve, než revoluce internetu či mobilních 

telefonů.9 Sociální síť je tedy původně charakterizována jako „sada vztahů mezi členy 

společnosti – lidmi, organizacemi či národy“ (Rainie & Wellman, 2014, str. 21). 

Když jsem se sama respondentů zeptala, co se jim vybaví pod pojmem „sociální síť“, 

všichni odpověděli na tuto otázku velmi konkrétně, a to ve formě jednotlivých názvů 

sociálních médií. Všichni respondenti do jednoho zmínili na prvním místě sociální síť 

Facebook, někteří poté Instagram, či Twitter, Youtube, Pinterest a Tumblr. Respondenti 

dále dodávali vlastní definice pojmu „sociální síť“, pod kterým si, jak je vidět, 

představovali spíše sociální médium. Byly to definice jako: 

„Něco, co spojuje lidi online.“ 

                                                 

9 Jak je popisují Rainie a Wellman v knize Networked (Rainie & Wellman, 2014) 
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„Platforma, na které sdílíš svůj život a své myšlenky.“ 

Je tedy vidět, že respondenti již vnímají sociální média spíše jako klíčovou součást svého 

společenského života, než jako pouhá média. Podle toho, jak se vyjadřovali k tématu, 

bylo u většiny z nich vidět, že si život bez sociálních médií v této době již nedovedou 

představit. I z motivací k užívání sociálních médií, které zmiňuji níže, lze vyčíst, že mít 

profil na sociálních médiích, nebo alespoň na jednom z nich (většinou respondenti 

zmiňovali právě Facebook), se stalo již určitou normou. 

Touto motivací k užívání sociálních sítí byla podle respondentů především potřeba 

komunikace, potřeba sledování cizích životů, potřeba informovanosti a také potřeba 

zařazení se do společenského života. S těmito potřebami také souvisí určitý strach 

z izolace. Jedna z respondentek odpověděla: 

„Lidi, kteří nemají sociální sítě, jsou izolovaní. Například když organizuji nějakou akci, 

tak zvu automaticky lidi přes Facebook. A pokud člověk nemá Facebook, nejspíš se stane, 

že na něj zapomenu a jednoduše ho nepozvu. Navíc si sama neumím představit, že bych 

zrovna ten Facebook neměla, zvlášť během studia, kdy se v ročníkové skupině sdílely 

nejrůznější informace, poznámky k předmětům a opravdu důležité věci.“ 

Je tedy jasně zřetelné, že sociální média se stala v očích respondentů něčím zcela 

nepostradatelným. O stejném trendu mluví také David Brake ve svých makro vlivech 

na užívání sociálních sítí. Ten říká, že „se stává až společensky nepřijatelným neužívat 

sociální média nebo se od nich distancovat“ (Brake, 2014, str. 8). 

4.2 Specifické užití jednotlivých sociálních sítí 

Respondenti, kteří užívají více sociálních sítí, se shodli na tom, že „každou sociální síť 

užívá člověk k něčemu jinému.“. A právě z toho vyplynula i má další otázka k tomuto 

tématu, a to „jaký respondenti vnímají rozdíl mezi jednotlivými sociálními médii“. U této 

otázky se respondenti nejvíce zaměřili na srovnání Facebooku a Instagramu – dvou 

největších a nejoblíbenějších sociálních médií v České republice.  

Facebook respondenti považují podle svých vlastních slov za „spojnici se všemi“, 

„adresář kontaktů“ a užívají ho především pro komunikaci se svými skutečnými přáteli. 

Proto jej považují podle jejich slov za „velmi důležitou“ sociální síť pro svůj online 

i offline život. Jsou na něm spíše pasivní a využívají jej hlavně ke sledování svých přátel. 
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Facebook byl u všech respondentů jejich úplně první sociální sítí, kterou si založili 

především ze tří základních důvodů: kvůli „společenskému nátlaku“, spojení s přáteli 

či potřebě komunikace. „Společenský nátlak“, o kterém respondenti mluvili, spočíval 

především v tom, že byli určitým způsobem motivováni k založení si profilu 

na Facebooku svými vrstevníky či kamarády.  

„Já jsem si Facebook založit nechtěl. Myslel jsem si, že je to stupidní a že mi to sebere 

hodně času. Ale poté se tam všichni mí kamarádi začali přesouvat a já jsem neměl 

na vybranou.“ 

Respondenti si také Facebook založili, aby mohli zůstat ve spojení s přáteli, se kterými 

se nevídají tak často – především pak s přáteli z nejrůznějších letních táborů. Jedna 

z respondentek navíc dodává, že na to, že si založila Facebook, neměli vliv „jen tak 

ledajací“ přátelé, ale přátelé cizinci, kteří jí právě Facebook představili: 

„Byla jsem na English Campu a byli tam Američani. A všichni se mě ptali, jestli mám 

Facebook. A já nevěděla, co je Facebook. V Americe to začalo, ale k nám do Čech to v tu 

dobu ještě tak úplně nepřišlo. Tak jsem si ho kvůli nim vlastně založila.“ 

Potřeba komunikace a snadná dostupnost byla další motivací k založení prvního 

sociálního média. 

„Neměla jsem peníze na kredit a tak jsem si založila Facebook, protože ten chat 

na Facebooku je zadarmo.“ 

Zde můžeme vidět návaznost na Brakeovu teorii makro ovlivnění při užívání sociálních 

sítí a jeho komentář o dostupnosti sociální sítě. Také Brake totiž říká, že technologické 

nástroje, které jsou k jejich užívání potřeba, jsou totiž v dnešní době velmi levné a snadno 

dostupné (Brake, 2014). 

Ze všech těchto odpovědí je zřejmé, že Facebook je pro respondenty velmi důležitým 

nástrojem k socializaci, a to již od jeho založení. Například z věty „…a já jsem neměl 

na vybranou“ je jasně vidět, že neužívání Facebooku může vést dokonce k izolaci 

jednotlivce ve společenském měřítku. 

U sociální sítě Instagram zazněly jiné definice. Bylo to například „přidávání krásných 

fotek“ či „online deníček“. Sociální síť Instagram se zaměřuje pouze na typ příspěvku 
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fotografie. Respondenti Instagram podle svých slov využívají více aktivně, a to 

k přidávání jak „upravených fotek“ na svůj profil, tak „normálních fotek“ 

na Instastories10. Zároveň tuto sociální síť nevyužívají tolik ke kontaktu s přáteli, jako 

spíše ke sledování lidí, které osobně neznají – celebrit, influencerů a idolů. Respondentka, 

která skrze Instagram sleduje své oblíbené celebrity, dodává: 

„Je to taková pěkná vizualizace jejich života.“ 

Respondenti, kteří mají profil na obou sociálních médiích – Facebooku i Instagramu – se 

také shodují na tom, že když už přidávají příspěvek typu „Fotografie“, spíše jej sdílejí 

na Instagram. Frekvence sdílení příspěvků na Instagram je podle nich tedy daleko vyšší, 

než frekvence sdílení příspěvků na Facebook. Navíc s příchodem funkce Instastories se 

z Instagramu stává něco jako „novodobý deníček“. Lidé sdílejí své každodenní radosti 

i starosti zajímavou vizuální a audiovizuální cestou. Facebook, který se snažil tuto formu 

sdílení napodobit se svými „Facebook stories“11, však podle respondentů „evidentně 

neuspěl“. Respondenti toto vysvětlují tím, že je Facebook vnímán jako jiný typ sociálního 

média a proto na něm tyto rychlé a  „nedůležité“ fotky nemají úspěch. 

