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Abstrakt: 
Tato práce řeší vztah mezi užíváním sociální sítě Facebook a mírou spokojenosti ve vztazích 
s přáteli či známými u adolescentů. Hlavní výzkumná otázka sleduje vztah mezi celkovým 

časem stráveným na Facebooku a spokojeností v oblasti přátelských vztahů. První dílčí otázka 

podrobněji porovnává také časy strávené provozováním vybraných Facebookových aktivit     a 
mírou spokojenosti s přátelskými vztahy adolescentů. Druhá dílčí otázka dělí Facebookové 

aktivity na aktivitní a pasivní a sleduje vztah mezi celkovým časem každé skupiny a mírou 
spokojenosti s přátelskými vztahy adolescentů. 
Přehled poznatků z literatury se věnuje specifikaci komunikace v prostředí internetu, dále 

sleduje důležitost vztahů v životě jedince, a nakonec se věnuje popisu sociální sítě Facebook  a 
rozebírá způsoby, jakými je Facebook užíván.  
Na závěr je uveden návrh kvantitativního výzkumu, ve kterém by bylo využito dvou dotazníků. 

První dotazník měří čas trávený uživateli na Facebooku a je vytvořen autorem na základě 

výsledků předchozích šetření. Druhý dotazník sleduje spokojenost v oblasti přátelských vztahů 
a je převzat z Dotazníku životní spokojenosti. Konkrétně je z DŽS vyjmuta škála sledující 

oblast: Přátelé, známí a příbuzní. Výsledky z dotazníků by mezi sebou byly vzájemně 

korelovány a byla by sledována existence či neexistence souvislosti. Předpokladem je, že 

Facebook posiluje již existující přátelské vztahy a napomáhá k jejich udržování, pokud je 
využíván převážně ke komunikaci s již existujícími kamarády. 
Klíčová slova:  
Facebook, internet, komunikace, přátelství, spokojenost   



  

Abstract: 
This thesis deals with a subject of relationship between the usage of social site Facebook and 
the level of satisfaction in relationships with friends and acquitances among adolescents. The 
main survey question deals with the relationship between total time spent on Facebook and 
friendship satisfaction. The first partial question compares in detail the differences between the 
time spent on specific activities on Facebook and its relation to friendship satisfaction among 
adolescents. The second partial question divides Facebook activities to active and pasive and 
compares total times spent on each activities with measure of friendship satisfaction.  
Summary of literature is dealing with specifics of communication on the internet, importance 
of relationships in persons life and finally descripes social site Facebook and ways of using 
Facebook.  
At the end there is a proposal of quantative research, where two questionnaires should be used. 
The first qestionnaire measures the time spent on Facebook and is originally created by the 
author and based on previous researches. The second questionaire measures the satiscaftion in 
field of friendship and it is taken from Qestionnaire of life satisfaction. Specifically the scale 
of: Friends and relatives is taken from the QLS. Results from both questionnaires would be 
colerated and existence or non existence of connection would be watched. The assumption is 
that Facebook is strenghtening present friendship relationships and helps to maintain them, if it 
is used mostly to communicate with already existing friends. 
Keywords:  
Facebook, internet, communication, friendship, satisfaction
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Úvod 
Ve své práci sleduji vztah mezi spokojeností s přátelskými vztahy u adolescentů a časem který 

tráví na sociální síti Facebook. Ta je v současné době královnou mezi sociálními sítěmi a je 

využívána čím dál tím více. I přesto, že jsou zde další, podobně populární sociální sítě, 
Facebook jim jednoznačně dominuje a překonal již období, ve kterých by jeho úspěch mohl 
výrazně poklesnout. Tato sociální síť si tedy vybudovala své bezpečné a stabilní místo ve 
společnosti a vidím ji jako součást života velkého množství lidí. Facebook je využíván 

nejčastěji za účelem navazování a udržování kontaktu se svými přáteli. Udržuje uživatele také 

v obraze o dění ve světě a poskytuje tak přístup k nesčetnému množství informací i zábavy. 