„Facebook stories, to je hrozně otravné. To nepoužívá skoro nikdo. Já to mám třeba tak, 

že Facebook je pro mě důležitý, takže si rozmyslím, co tam přidám. To znamená, 

že na Facebook nechci dávat tuhle „rychlou“ fotku, co po čase zmizí. Na tom, co přidám 

na Facebook, si dávám záležet.“ 

I respondentka, která profil na Instagramu nemá, dodává: 

„Taky jsem si všimla, že na Facebooku ubývají fotky. Asi se přesouvají na Instagram. 

A když už vidím na Facebooku nějaké fotky, jsou to spíš takové ty umělecké fotky, 

na kterých je vidět, že si lidé dávají záležet.“ 

Je zde tedy vidět trend užívání Instagramu jako celkově „méně důležitého“ média. 

Respondenti v tomto případě necítí žádný „sociální nátlak“ k založení Instagramu 

a ani nemají pocit, že by museli přidávat pouze „zajímavé“ příspěvky, jako u sociální sítě 

Facebook. Respondenti sami zmiňují, že každá síť má svůj vlastní „účel“ a typ příspěvku, 

                                                 

10 Instastory je typ příspěvku na Instagramu, který však na síti zůstává viditelný pouze po dobu 24 hodin. 
11 Totožná funkce sdílení fotky či videa na pouhých 24 hodin, jako u Instastories. 
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který se „hodí“ na ni sdílet. Existují podle nich typy příspěvků, které se „nehodí sdílet na 

Facebook“, ale na jiné sociální síti by je klidně sdíleli. Jedná se především o příspěvky 

více intimní, či v případě Instastories přesně naopak velmi všední. U těchto typů 

příspěvků pak zmiňují většinou sociální sítě Instagram nebo Snapchat. Avšak 

na Facebook by se podle nich tyto typy příspěvků kvůli jeho určité „důležitosti“12 neměly 

přidávat.  

„Facebook prostě není sítí, kam se sdílí každodenní záležitosti. Od toho je Instagram 

nebo Snapchat, tyto dvě sítě na to mají navíc i své vlastní formáty.“ 

Podle respondentů tedy evidentně existují určité normy a pravidla toho, jaké příspěvky 

by se měly sdílet na jaké sociální síti. Je vidět, že vnímají Facebook jako sociální síť, kde 

sdílejí spíše „důležitější“ a „promyšlenější“ příspěvky, zatímco například Instagram 

či Snapchat jako sociální sítě, kde se mohou „vyjadřovat ke všemu“ a sdílet „i nedůležité, 

všední věci“. Tyto normy také promítají do příspěvků ostatních a často se cítí pohoršeni, 

když je někteří uživatelé nedodržují. 

„Já nevím, proč někdo přidává na Facebook fotku každého jídla. Od toho je přeci 

Instagram.“ 

4.3 Vyspělost 

V rámci svých rozhovorů jsem se snažila najít jednotlivé motivace ke změně uživatelské 

aktivity a uživatelského chování na sociální síti Facebook. „Vyspělost“ byl pojem, který 

se v průběhu rozhovorů opakoval velmi často. Respondenti v této souvislosti volili slova 

jako „věk“ a „s ním spojené povinnosti“, jako je především „práce“, „škola“ či  „rodina“, 

„jiná základna přátel na Facebooku“ a „úbytek času“. Celkově tedy z jejich vyjadřování 

zazníval fakt, že změnu uživatelské aktivity a chování přisuzují právě zvyšujícímu se 

věku uživatele a narůstající zralosti. V rámci otázky aktivity na sociální síti Facebook 

odpovídá jeden z respondentů: 

                                                 

12 Více o „důležitosti Facebooku“ se dozvíme v kapitole 4.5, „Vysoká důležitost sociálního média 

Facebook“ 
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„Nyní už na Facebooku téměř nejsem. A určitě nejsem aktivní. Mám práci, nemám čas 

a tak prostě nejsem na Facebooku.“ 

Hlavními důvody k omezení aktivity na Facebooku od roku 2010 jsou tedy v tomto 

případě podle dotazovaných právě věk a s ním spojené povinnosti. S přibývajícím věkem 

podle respondentů také ubývá čas – uživatelé chodí do práce, mohou mít rodinu atd. 

S věkem je dále také spojeno to, že uživatelé již mají jinou základnu přátel než dříve 

a tudíž se více zabývají tím, jak na sociálních sítích vypadají a jakou „image“ si tam 

budují. 

„Dřív jsem měla na Facebooku asi 14 přátel a všichni to byli mí spolužáci. Takže mi bylo 

dost jedno, co sdílím a kdo to uvidí. Ale dnes tam mám asi 400 přátel a jsou to třeba 

i kolegové z práce. Takže už nechci sdílet jen tak něco.“ 

Co se týče otázky jednotlivých typů příspěvků, které uživatelé v průběhu času sdíleli, 

i tam bylo z jejich vyjadřování patrné, že nyní sdílejí jiný typ příspěvků, než který by 

sdíleli dříve. Své dřívější příspěvky označovali často jako příspěvky „hloupé“ 

či  „blbosti“, zatímco nyní podle jejich slov již přidávají „jiné příspěvky“.  

„Dříve jsem psal hloupé příspěvky jako každý puberťák.“ 

„Hrozný blbosti jsem tam dřív psala a vyjadřovala jsem se téměř ke všemu.“ 

Většina z nich také dodává, že se za své příspěvky z minulosti až stydí: 

„Vždycky, když se mi ukáže takovéto „V tento den před X lety“ a já vidím, co jsem tehdy 

sdílela, tak se za to úplně stydím.“ 

 „Určitě jsme vyspěli. Hodně lidí teď sdílí příspěvky z minulosti a směje se tomu, co dřív 

sdíleli.“ 

Bylo zcela zřejmé, že považují fakt, že se s přibývajícím věkem mění aktivita a typy 

příspěvků, které uživatelé sdílejí, za normu. Zároveň považují za normu také fakt, 

že příspěvky, které sdílejí uživatelé v mladším věku, jsou méně důležité a spíše „hloupé“, 

zatímco příspěvky, které sdílejí uživatelé jako starší, jsou již „propracovanější“ 

a uživatelé o nich podle respondentů více přemýšlí. Tuto normu neaplikovali respondenti 

ale pouze na svoji generaci – tedy generaci mileniálů. Berou ji jako obecný fakt a aplikují 

ji i na dnešní mladší generaci: 



 

 

81 

 

„Já jsem takovéto hloupé příspěvky taky dřív přidávala. Tak si pak vždycky říkám, že lidé, 

co to přidávají teď, si na to taky po čase přijdou, že se to nehodí.“ 

4.4 „Změna doby“ 

Další motivací ke změně aktivity a celkového uživatelského chování byl 

ale podle respondentů také fakt, že se změnila podle jejich slov „doba jako taková“. 

Mluví o více změnách v rámci „změny doby“, a to především o změnách 

technologických, které s sebou přináší nové technologie a nové sociální sítě, o změnách 

v obecném chování uživatelů, jako je například přesun komunikace do soukromých 

platforem sociálních médií (jako je např. Messenger), nebo o změnách, které s sebou 

nesou určitou „komercializaci“ sociálních médií. Respondenti vnímají všechny tyto 

změny jako něco obecného, co se změnilo nehledě na ně samotné. Je zajímavé, že to, 

že poté i oni sami změnili své chování, přisuzují především právě „změně doby“. 

Ke změnám technologickým respondenti říkají: 

„Celkově doba se vyvíjí. Máme spoustu nových technologií, a tak můžeš ty sociální sítě 

užívat úplně jinak. Máme chytré telefony a na těch jsi online 24/7, tudíž jsi i na sociálních 

sítích nonstop.“  

Ačkoli jsou tedy respondenti nyní méně uživatelsky aktivní, jak je vidět z kvantitativní 

analýzy, paradoxně jsou v některých případech na Facebooku častěji, avšak pouze jako 

pasivní sledovatelé. Jeden z respondentů říká: 

„Teď mám třeba čas, na něco čekám nebo jedu autobusem, tak se nudím. No a tak si 

zapnu Facebook a koukám, co je nového.“ 

Tento trend je způsoben právě rozvojem chytrých telefonů a tabletů, které umožňují být 

uživateli online kdykoli a kdekoli.  

Další trend, který zařazují respondenti pod něco obecného, co se historicky vyvinulo, je 

rozvoj dalších sociálních sítí. Vzhledem k jejich rozvoji totiž někteří respondenti 

dodávají: 

„Teď už to na Facebooku trochu pominulo a lidi jsou třeba na Instagramu. Facebook 

už není mou první volbou.“ 
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V rámci změny doby tedy můžeme mluvit i o nových sociálních sítích. V českém 

prostředí je oblíbený právě především Instagram, který je ve většině případů respondenty 

vnímán jako něco více „trendy“, než třeba právě Facebook. Jak už ale bylo řečeno 

v předešlé kapitole, uživatelé využívají každou svou sociální síť k jinému účelu. 

V rámci rozhovorů jsem dále odhalila trend přesunu psaného textu z veřejných forem 

komunikace do těch neveřejných. I tento trend považují uživatelé za něco „obecného“. 

Samotný psaný text ustupuje z veřejných forem sdílení – např. z Timeline – proto, aby ho 

nahradil psaný text určený pouze jednotlivcům – v rámci chatu či nyní aplikace 

Messenger. 

„Dřív jsem komunikoval více s celou svou sítí – třeba jsem přidával ty statusy. Ale dneska 

komunikuju spíše s jednotlivými kamarády, právě třeba přes Messenger.“ 

Trend, který jsem v rámci jednotlivých rozhovorů dále odhalila, je přesun 

od autentických k neautentickým příspěvkům. O tomto trendu mluví více jak polovina 

dotázaných: 

„Lidi dneska když už něco napíšou, tak to většinou schovají za cizí text – třeba článek 

z nějakého média. Tak to dříve nebylo, dříve bylo na Facebooku více toho autentického 

textu.“ 

Dříve také podle respondentů lidé využívali funkce, které jsou dnes již „passé“: testy, 

kvízy, statusové tagy, anebo tzv. šťouchání13. 

Co se týče posledního obecného aspektu „změny doby“, která zapříčinila také změnu 

uživatelského chování včetně uživatelské aktivity, můžeme ho označit jako „vstup 

reklamy do prostoru sociálních sítí“. Jednou ze zásadních změn Facebooku byla 

podle mých respondentů „komercializace sociální sítě“. Doslova říkají: 

„Dřív jsem reklamu vůbec nevnímal. Ale dnes je doslova všude – a to právě 

i na Facebooku.“ 

                                                 

13 Tzv. „šťouchání“ je forma interakce na Facebooku, kdy jeden uživatel dá najevo druhému, že na něj 

myslí tím, že zmáčkne na jeho profilu tlačítko „Šťouchnout“. Druhému uživateli se toto „šťouchnutí“ poté 

objeví jako upozornění. 



 

 

83 

 

Tento faktor může mít také za následek právě již zmíněný přesun uživatelů na jiné 

sociální sítě. Jedna respondentka totiž říká: 

„Myslím, že ostatní sociální sítě nemají tu reklamu takovou extrémní. A možná i proto se 

lidé z Facebooku přesouvají jinam.“ 

Je tedy vidět, že ačkoli reklamu v této době můžeme najít zcela všude, uživatelé jsou na ni 

nejspíše více „hákliví“ na sociálním médiu Facebook, které již historicky považují 

za něco více osobního a důležitého. U ostatních sociální sítí, jako je třeba Instagram, jim 

nejspíše reklama tolik nevadí právě z toho důvodu, že tam sami přidávají „méně důležité“ 

příspěvky a sledují nejenom svoje skutečné známé, ale také nejrůznější celebrity a slavné 

osobnosti. Facebook také užívají dlouhou dobu a v jeho začátcích na něm žádné reklamy 

nebyly. To může být jeden z důvodů vyššího vnímání reklam právě na tomto sociálním 

médiu, než na jiných sociálních médiích. 

4.5 Vysoká důležitost sociálního média Facebook 

„Důležitost“ sociálního média Facebook, kterou budu dále popisovat, můžeme vnímat 

z více úhlů pohledu. Prvním z nich je potřeba mít na Facebooku profil. Jak již bylo 

řečeno, respondenti mají pocit, že Facebook je sociální médium, na kterém je třeba mít 

profil. Je pro ně podle jejich slov „důležitý k udržování kontaktů a ke komunikaci“. 

Vnímají tedy Facebook jako již zavedenou platformu, skrze kterou se socializují, a tedy 

„prožívají své životy“. Můžeme tedy říci, že podle respondentů je vlastnění profilu 

na Facebooku normou. V momentě, kdy člověk není uživatelem Facebooku, je na něj 

pohlíženo jako na nějakou „výjimku“. 

„Facebook prostě musím mít – mám tam všechny kontakty a navíc je to platforma, kde 

nejvíce komunikuji s přáteli.“ 

Druhým úhlem pohledu na „důležitost Facebooku“ je určitá obecná změna, která nastává 

v průběhu času na sociální síti. Jedná se o „důležitost Facebooku“ z hlediska základny 

přátel či změny uživatelských funkcí Facebooku a s tím související motivace změny 

chování na sociálním médiu. Respondenti si podle vlastních slov přidávají v dnešní době 

do přátel na Facebooku „důležitější“ lidi, jako kolegy z práce či učitele ze školy. 

Facebook tak již nevyužívají pouze ke komunikaci s blízkými přáteli, ale také například 

pro získání kariérních kontaktů. Respondenti se shodují na tom, že v minulosti, kdy měli 
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menší základnu přátel, jim bylo jedno, co píší, a vypustili tak do světa i „úplnou 

pitomost“.  

„Teď se nad těmi příspěvky víc zamýšlím. Už bych nepřidala jen nějaký výkřik ve formě 

statusu.“ 

Kromě komunikace má navíc Facebook dnes i jiné funkce. Jedna respondentka říká, že je 

pro ni Facebook důležitější, protože „dnes můžeš přes Facebooku třeba i najít práci, nebo 

pronájem bytu. To dřív nebylo, dřív sloužil skutečně jen na nějakou zábavu.“ 

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, tento trend se drží pouze sociálního média 

Facebook a respondenti vždy dodávají, že na ostatních sociálních médiích je tomu zcela 

jinak. 

Třetím úhlem pohledu nahlížení na „důležitost“ Facebooku může být vysoká míra zájmu 

o otázku soukromí na tomto konkrétním sociálním médiu. Respondenti se shodli na tom, 

že si na Facebook do „přátel“ přidávají ve velké většině uživatele, kteří jsou jejich reální 

známí či přátelé. To na jiných sociálních médiích nedělají. Na Facebooku to ale opět 

považují za určitou normu. Lidi, kteří mají v přátelích „podezřele moc lidí“, a tudíž si 

„přidávají kdekoho“, považují respondenti za pouhé „sběrače přátel“. Většina 

respondentů také dodala, že zhruba s polovinou ze svých přátel se pravidelně vídá a druhá 

polovina jsou staří známí, například ze základní školy či z letního tábora, které si udržují 

v seznamu přátel, aby s nimi mohli být v kontaktu alespoň online. Z odpovědí mých 

respondentů bylo jasné, že je normou si přidávat do přátel lidi, které skutečně znají 

osobně. 