Dovolila bych si Facebook přirovnat k druhému virtuálnímu světu, kam se člověk uchyluje 

z toho reálného. 
Pozitivní vztahy s druhými lidmi jsou součástí celkové životní spokojenosti člověka. Člověk se 

po celý život učí fungovat ve společnosti, navazovat a udržovat dobré vztahy. Pocity osamělosti 
mohou mít na zdraví a spokojenost člověka neblahý dopad. Kontakt s druhými lidmi může být 
obohacujícím a poskytovat velké množství výhod, opory a zábavy. Právě sociální sítě různého 

druhu mají za úkol propojovat lidi, a to zvláštně v době, kdy na navazování vztahů někdy 

nebývá dostatek času nebo příležitostí. Někdy je obtížné poznat nové skupiny lidí, sousedské 

vztahy ve velkých městech mohou být spíše vzácné a někteří jedinci mohou být také více 

introvertní. Sociální síť Facebook, která se za poměrně krátkou dobu rozšířila, pomáhá udržovat 

vztahy převážně s lidmi, které již dotyčný zná. Pokud se s někým člověk seznámí, může si jej 

přidat na sociální síť Facebook a neztratit s ním kontakt. 
Předpokladem této práce je, že sociální síť Facebook napomáhá udržovat přátelské vztahy s již 

existujícími kamarády a komunikace s těmito kamarády na Facebooku podporuje spokojenost 

ve vztazích. Doba strávená na Facebooku by tedy mohla být vnímána pozitivně, pokud by tento 
čas uživatel využíval ke komunikaci a interakci s přáteli. Nemyslím si, že by čas strávený na 

Facebooku vytěsňoval čas, který by mohl uživatel strávit s kamarády v reálném světě.  
Facebook také nepříliš pomáhá k navazování nových vztahů. Tudíž lidé, kteří nemají moc přátel 

v reálném životě, podle mne využívají Facebook spíše pasivním způsobem. Tedy sledováním 

obsahu Facebooku a nízkou komunikaci s ostatními. To může mít na vztahy naopak negativní 

dopad. Myslím si, že takoví lidé zvolí spíše jiné sociální sítě  k navázání kontaktu.  
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Nakonec bych ráda upozornila na to, že ve své práci zmiňuji některé své úvahy i osobní znalosti 
a zkušenosti. Jsou psány textem kurzívou, aby došlo k přesnému oddělení mého popisu a mých 

úvah od jiných zdrojů.  
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1 Specifika prostředí internetu 
Vzhledem k tomu, že se komunikace a účast na sociální síti Facebook uskutečňuje v prostředí 

internetu, považuji za užitečné vymezit specifika takového prostředí, i způsob vzájemné 

komunikace po internetu. Forma takového kontaktu může sama o sobě mít vliv na to, proč dnes 
tolik lidí tráví čas na internetu a především na sociálních sítích.  
Podobně, jako tomu bylo kdysi ohledně televize či mobilních telefonů i kolem internetu 

vyvstávají různé otázky. Otázky se týkají většinou toho, zdali užívání internetu může negativně 

nebo pozitivně ovlivňovat sociální zapojení jedince v jeho reálném životě a tím ovlivňovat jeho 

celkovou životní spokojenost (Kraut et al., 1998). Podle studie Kraut et al. (1998) například 

internet, využívaný nejvíce pro komunikaci s lidmi, byl v budoucnosti příčinou snížené 

komunikace jedince nejen se svou vlastní rodinou, ale vedl také ke zvýšené osamělosti a 

depresivitě jedince.  
1.1 Kyberprostor vs. Internet 

Pro lepší pochopení problematiky bych ráda na úvod začala vymezením pojmu kyberprostor. 

Tento pojem se totiž často zaměňuje s pojmem internet. Pojem kyberprostor byl poprvé použit 

americkým spisovatelem Williamem Gibsonem v 80. letech 20. století v jeho povídkách a 
románech. Kyberprostorem byla myšlena virtuální realita, do které se mohli uživatelé připojit 

za pomoci svých speciálních zařízení. Kyberprostorem je tedy místo, které není hmatatelné, 

zatímco internet je fyzické prostředí, které umožňuje přístup k takovému místu. V běžné řeči 

lze často slyšet zaměňování slov internet a kyberprostor. Pojem komunikace na internetu je 
však posluchačům stejně srozumitelný, jako komunikace v kyberprostoru. Dále se pro to v této 

práci bude užívat převážně slova internet (Bussel, 2018).  
1.2 Komunikace po internetu 

Styk s druhými lidmi se uskutečňuje převážně prostřednictvím komunikace. Existují velké 

rozdíly mezi komunikací v reálném světě a komunikací na internetu. Komunikaci obecně lze 
popsat jako sdělování významů mezi lidmi. Význam je vše, co si mezi sebou lidé předávají. 