Toto zjištění tedy oponuje výzkumu Ellison a kolegů (Ellison, Steinfield, & Lampe, 

2011), kteří v roce 2011 zjistili, že Američtí studenti považují pouze okolo 25 % svých 

Facebookových „přátel“ za skutečné přátele.  

4.6 Zajímavost příspěvků 

Poslední kategorií, kterou jsem si stanovila je tzv. „zajímavost příspěvků“. Ta souvisí se 

všemi již zmíněnými kategoriemi – s vyspělostí, změnou doby i důležitostí Facebooku. 

Respondenti se shodli na tom, že na svém profilu dnes chtějí sdílet zajímavé věci, které 

by mohly lidi zajímat a bavit. Jedním z kritérií pro sdílení je tedy přidaná hodnota 

příspěvku. Respondenti si před sdílením často kladou otázky stylu: 
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„Je tento příspěvek zajímavý i pro ostatní?“ 

„Vypadám na příspěvku dobře?“ 

„Je můj popisek zábavný a trefný?“ 

„Bude mít tento příspěvek hodně reakcí?“ 

Uživatelův profil je tedy podle mých respondentů vlastně takovou jeho vizitkou. A proto 

se uživatelé snaží přispívat takovými příspěvky, které o nich budou vypovídat v dobrém 

světle a které zaujmou pozornost dalších uživatelů. 

„Ten příspěvek musí mít potenciál na to mít hodně reakcí. Jinak nemá cenu jej přidávat.“ 

Co respondenti naopak už nesdílejí a zdá se jim nevhodné, když sdílí někdo jiný, jsou: 

„hloupé statusy“, „výkřiky do tmy“, „neúspěchy“, „nezajímavé všední věci“, negativní 

emoce a smutné příspěvky. Jeden respondent říká:  

„Je nepatřičné sdílet na Facebooku negativní pocity, člověk se tím moc odhaluje a je pak 

zranitelný.“ 

Respondenti ale dodávají, že „dříve“ takovéto příspěvky sdíleli. Tento fakt je ale lépe 

vysvětlen v první kapitole „Vyspělost“.  

Z odpovědí mých respondentů je tedy zcela jasné, že si skutečně dávají záležet na oné 

„sebeprezentaci“ na sociální síti, jak ji popisuje Goffman (Goffman, 1959). Ten ji 

popisuje jako „proces, kterým se jednotlivec snaží kontrolovat to, jak se jeví ostatní 

v sociální interakci“ (Goffman, 1959, str. 10). Naopak „sebeodhalení“, jak jej popisuje 

David Brake (Brake, 2014), se respondenti prozatím vyhýbají. Tento trend je popisován 

jako proces, kterým ukazujeme ostatním své „já“ (Brake, 2014). Podle Brakea u tohoto 

typu prezentace uživatelé čím dál více odhalují nejenom šťastné a radostné chvíle svého 

života (Brake, 2014). 

O zajímavosti příspěvků mluvili uživatelé ve velké míře také při otázce změny textové 

komunikace na komunikaci obrazovou (tedy především posun od příspěvků typu „Status“ 

k příspěvkům typu „Fotografie“). Respondenti mají podle svých slov pocit, že  „v této 

době již uživatele sociálních sítí samotný text nezajímá“. Fotografie je podle nich 

zajímavější a na News Feed také zabírá více prostoru, proto je lépe viditelná. Tento typ 
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příspěvku je podle nich navíc líbivější. Proto je nyní podle jejich slov „na takovém 

vzestupu“.  

„Když už dnes lidi sdílí text, tak jej stejně většinou napíší k fotce. Dělá to ten příspěvek 

jako celek zajímavější. A lidi se již historicky snažili zaujmout.“ 

Mí respondenti tedy podle svých slov ukazují online pouze „Frontstage“, kterou si 

upravují tak, aby vypadali co nejlépe. To tedy vyvrací také větu Marka Zuckerberga: 

„Každý má pouze jednu identitu.“ (Kirkpatrick, 2011, str. 199). Zkoumaní uživatelé mají 

minimálně dvě identity – jednu online a jednu offline. 

4.7 Návaznost kvantitativního a kvalitativního výzkumu 

Jak je již zřejmé z předešlých kapitol, hlavním cílem mého kvalitativního dotazování bylo 

přijít na důvody a motivace, které mohly vést ke změně uživatelského chování 

na Facebooku. Konkrétně jsem se zaměřila na všechny čtyři hypotézy z  kvantitativní 

obsahové analýzy, z nichž první tři byly potvrzeny a poslední hypotéza byla vyvrácena: 

H1: Aktivita uživatelů na sociální síti Facebook se mění v čase. 

H2: Míra zveřejňování jednotlivých typů příspěvků uživatelů a uživatelek na sociální síti 

Facebook se v průběhu času mění. 

H3: Aktualizace stavu (neboli tzv. statusy) v průběhu času ubývají. 

H4: Četnost příspěvků obsahujících fotografie v průběhu času narůstá. 

Respondentů jsem se ptala na zásadní témata těchto hypotéz: celková aktivita na sociální 

síti Facebook, jednotlivé typy příspěvků a změna uživatelského chování vzhledem 

k těmto typům, typ příspěvku „Status“ a jeho vývoj v čase a typ příspěvku „Fotografie“ 

a jeho vývoj v čase. Snažila jsem se od respondentů zjistit, jak si oni sami pamatují vývoj 

jejich uživatelského chování na Facebooku: co sdíleli dříve, co sdílejí nyní, jak moc se 

toto změnilo a hlavně, proč se to změnilo a co je k tomu vedlo. 

a) H1: Aktivita uživatelů na sociální síti Facebook se mění v čase. 

Hned první hypotéza, která se zabývala aktivním užíváním (tedy sdílením příspěvků) 

na Facebooku, se v rámci kvantitativního výzkumu potvrdila. Z obsahové analýzy jsem 

zjistila, že nejvíce byli uživatelé aktivní v roce 2010, tedy většinou hned ve druhém 
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či třetím roce od založení profilu na sociální síti. Mezi lety 2009–2010 tak měla aktivita 

na síti stoupavou tendenci, zatímco od roku 2010 má již tendenci klesající. 

Respondentů jsem se v rámci kvalitativních rozhovorů doptávala na podrobnosti k jejich 

aktivitě na Facebooku. Nejdřív jsem chtěla zjistit, co konkrétně vnímají pod pojmem 

„aktivní sdílení“.  Respondenti si pod tímto pojmem představují jakoukoli aktivitu 

vyvíjenou v rámci sociálního média: 

 „Znamená to být na Facebooku víc než jednou denně.“ 

„Aktivně sdílet příspěvky o sobě samém, o dění kolem nás a vyjadřovat se k nejrůznějším 

tématům.“ 

„Často Facebook sledovat, ale také tam často přispívat.“ 

V rámci zaměření se na samotnou aktivitu uživatelů jsem dospěla k různorodým 

závěrům. Odpovědi na toto téma byly více polarizované, než na jakékoli jiné téma. 

Většina respondentů se však shodla na tom, že lidé jsou „dnes spíše pasivní a nic moc 

nepřidávají“. Je zde tedy vidět trend postupného ubývání aktivity.  

Zaměřila jsem se na vysvětlení tohoto výsledku a zeptala jsem se respondentů, proč tomu 

tedy tak je. Tento trend je podle respondentů způsoben všemi odhalenými kategoriemi: 

vyspělostí, změnou doby, důležitostí sociálního média Facebook i zajímavostí příspěvků. 

Vybrala jsem si čtyři citace, které tyto kategorie vystihují: 

„Nyní už na Facebooku téměř nejsem. A určitě nejsem aktivní. Mám práci, nemám čas 

a tak prostě nejsem na Facebooku.“ 

„Celkově doba se vyvíjí. Máme spoustu nových technologií a tak můžeš ty sociální sítě 

užívat úplně jinak. Máme chytré telefony a na těch jsi online 24/7, tudíž jsi i na sociálních 

sítích nonstop.“ 

„Facebook prostě musím mít – mám tam všechny kontakty a navíc je to platforma, kde 

nejvíce komunikuji s přáteli.“ 

„Ten příspěvek musí mít potenciál na to mít hodně like. Jinak nemá cenu jej přidávat.“ 
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b) H2: Míra zveřejňování jednotlivých typů příspěvků uživatelů a uživatelek 

na sociální síti Facebook se v průběhu času mění. 

Tato hypotéza se také v kvantitativní obsahové analýze potvrdila. Bylo vidět, že rovněž 

respondenti s tímto tvrzením souhlasí. Co se týče konkrétních typů příspěvků, 

z rozhovorů bylo stejně jako z obsahové analýzy patrné, že je psaný text ve formě statusů 

postupně nahrazován spíše vizuálními a audiovizuálními formami příspěvků.  

Co zaznívalo od všech respondentů bylo to, že dnes jsou na Facebooku viditelné hlavně 

fotky či sdílení nejrůznějších článků, webů atd. Uživatelé také Facebook 

podle respondentů využívají více pasivně, než dříve, a to především k získávání 

informací, ať už o svých přátelích, nebo třeba o zprávách ze světa.  

Motivacemi ke změně uživatelského chování v rámci sdílení jiných typů příspěvků byly 

vyspělost, změna doby a důležitost sociálního média Facebook. Respondenti doslova 

říkají: 

„Určitě jsme vyspěli. Hodně lidí teď sdílí příspěvky z minulosti a směje se tomu, co dřív 

sdíleli.“ 

 „Dřív jsem komunikoval více s celou svou sítí – třeba jsem přidával ty statusy. Ale dneska 

komunikuju spíše s jednotlivými kamarády, právě třeba přes Messenger.“ 

 „Dnes můžeš přes Facebooku třeba i najít práci, nebo pronájem bytu. To dřív nebylo, 

dřív sloužil skutečně jen na nějakou zábavu.“ 

c) H3: Aktualizace stavu (neboli tzv. statusy) v průběhu času ubývají. 

Má třetí hypotéza se v rámci obsahové analýzy také potvrdila. A ani v rámci analýzy 

publika nebyl tento fakt pro respondenty ničím překvapivým. Již v předešlé podkapitole 

jsem naznačila, že většina respondentů si ve spojení s tím, co sdíleli na Facebooku „dříve“ 

nebo „ve svých začátcích“, vybaví právě status.  

„Na začátku jsme psali všichni statusy, což teď mi přijde, že už nikdo nepíše.“ říká jedna 

respondentka. 

Statusy měly dříve podobu určitých „výkřiků“. Lidé podle respondentů sdíleli 

„každodenní strasti“, „blbosti“, „vtipné příhody“, anebo „citáty“. Vzhledem k tomu, 

že statusy jako takové označovali respondenti často jako „výkřiky“, je vidět, že k nim 
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v této době mají spíše negativní vztah. Co si respondenti také vybavují, jsou statusy, 

kterými vlastně sami cílili pouze na vybrané jedince: 

„Já jsem většinou své statusy psala vlastně jako takové zprávy pro určité lidi. Asi jsem se 

chtěla pochlubit, že mám s tím člověkem takový blízký vztah, že spolu chodíme často ven 

a tak.“ 

Jedna respondentka navíc dodává, že dříve měly statusy jinou formu. Psanému textu jako 

takovému předcházelo jméno profilu, takže psali uživatelé statusy vlastně ve třetí osobě. 

„Dříve vypadal status jako „Jméno:…“, tudíž jsme tam pak psali třeba „jde ven“, což už 

teď vlastně vůbec nedává smysl.“ 

Nyní již respondenti statusy podle svých slov téměř vůbec nepřidávají. Výjimku tvoří 

mobilizační prosby, jako jsou nabídky práce či pronájmu. V momentě, kdy uživatelé 

chtějí něco popsat textem, vždy k tomu přidají také fotku.  

„Status jsem nepřidala už třeba pět let. Asi nechci nikomu cpát svoje názory.“ 

Motivacemi k této změně uživatelského chování jsou vyspělost, důležitost sociálního 

média Facebook a zajímavost příspěvků. Následující tři citace potvrzují jednotlivé 

kategorie: 

„Dříve jsem přidávala třeba hloupé pubertální výkřiky do tmy ve formě statusu.“ 

„Teď se nad těmi příspěvky víc zamýšlím. Už bych nepřidala jen nějaký výkřik veformě 

statusu.“ 

„V dnešní době už nikoho statusy nezajímají.“ 

d) H4: Četnost příspěvků obsahujících fotografie v průběhu času narůstá. 

Hypotéza, která se zabývala trendem typu příspěvku „Fotografie“, se v rámci obsahové 

analýzy nepotvrdila. Analýza odhalila, že měl příspěvek „Fotografie“ sice stoupavou 

tendenci, avšak to pouze do roku 2014. Od roku 2015 začal tento trend zase klesat. Toto 

se mi potvrdilo také z individuálních rozhovorů. Respondenti tvrdili, že v úplných 

začátcích fotografie tolik nevyužívali, avšak s příchodem chytrých telefonů a s nimi 

spojených např. selfie kamer je přidávali stále více. Rozmohl se navíc také trend přidávat 

více fotek za sebou. Například když jel člověk do zahraničí v roce 2009, když ještě nebyly 
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tak rozšířené chytré telefony, přidal vždy všechny fotky naráz až poté, co se ze zahraničí 

vrátil, a to přes počítač. Zatímco od roku 2012, kdy chytrých telefonů přibývalo, mohli 

uživatelé začít přidávat fotky v průběhu času, zatímco byli pořád na zahraniční cestě.  

Proč je tedy ale tento typ příspěvku od roku 2015 na sociální síti Facebook na ústupu? 

Respondenti se jasně shodují na jedné jediné odpovědi: rozmach sociální sítě Instagram. 

Sociální síť Instagram se zaměřuje pouze na typ příspěvku fotka. Možná právě proto je 

v této době tolik oblíbená. Příspěvky typu „Fotografie“ tedy celkově ze sociálních médií 

neubývají. Od roku 2015 se pouze přesouvají na jiná sociální média, jako je právě 

Instagram. Respondenti navíc dodávají, že je pro ně tato síť jednodušší k užívání. 

„Prezentace příspěvků na Instagramu je pohodlnější a jednodušší.“ 

Obecnou motivací ke sdílení fotek (ať už na sociálním médiu Facebook či na Instagramu) 

je zajímavost typu příspěvku jako takového. Jeden z respondentů říká: 

 „Když už dnes lidi sdílí text, tak jej stejně většinou napíší k fotce. Dělá to ten příspěvek 

jako celek zajímavější. A lidi se již historicky snažili zaujmout.“ 

4.8 Závěry kvalitativního výzkumu 

V kvalitativní analýze jsem odhalila celkem čtyři kategorie motivace změny v užívání 

sociální sítě Facebook. Byla to „Vyspělost“, „Změna doby“, „Vysoká důležitost 

sociálního média Facebook“ a „Zajímavost příspěvků“.  