Mohou to být například informace, emoce, hodnoty, dovednosti apod. Způsob, jakým člověk 

komunikuje, je vázán na jeho osobnost, individuální psychiku, ale také třeba na situační a 
společenský kontext. Předpokladem pro komunikaci je motivace navázat kontakt, udržet jej a 

znalost patřičného jazyka. Výsledkem je poté sdílení vysílaných významů. Navázaný 

komunikační vztah je poté překryt samotnou komunikací. 
Komunikační proces lze popsat následovně: Komunikativní akt směrem k příjemci lze rozčlenit 
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na pět částí: 1. Intence 2. Smysl sdělení pro původce (vztah záměru k širší motivaci) 3. Věcný 

obsah sdělení (to o čem se hovoří) 4. Smysl sdělení pro příjemce 5. Efekt sdělení na příjemce. 

První tři komponenty jsou původcem bezprostředně prožívány, zatímco poslední dvě jsou 

anticipovány. Na příjemce naopak bezprostředně působí poslední tři komponenty a první dva 
může pouze rekonstruovat (Výrost & Slaměník, 1997). 
Komunikaci lze dělit na přímou a nepřímou. Nepřímá komunikace se uskutečňuje právě 
prostřednictvím internetu. Komunikace přímá se zdá být jednoduchou záležitostí. Na 
komunikaci má však vliv jak aktuální nálada, tak i reakce, které člověk dostává z druhé strany. 

V přímém kontaktu na jedince navíc působí neverbální složka sdělení. Patří do ní například 

intonace hlasu, tempo řeči, gesta, vzhled, postoj, hlasitost mluvy či mimika. Pouhý úšklebek 

může například změnit význam celé komunikace (Soudková, 2006).  
Komunikace prostřednictvím mobilních zařízení a internetu změnily způsob, jakým spolu lidé 

komunikují a přicházejí do styku. Mobilní telefony se staly nedílnou součástí každodenního 
života lidí. Nyní již nesplňují pouze funkce telefonování, ale nabízí další možnosti, než jen 

dorozumívání se pomocí hlasu. Například smartphony díky připojení k internetu dovolují 

uživatelům používat na telefonu také emaily, krátké zprávy (SMS), instantní dopisování (IM) 

a přístup k sociálním sítím (Ishii, 2006). 
Základním způsobem komunikace po internetu je psaní textu. Na internetu, a tudíž i na 

sociálních sítích, jsou pro komunikaci jiné podmínky než v reálném světě. Jednou z těchto 

podmínek je omezenost smyslů. Prvním omezeným smyslem je sluch. Na internetu dochází 

převážně k dopisování si. Jak již bylo uvedeno výše, výška lidského hlasu, hloubka či rychlost, 

může prozradit leccos o záměrech komunikujících a může vyvolat naštvání, i když obsah slov 

sám o sobě neměl takový kontext. Hlas někoho, koho má člověk rád, může sám    o sobě vyvolat 

pozitivní emoce. Lidská tvář a pohyby těla jsou také bohaté na emoce. Na internetu chybí 

vizuální kontakt a komunikace se tak stává více nejasnou a nejednoznačnou. Výhodou této 

indispozice může být výsledný pocit anonymity na internetu, kde pohlaví, vzhled a další věci 

nehrají takovou roli a účastníci konverzace jsou si tak více rovni. Někteří lidé se domnívají, že 

takto se lze více přiblížit individualitě a podstatě daného jedince.  
 
Dalším smyslem, který nelze uplatnit je čich. Vůně cizích vlasů, oblečení, parfému nebo chuť 

polibku lidi může velmi sblížit. Všechny tyto zkušenosti však zatím není internet schopen dobře 

zprostředkovat, i když je již možné používat různá zařízení, jako například webkamery a 
mikrofony, k lepšímu propojení (Suler, 2005).  
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Určitou náhražkou neverbální komunikace v prostředí psaných zpráv mohou být podle Lo 

(2008) emotikony. Ve zprávách bez emotikonů, je pro příjemce obtížné zjistit, jaké jsou emoce 
odesílatele. Jakmile jsou ale do zprávy smajlíky přidány, způsob, jakým člověk zprávu vnímá, 

se začne měnit. Přítomnost smajlíků ve zprávě napomáhá příjemci správně pochopit postoje 

druhého, směr jeho emocí a sílu emocí. Podobné tvrzení mají například i Derks a kol. (2008) 

kteří tvrdí, že používaní smajlíků zlepšuje odhad smyslu zpráv. Zpráva o něčem příjemném bez 

smajlíků není pro příjemce tak uspokojivá, jako když je v ní usměvavý smajlík. Smajlíky 

zesilují intenzitu emocí a také lze díky kontrastu mezi smajlíkem a textem vyjádřit třeba i 

sarkazmus. 
 
Sdělování si informací prostřednictvím internetu se liší od reality také v tom, že může být jak 

synchronní, tak nesynchronní. Komunikace se nemusí odehrávat v reálném čase. Na zprávu 
lze odpovědět kdykoliv a je zde tak čas promyslet si, co druhému sdělit. Synchronní 

komunikace se pak odehrává především prostřednictvím různých chatů (Suler, 2005).  
 
Účel komunikace na chatu může být různý, od závažných témat až po komunikaci, která pouze 

udržuje kontakt s druhými, tzv. tlachání. V chatu je přítomno většinou vícero lidí, kteří se podle 

tématu konverzace dělí do menších skupinek či dvojic. V chatové skupině lze poznat, pokud se 

v ní objeví někdo nový, nebo pokud z ní někdo odejde. Často chat umožňuje komunikaci 
s lidmi, se kterými by se normálně člověk jinak nesetkal. Tyto skupiny mohou být klidně 

mezinárodní a poskytnout dobrý kontakt s jinými kulturami. V osobní diskuzi se očekává, že 

bude člověk do diskuze přispívat, zatímco na internetu lze dění v chatovací místnosti či na 

messengeru pouze pozorovat (Devito, 2008).  
 
V rámci Facebooku lze pak také využívat skupinové chatování s tím rozdílem, že se většinou 

lidé mezi sebou znají, a je zde tudíž menší anonymita. Chatovou konverzaci lze také opustit, 
nebo do ní přidat nového člena. Ten však do ní musí být pozván již zúčastněným uživatelem.  
Z osobní zkušenosti musím konstatovat, že se uživatelům Facebooku často zobrazuje, kdy je kdo 

přítomen u média a pozdní odpovědi druhého mohou být vnímány jako neslušnost či ignorace. 
Člověk sice má možnost neodepsat a komunikace tak může být nesynchronní, paradoxně by 
však měl být člověk neustále pro ostatní přítomen. Dnes má téměř každý nainstalovaný 

Messenger v mobilu a přijde-li mu zpráva, tak je na to aplikací upozorněn. Dnes už je tedy 
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člověk on-line často nejen doma, když sedí u počítače, ale také venku či v práci. Tím může 

docházet k narušování soukromí. 
 
Další rozdíl oproti realitě je ten, že zprávy zůstávají uloženy. Běžná komunikace se v čase 

ztratí, ale tyto zprávy je možné si přehrávat neustále dokola a připomenout si tak zajímavé 

okamžiky (Suler, 2005). Co se týče fyzického kontaktu, ten chybí zcela. V kyberprostoru se 
taková forma kontaktu nejspíše nikdy neuskuteční. Lidé mohou poslat tzv. virtuální objetí, ale 
to má daleko tomu skutečnému. Ve fyzickém světě lze s lidmi provádět různé činnosti a tím, že 

se s lidmi člověk setkává a zažívá různá dobrodružství, si vytváří pouto. Internet je schopen 

tyto zkušenosti poskytnout jen částečně. Lidé spolu mohou hrát různé virtuální hry, chodit 

do různých chatových místností, ale nemá to takový efekt jako osobní setkání. Téměř vše, co 

je podnikáno s lidmi v kyberprostoru, lze dělat s lidmi osobně už jen tím, že budou sedět 

s počítačem vedle sebe (Suler, 2004a). 
 