V rámci „Vyspělosti“ uživatelé nejvíce mluvili o určité normě, kdy mladší uživatelé 

podle respondentů již standardně sdílejí jiné typy příspěvků, než starší uživatelé. Jedná 

se podle nic o příspěvky „hloupé“, „dětinské“, většinou o příspěvky typu „Status“, které 

označují jako určité „výkřiky“. U starších uživatelů zase vnímají spíše trend přidávání 

méně autentických příspěvků, více vizuální komunikace a méně textové komunikace 

ve formě veřejného sdílení. 

Kategorie „Změna doby“ byla popisována respondenty jako něco daného, co oni sami 

nijak neovlivnili. Popisovali ji tak, že se „prostě změnila doba“. Respondenti si nejvíce 

všímali změn v technologiích, které ovlivnily vzrůst užívání sociálních médií. Zmiňovali 

ale také změny v rámci nástupu nových sociálních médií na trh a následné komercializace 

sociálních sítí. 
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„Vysoká důležitost sociálního média Facebook“ byla další kategorií, kterou jsem 

objevila. Uživatelé ji vnímali ze tří úhlů pohledu. Prvním z nich byl celkový pohled 

na Facebook jako na sociální médium, na kterém je „třeba mít založený profil“, a to 

především z důvodů socializace. Druhý pohled vysvětlovali změnou důležitosti 

Facebooku. Z média, kde komunikují s přáteli, na médium, kde jsou v kontaktu s kolegy 

z práce a dalšími podle jejich slov „důležitými lidmi“. Třetí pohled vysvětlovali otázkou 

důležitosti soukromí na sociální síti Facebook. 

Poslední kategorií, kterou jsem v rámci rozhovorů odhalila, je kategorie „Zajímavost 

příspěvku“. Ta jasně navazuje na otázku sebeprezentace, kterou jsem detailně popsala 

v teoretické části mé práce. Respondenti mají pocit, že jejich profil na Facebooku je jejich 

„vizitkou“ a proto chtějí v této době přidávat pouze „zajímavé“ příspěvky, které budou 

mít ohlas u jejich sítě.  

V rámci kvalitativní analýzy jsem také popsala obecný názor respondentů na sociální sítě 

a následně vysvětlila jejich pohled na rozdílnost v užití jednotlivých sítí. Na závěr jsem 

také přidala shrnutí návaznosti mého kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Nejspíše 

nejdůležitějším objevem bylo vysvětlení klesající tendence příspěvku typu „Fotografie“ 

mezi lety 2014–2017. To vysvětlovali respondenti rozmachem sociální sítě Instagram 

a tudíž přesunem příspěvků typu „Fotografie“ právě tam. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala tématem vývoje sociálních médií v čase. 

Nejdříve jsem se zaměřila na teoretický rámec, ve kterém jsem zkoumala technologický, 

historický a sociální úhel pohledu na sociální média. V rámci technologického úhlu 

pohledu jsem se zaměřila na etapy vývoje webu a především na etapu Webu 2.0, která je 

charakteristická „prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu“ (O'Reilly, 2006). 

Dále jsem popsala některé z technologických nosičů komunikace a jejich výhody 

a nevýhody a soustředila jsem se na popis sociálních neboli síťových médií a konkrétně 

na sociální médium Facebook. Historickým pohledem na internet a digitální média jsem 

uvedla další podkapitolu. Zde jsem se zabývala tématy digitální paměti, stručnou historií 

sociálního média Facebook a dvěma rozdílnými přístupy k pohledu na sociální média: 

technologickým determinismem a sociálním konstruktivismem. V rámci sociálního úhlu 

pohledu jsem obsáhla základní pojmy, jako je sociální síť, sociální význam, sociální 

kontext, norma či sociální kapitál. Popsala jsem rozdíl mezi sebeprezentací 

a sebeodhalením a následně jsem se zaměřila na témata intimity, soukromí a emocí 

na sociálních médiích.  

V metodologické kapitole jsem popsala návaznost obou realizovaných výzkumů 

na teoretický rámec. Určila jsem si výzkumné otázky a u kvantitativní analýzy také 

jednotlivé hypotézy opřené o zkoumanou teorii. Kvantitativní výzkum jsem prováděla 

metodou obsahové analýzy a jeho hlavním cílem bylo zjistit, zda proběhla v uživatelském 

chování na sociální síti Facebook v průběhu času jakákoli změna a pokud ano, jaké byly 

konkrétní trendy sdílení příspěvků v průběhu jednotlivých let. Má výzkumná otázka 

zněla: „Změnilo se uživatelské chování na sociálním médiu Facebook v čase?“. Dále 

jsem si stanovila čtyři hypotézy, které se zabývaly tématem změny uživatelské aktivity, 

změny sdílení jednotlivých typů příspěvků, změny sdílení typu příspěvku „Status“ 

a změny sdílení typu příspěvku „Fotografie“. Určila jsem si jednotlivé zkoumané 

proměnné, časový rámec výzkumu mezi lety 2009–2017 a zkoumaný vzorek 

respondentů, který odpovídal generaci tzv. „Mileniálů“. Kvalitativní výzkum jsem 

prováděla na stejném zkoumaném vzorku respondentů (tedy tzv. „Mileniálech“) metodou 

polostrukturovaných individuálních rozhovorů. Hlavním cílem kvalitativního výzkumu 

bylo zjistit jednotlivé motivace ke změně uživatelského chování a hlouběji dovysvětlit 

výsledky kvantitativního výzkumu, jako byly například trendy sdílení jednotlivých typů 
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příspěvků. Hlavní výzkumná otázka zněla: „Proč se podle uživatelů a uživatelek změnilo 

uživatelské chování na sociálním médiu Facebook v čase?“. 

„Kvantitativní obsahová analýza profilů na sociálním médiu Facebook“ byla třetí 

kapitolou mé diplomové práce. V této kapitole jsem analyzovala výsledky kvantitativního 

výzkumu a odpověděla na jednotlivé hypotézy. V rámci kvantitativní analýzy se potvrdily 

tři hypotézy ze čtyř. Zjistila jsem, že aktivita uživatelů na sociálním médiu Facebook se 

v čase skutečně mění. U zkoumaného vzorku to byla konkrétně změna nejdříve nárůstu 

aktivity mezi lety 2009–2010 a následně poklesu aktivity až do roku 2017, který byl vůbec 

nejpasivnějším uživatelským rokem. Jednotlivé typy příspěvků prochází na sociálním 

médiu Facebook také svým vývojem. Největší vývoj zažívají typy příspěvků „Status“, 

„Fotografie“ a „Vzkazy“. Typ příspěvku „Status“ byl velmi oblíbeným v roce 2010, 

avšak poté jeho sdílení pouze klesalo a v roce 2017 je sdílen nejméně ze všech 

zkoumaných let. Typ příspěvku „Fotografie“ zažíval vzestup sdílení až do roku 2014. 

Poté však nastal pokles sdílení tohoto typu příspěvku způsobený především nástupem 

sociální sítě Instagram14. Do roku 2017 tedy tento typ příspěvku už pouze klesal. Právě 

proto se poslední hypotéza, která tvrdila, že příspěvek typu „Fotografie“ má stoupající 

tendenci, nepotvrdila. Vzhledem k tomu, že jsem v rámci kvantitativní obsahové analýzy 

zkoumala i jednotlivé demografické faktory uživatelů (podle pohlaví, geografie 

a vzdělání), odhalila jsem také fakt, že demografická kategorie vzdělání má na vývoj 

užívání sociálního média Facebook značný vliv. Vliv vzdělání na vývoj užívání jsem 

odhalila u všech zkoumaných hypotéz.  