Zajímavý je způsob, jak lidé mohou vnímat komunikaci po internetu s druhými lidmi. Občas 

mohou mít pocit, jako kdyby jejich mysl splynula se slovy druhého člověka. V mysli se 
například utváří představa, jak asi v dané chvíli může znít hlas druhého člověka. Někdy lze 
nevědomě druhému přisuzovat tón svého vlastního hlasu. Pravděpodobně to evokuje pocit, jako 

kdyby člověk mluvil sám k sobě. A když mluví k sobě, bývá daleko ochotnější vyzradit více 

věcí. Vědomě i nevědomě je utvářena představa o druhém člověku nejenom podle toho, jak se 
prezentuje, ale také podle jedincových přání, očekávání a potřeb. Psané konverzace se mohou 

uchovat v mysli po celý den, kdy nad nimi člověk může různě přemýšlet, dotvářet je, či 

fantazírovat. V představách lze říci druhé osobě cokoli a poté se to může stát realitou. Téměř 

jako by se jednalo o herce na jevišti (Suler, 2004b).  
1.3 Pocit anonymity na internetu 

Další zajímavostí komunikace po internetu může být již výše naznačený tzv. „online 
disinhibition effect“. Jelikož lidé nejsou při dopisování si viděni ani slyšeni, může se stát, že 

sdělí věci, které by osobně nesdělili. Někteří lidé tvrdí, že v online prostředí se dokážou více 

otevřít (Suler, 2004a). Na internetu se tedy můžeme setkat s daleko větší otevřeností. Někdy 

dospívající udávají, že je to právě tato věc, která je k internetu přitahuje. Na internetu jsou 

například daleko častější nabídky k sexu. Na internetu se takové otázce nikdo nediví, přitom 

v reálném životě by si jen málokdo dovolil otevřeně se dívky zeptat, jestli by se s ním 
nevyspala. Člověk má hlavně možnost velmi snadno ukončit konverzaci a tak se cítí více ve 
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fyzickém bezpečí. Na internetu lze ale také komunikovat s několika uživateli zároveň. Člověk 

si nikdy nemůže být jist, s kolika dalšími lidmi se jeho kamarád v dané chvíli ještě baví 

(Šmahel, 2003). Bylo zjištěno, že sebeodhalení v reálném životě má vliv na kvalitu přátelských 

vztahů a posiluje je (Berndt, 2002). Stejně tak je tomu se sebeodhalením na internetu 

(Valkenburg & Peter, 2009).  
 
Internetoví uživatelé mají tedy často méně zábran než v reálném životě. Mají méně úzkostí 
ze sociálních situací a menší obavy z odhalení sebe sama. Lidem také častěji méně záleží na 

mínění druhých a například tzv. flaming neboli agresivní chování, je na internetu až 4x častější. 

To vše díky anonymitě, která je důležitou vlastností virtuálního světa (Joinson, 1998, podle 
Šmahel, 2003). Existuje několik teorií, proč je internet prostředím bez zábran. Například teorie 
o oslabení přijímání sociálních rolí a z toho plynoucí redukce vlivu sociálních norem. Autoři 
uvádějí tři důvody.1 Další teorií je teorie sociální blízkosti. 2 Poslední je pak teorie o dvou 
komponentách sebepojetí 3. Anonymita na internetu, pokud však člověk opravdu chce hledat, 

nikdy není tak nezjistitelná, jak by se mohlo zdát (Šmahel, 2003).  
1.4 Virtuální identita 

Pojem identita vyjadřuje, kým je daná osoba, nebo společenství lidí. Je výčtem charakteristik 

dané osoby, nebo značí příslušnost k určité skupině (Výrost & Slaměník, 1997). Na internetu 
má člověk unikátní možnost vytvořit si svou identitu. Je to jakási prezentace jeho samotného, 
která není fyzická, jako v reálném prostředí, ale je jakýmsi nedotknutelným shlukem dat. Ten 
informuje ostatní o identitě druhého člověka. Do této reprezentace jsou promítány části 

mnohostranného já (Kastová, 2000). Virtuální identitu lze rozdělit na osobní a sociální. Osobní 

identita říká, jaká je reprezentace osoby v internetovém prostředí. Sociální identita ukazuje, 

kam je osobní identita začleňována, kam patří ve virtuálním prostředí (Šmahel, 2003). Člověk 
všude nemusí uvádět přesnou historii a věci, které doopravdy dělá. Může změnit svou historii, 

věk, osobnost, vzhled, a dokonce i pohlaví. Vybírá si vlastní jméno (nick) a také avatara 
                                                 1 Přesun pozornosti komunikujícího na problém, spíše než na toho, s kým komunikují. Také dochází k redukci 
našeho postavení ve společnosti – statusu, role vedoucího apod. Nakonec také dochází k deindividuaci (Kiesler, Siegel, & McGuire, 1984). 2 Tato teorie tvrdí, že při osobní komunikaci je sociální blízkost nejvyšší, a tudíž při elektronické komunikaci bude 

vždy nižší. Nižší sociální blízkost vede k nižší pozornosti účastníků a k odosobnění komunikace (Short et al., 1976, 

podle Šmahel, 2003).    3 Mezi komponenty patří vnímání sebe sama a svého okolí. V elektronické komunikaci převládá spíše vnímání 

sebe sama. Teorie toto vnímání rozděluje také na vnější a vnitřní. Vnější vnímání sebe sama vypovídá o tom, jaké 

mínění má o mě okolí. Vnitřní vypovídá o tom, jaké mínění má člověk sám o sobě, jak si je vědom svých cílů 

apod. Pokud tedy člověk sedí u počítače, více vnímá sám sebe a méně vnímá posuzování svého okolí (Matheson & Zanna, 1988). 



16  

(ikonku). Člověk má v životě hodně rolí, na internetu se však nemusí prezentovat jako celek. 

Může být integrovaný, nebo naopak prezentovat jen některé části své identity. Existuje mnoho 

různých skupin a míst, kde je využita pouze část lidských schopností a charakteristik. Pokud se 

člověk přidá k nějaké on-line skupině, vždy si může vybrat, jaké informace o sobě zveřejní a 

kolik jich bude (Suler, 2002). 
 
Dospívající může přizpůsobit svou identitu své aktuální náladě a prožívání. Může do ní 

promítnou tyto pocity a zvýraznit tak pouze určitý rys sebe sama. Pro některé může být 

například změna pohlaví pouze určitou formou zábavy. Někteří, kteří ještě nemají jistou svou 

sexuální orientaci, mohou však tímto způsobem experimentovat. Změna identity je samozřejmě 

také zábavná. Na některých stránkách si lze například vytvořit postavu elfa, či jiné kreatury a 

hrát si na ni. V dospívání člověk také hledá ideál sebe sama. Je pln očekávání a v prostředí 

internetu se může pokusit tuto představu naplnit. Může být více zábavný, vtipný apod. Někdo 

může být v realitě stydlivý, ale na internetu se dokáže projevovat skoro extravertně (Šmahel, 

2003). 
 
V případě Facebooku například mohou uživatelé dávat na odiv fotky či statusy, které mohou 

jejich obraz pouze vyzdvihovat. Může to ovlivňovat sebepojetí člověka a je to jistou formou 
komunikace vůči okolí. Někdy se člověk chlubí pouze úspěchy a zakrývá neúspěchy. I to má pak 

vliv na formování falešné identity. Je pro to dobré mít na paměti, že člověk komunikující na 

druhé straně se může, ale i nemusí prezentovat vždy takový, jaký doopravdy je. 
1.5 Motivy adolescentů k pobývání ve virtuálním světě 

Jedním z důvodů, proč tolik dospívajících tráví svůj čas u počítače, patří již výše zmíněné 
hledání a experimentování s vlastní identitou. Dospívající také často hledají intimitu a pocit 
začlenění. Mohou se například dostat na určité stránky a tam se začlenit do nějaké specifické 

diskuzní skupiny, kterou pak často navštěvují a mají tam svůj profil. Mladí lidé chtějí často dělat 

věci podle sebe. Po celý život jim je rodiči nařizováno, co mají dělat a oni se prostřednictvím 

internetu mohou dostat do prostředí, které je od rodičů separované. Díky internetu je možné 

potkat nové lidi a zároveň být v bezpečí domova. Odreagování frustrací je dalším z mnoha 
důvodů pro užívání internetu. Děti mohou ve svém adolescentním a bouřlivém období vybít 

svoje emoce a tužby také na internetu. Dospívající má možnost rozvíjet své on-line sociální 

dovednosti. Také zde dochází k intimnímu kontaktu. Dospívající na internetu může také 

odhalovat sexuální svět, který může být většinou ve formě psaných erotických příběhů, 
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fotografií, či videí. Kromě objevování tajů svého nitra a identity, je internet hojně využíván také 

k navazování nejrůznějších typů vztahů od přátelských po ty vážnější partnerské.  
 