Poslední kapitola se zabývala kvalitativní analýzou publika. Analyzovala jsem v ní 

polostrukturované individuální rozhovory, které jsem vedla s celkem sedmi uživateli 

sociální sítě Facebook. V rámci analýzy jsem si stanovila celkem sedm podkapitol. Dvě 

z nich popisovaly trendy v rámci obecného užívání sociálních médií, čtyři z nich poté 

jednotlivé kategorie motivace ke změně užívání sociálního média Facebook a poslední 

podkapitola se zabývala propojením výsledků kvantitativního a kvalitativního výzkumu. 

V prvních dvou podkapitolách nazvaných „Sociální síť = sociální médium“ a  „Specifické 

užití jednotlivých sociálních sítí“ jsem popsala obecné názory a pohledy respondentů 

                                                 

14 Tento fakt jsem odhalila v další části práce, kvalitativní analýze individuálních rozhovorů s uživateli 

Facebooku. 
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na sociální média, která označovali jako „sociální sítě“ a popsala jsem trend užití 

jednotlivých sociálních médií ke specifickým účelům, který jsem v rámci rozhovorů 

odhalila. V navazujících čtyřech kapitolách jsem odhalila kategorie motivací ke změně 

užívání sociálních médií. Byla to „Vyspělost“, „Změna doby“, „Důležitost sociálního 

média Facebook“ a „Zajímavost příspěvků“. Tyto čtyři kategorie, které jsem v rámci 

rozhovorů odhalila, jsem následně popsala na konkrétních příkladech. V poslední 

podkapitole, „Návaznost kvantitativního a kvalitativního výzkumu“ jsem se poté snažila 

konkrétně propojit obě analýzy. Právě zde jsem podpořila platnost jednotlivých hypotéz 

z kvantitativního výzkumu také kvalitativní analýzou a zjistila možné hlubší interpretace 

jednotlivých příčin změn. Propojila jsem jednotlivé kategorie kvalitativního výzkumu 

s hypotézami z kvantitativního výzkumu a hlouběji jsem popsala hypotézy číslo tři 

a čtyři, které se zabývaly příspěvky typu „Status“ a „Fotografie“. U příspěvku typu 

„Status“ jsem si všímala především negativní konotace spojené s tímto typem příspěvku 

v rámci kvalitativních rozhovorů a jeho zásadní návaznosti na kategorii „Vyspělost“. 

U příspěvku typu „Fotografie“ jsem poté popsala jeho naopak velmi pozitivní konotaci 

a jeho spojení se slovy jako „zajímavé“ či „trendy“. Zároveň jsem díky kvalitativní 

analýze lépe vysvětlila pokles sdílení tohoto typu příspěvku na sociálním médiu 

Facebook od roku 2014. To totiž respondenti vysvětlovali nástupem sociální sítě 

Instagram. Díky kvalitativní analýze jsem tedy odhalila, že příspěvky typu „Fotografie“ 

podle mých respondentů neubývají, pouze se přesouvají na jiné platformy. 
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Summary 

In this Master’s Degree Thesis I focused on a theme of transformation of social media 

in time. Firstly, I focused on a theoretical framework and I explained technological, 

historical and social view on social media. From the technological point of view, I focused 

on stages of web development and specifically on Web 2.0 that is characterized as 

a „space for sharing and content co-creation“ (O'Reilly, 2006). I also described 

a technology used for online communication and its advantages and disadvantages. Then 

I focused on a description of social media and particularly Facebook. I introduced the 

next subchapter with a history of the internet and social media. In this subchapter I dealt 

with topics of digital memory, brief history of social media Facebook and two different 

approaches on social media evolution: technological determinism and social 

constructivism. Within the social point of view I covered basic concepts such as social 

network, social meaning, social context, norm or social capital. I described the difference 

between social presentation and self-disclosure and then I focused on topics of intimacy, 

privacy and emotions on social media.  

In my second chapter, „Methodology“, I described my two researches and their links to 

the theoretical framework. I determined research questions and hypotheses of quantitative 

analysis based on studied theory. My method for quantitative research was content 

analysis and its main objective was to discover whether there was any change in user 

behavior on Facebook social network in time and if so, what were the specific trends of 

shared content over the years. My research question was: „Has user behavior changed 

on social media Facebook in time? “. I also set four hypotheses that dealt with the topics 

of change of user activity, change in shared types of posts, change in shared posts type 

„Status“ and change in shared posts type „Photograph“. I determined the individual 

research variables, the timeframe of research (2009–2017) and the researched sample of 

respondents that corresponded to the generation of „millennials“. I conducted qualitative 

research on the same sample of respondents („millennials“) using the method of semi-

structured individual interviews. The main objective of qualitative research was to 

identify individual motivations of the change of user behavior in time and to further 

explain results of quantitative research. The main research question was: „Why has user 

behavior changed on social media Facebook in time according to users?“. 
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„The quantitative content analysis of profiles on social media Facebook“ was the third 

chapter of my thesis. In this chapter I analyzed results of quantitative research. Three 

hypotheses out of four were confirmed. I discovered that user behavior has changed in 

time. The user activity has changed and also sharing of individual types of content has 

changed. I discovered a change in user activity that was increasing from 2009 until 2010 

but then declined from 2010 until 2017. Individual types of posts were also going through 

evolution during the researched period. Posts „Status“, „Photographs“ and „Messages“ 

saw the biggest change. „Status“ was very popular in 2010 but then its sharing declined. 

„Photograph“ share was rising until 2014. Between 2014 and 2017 there was a decline of 

sharing this type of post. The decline was caused by a rise of different social network – 

Instagram15. That is why my last hypothesis that claims that the „Photograph“ post have 

an upward trend was not confirmed. I examined individual demographic factors in 

quantitative analysis (gender, geography and education). I revealed that the demographic 

category of education has a considerable impact on change of user behavior on social 

media Facebook. The impact of the education category on transformation is significant in 

all examined hypotheses. 

The last chapter described the qualitative audience analysis. I analyzed the semi-

structured individual interviews I conducted with total of seven users of Facebook. In 

analysis I set a total of seven subchapters. Two of them described trends in the general 

use of social media, four of them were categories of motivation to change the user 

behavior on Facebook and the last subchapter connected results of quantitative research 

with results of qualitative research. In the first two subchapters, „Social Network = Social 

Media“ and „Specific Use of Social Network“, I described respondent’s views on social 

media which they referred to as „social networks“ and I also described a trend of using 

different social media for different purposes. In the following four chapters I revealed 

four categories of motivation to change user behavior on social media Facebook. It was 

„Maturity“, „Change of time“, „The Importance of Social Media Facebook“ and 

„Interesting posts“. These four categories which I discovered during interviews were then 

described on specific examples. In the last subchapter, „Linking the Quantitative and 

Qualitative research“, I tried to link both analysis. I confirmed hypotheses from 

                                                 

15 This was discovered during the qualitative research. 
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quantitative analysis by qualitative research results as well and I found deeper explanation 

of each hypothesis. I linked individual categories of qualitative research with quantitative 

research hypotheses and then I focused on hypothesis number three and four that 

described the change in sharing post „Status“ and „Photograph“. I noticed negative 

connotations linked to post „Status“ during qualitative interviews and its fundamental 

link to category „Maturity“. On the other hand, I discovered positive connotations linked 

to post „Photography“ and its connection to words as „interesting“ and „trendy“. Thanks 

to the qualitative analysis, I could explain the declining trend of „Photographs“ on 

Facebook from 2014 that was according to my respondents caused by fast development 

of social media Instagram. I discovered that posts „Photographs“ are not declining in 

general, they are only moving from Facebook to other social media platforms. 
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Příloha č. 2: Aktivní uživatelé sociálních médií podle vybraných zemí (Statista, 2017) 
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Příloha č. 3: Scénář kvalitativního rozhovoru  

Tématem tohoto rozhovoru jsou sociální sítě. 

1) Používáte sociální sítě? Co se vám pod tím pojmem vybaví? 

2) Od kdy je používáte? 

3) Jaké sociální sítě používáte? Kolik jich je? 

4) Hlavní důvod k užívání? 

5) Co jste používali předtím? (ICQ/blog/email) – Proč už to nepoužíváte? 

6) Jaká byla vaše první sociální síť? 

7) Proč jste si založili Facebook? Proč ho stále máte? 

8) Při založení Facebooku – k čemu jste ho používali? Co jste na něm dělali? Proč? 

9) Nyní – co na něm děláte? K čemu ho používáte? Proč? 

10) Máte pocit, že se vaše uživatelské chování změnilo v čase? 

11) Proč se změnilo chování?  

12) Co si představíte pod pojmem „aktivní na sociální síti“?  

13) Jak moc jste na Facebooku „aktivní“? A jak to bylo dříve?  

14) Kdy jste Facebook používali/ byli na něm aktivní nejvíce? Je to v 

začátcích/teď/jindy? A proč? 

15) Jaké příspěvky preferujete? Statusy/Vzkazy na zeď/Fotky/Videa/Lokace/jiné? 

Nebo spíš chat? 

16) Jak se chování změnilo?  

17) Statusy – jak moc je používáte? A jak dříve? Změnilo se to? Proč? 

18) Jak komunikujete na Facebooku? Chat/vzkazy/status/komentáře? Jak dříve? Proč 

se to změnilo? 

19) Získávání informací, rad, tipů z Facebooku? Využíváte tak Facebook? Co 

konkrétně? Proč? A dříve? Změnilo se to? 
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20) Všímáte si novinek na Facebooku? (live stream/zavedení lokace atd.) – Používáte 

je? Proč? 

21) Soukromí na Facebooku – je váš Facebook soukromý? Co to pro vás znamená? 

Hlídáte si soukromí? Jak si ho hlídáte? Zajímalo vás to i dříve?  

22) Přátelé na Facebooku – odkud jsou? Znáte je osobně?  Proč se s nimi přátelíte? 

Jaký počet je adekvátní? 

23) Propojení online a offline života? Dnes? Dříve? Přátelé/zájmy/zájmové skupiny? 

Přidáváte se do skupin/komunit? 

24) Je něco, co považujete za nevhodné ke sdílení? Všímáte si takových věcí u 

ostatních? Proč je to nevhodné? Existují normy k užívání Facebooku?  

25) Sdílíte osobní a intimní informace? Všímáte si toho u jiných? Proč je to 

vhodné/nevhodné? 

26) Prozrazujete na sebe mnoho? Dříve? Proč? 

27) Reklama a Facebooku – vnímáte ji? Vadí vám? 
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Příloha č. 4: Vývoj aktivity, rozdělení respondentů podle geografie 

 

Příloha č. 5: Vývoj příspěvku „Status“, rozdělení respondentů podle pohlaví 
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Příloha č. 6: Vývoj příspěvku „Status“, rozdělení respondentů podle geografie 

 

Příloha č. 7: Procentuální zastoupení jednotlivých typů příspěvků v roce 2009 
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Příloha č. 8: Procentuální zastoupení jednotlivých typů příspěvků v roce 2010 

 

Příloha č. 9: Procentuální zastoupení jednotlivých typů příspěvků v roce 2011 
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Příloha č. 10: Procentuální zastoupení jednotlivých typů příspěvků v roce 2012 

 

Příloha č. 11: Procentuální zastoupení jednotlivých typů příspěvků v roce 2013 
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Příloha č. 12: Procentuální zastoupení jednotlivých typů příspěvků v roce 2014 

 

Příloha č. 13: Procentuální zastoupení jednotlivých typů příspěvků v roce 2015 

 

  



 

 

115 

 

Příloha č. 14: Procentuální zastoupení jednotlivých typů příspěvků v roce 2016 

 

Příloha č. 15: Procentuální zastoupení jednotlivých typů příspěvků v roce 2017 
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Příloha č. 16: Rozdělení kategorií typu „Status“ v roce 2009 

 

Příloha č. 17: Rozdělení kategorií typu „Status“ v roce 2010 
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Příloha č. 18: Rozdělení kategorií typu „Status“ v roce 2011 

 

Příloha č. 19: Rozdělení kategorií typu „Status“ v roce 2012 
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Příloha č. 20: Rozdělení kategorií typu „Status“ v roce 2013 

 

Příloha č. 21: Rozdělení kategorií typu „Status“ v roce 2014 
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Příloha č. 22: Rozdělení kategorií typu „Status“ v roce 2015 

 

Příloha č. 23: Rozdělení kategorií typu „Status“ v roce 2016 
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Příloha č. 24: Rozdělení kategorií typu „Status“ v roce 2017 

 

Příloha č. 25: Rozdělení kategorií typu „Fotografie“ v roce 2009 
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Příloha č. 26: Rozdělení kategorií typu „Fotografie“ v roce 2010 

 

Příloha č. 27: Rozdělení kategorií typu „Fotografie“ v roce 2011 
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Příloha č. 28: Rozdělení kategorií typu „Fotografie“ v roce 2012 

 

Příloha č. 29: Rozdělení kategorií typu „Fotografie“ v roce 2013 

 

  



 

 

123 

 

Příloha č. 30: Rozdělení kategorií typu „Fotografie“ v roce 2014 

 

Příloha č. 31: Rozdělení kategorií typu „Fotografie“ v roce 2015 
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Příloha č. 32: Rozdělení kategorií typu „Fotografie“ v roce 2016 

 

Příloha č. 33: Rozdělení kategorií typu „Fotografie“ v roce 2017 
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Příloha č. 34: Rozdělení kategorie „Sdílení fotografie“ v roce 2009 

 

Příloha č. 35: Rozdělení kategorie „Sdílení fotografie“ v roce 2010 
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Příloha č. 36: Rozdělení kategorie „Sdílení fotografie“ v roce 2011 

 

Příloha č. 37: Rozdělení kategorie „Sdílení fotografie“ v roce 2012 
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Příloha č. 38: Rozdělení kategorie „Sdílení fotografie“ v roce 2013 

 

Příloha č. 39: Rozdělení kategorie „Sdílení fotografie“ v roce 2014 
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Příloha č. 40: Rozdělení kategorie „Sdílení fotografie“ v roce 2015 

 

Příloha č. 41: Rozdělení kategorie „Sdílení fotografie“ v roce 2016 
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Příloha č. 42: Rozdělení kategorie „Sdílení fotografie“ v roce 2017 

 

Příloha č. 43: Ukázka Meme 1 (Objevit.cz, 2014) 
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Příloha č. 44: Ukázka Meme 2 (Pinterest, 2017) 

 

Příloha č. 45: Ukázka Meme 3 (Gil, 2018) 
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Příloha č. 46: Záhlaví profilu uživatele s úvodní fotkou a profilovou fotkou 

 

 

 

 