Navzdory tomu, že je člověk kolikrát o sobě ochotný na internetu povědět mnoho věcí různým 

cizincům, nepovažuje tyto lidi za pravé přátele. S tím nejspíše souvisí ona možnost mít na 

internetu různou identitu, měnit a přizpůsobovat své chování a také snadněji lhát. Lidé na 

internetu bývají na rozdíl od reálné komunikace častěji otevření komunikaci. Navázat kontakt 

je zde poměrně snadné. Nesmělost jde často stranou a lze snadněji vyjádřit své emoce. Vztahy 

bývají povrchnější (Šmahel, 2003).   
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2 Životní spokojenost a blízké vztahy 
Otázkou této práce je, zdali komunikace a pobývání na sociální síti Facebook mezilidské vztahy 

zlepšuje, zhoršuje, či na ně nemá vliv. Pozitivní vztahy s druhými lidmi jsou součástí celkové 

životní spokojenosti člověka a významně ji ovlivňují. Považuji za vhodné krátce na úvod 

zmínit, co tento termín vyjadřuje a jak do celkové životní spokojenosti spadají sociální vztahy, 
na které se tato práce zaměřuje. 
Označení well-being, lze v českém ekvivalentu užívat jako pojmu „osobní pohoda“. Tento 

pojem lze umístit do roviny psychologické, ale i mezi další obory, jako je například filosofie, 

sociologie, pedagogika, medicína a její subdisciplíny. Jedná se o důležitou charakteristiku 

zdraví (Kebza & Šolcová, 2003). Jako ekvivalent k „osobní pohodě“ bylo užito mnoha různých 

deskripcí jako například „subjektivní komfort“ či „štěstí“ nebo „pocit blaha“ a mnohé další. 

Osobní pohoda je z psychologického hlediska na pomezí afektů, nálad a osobnostních rysů a 

obsahuje i komponentu postojovou (Kebza, 2005). Osobní pohoda je spíše dlouhotrvající stav, 

na kterém se odráží, jak je člověk spokojený se svým životem. Je tvořena kognitivní a emoční 

složkou. Kognitivní složka značí to, jak člověk vědomě hodnotí svůj život. Emoční složka 

obsahuje mnohdy i neuvědomované emoce, nálady i afekty, které v lidech probíhají (Diener a 
kol., 1999).  

2.1 Dimenze osobní pohody 
Struktura osobní pohody má podle C. D. Ryffové a C. L. Keyesové (1995) šest hlavních dimenzí: 

Sebepřijetí, Pozitivní vztahy s druhými, Autonomii, Zvládání životního prostředí, Smysl života a Osobní 

rozvoj. Sebepřijetí lze označit také jinými slovy jako sebelásku. Je to pozitivní postoj k sobě samému, 
tomu, jak člověk rozumí svým motivacím, činům i pocitům a jak přijímá své kladné i špatné stránky i jak 
hodnotí svůj dosavadní život. Pozitivní vztahy s druhými jsou důležité a obohacující. Aby člověk 

s druhými lidmi vycházel, musí mít empatii i zájem o druhé lidi. Stejně však jako je důležité navazovat 

vztahy s druhými, je také důležité fungovat nezávisle na okolí a to autonomně. Je to schopnost odolávat 

sociálním tlakům, mít svůj vlastní názor, samostatně se rozhodovat a uvažovat (Kebza, 2005). Lidé, kteří 

jsou příliš závislí na hodnocení a očekávání druhých lidí, mohou začít přehlížet své vlastní potřeby a stát 

se díky tomu nešťastnými. Důležité je také zvládání životního prostředí. Každodenní život klade na 

člověka nároky, se kterými se musí umět vyrovnat. Člověk by se měl orientovat ve svém prostředí, vidět 

v něm příležitosti i ohrožení a využívat toho ve svůj prospěch (Kebza, 2005).  V souvislosti s takovou věcí 

mne napadá, že internet je vlastně takovým rozšířeným prostředím našeho každodenního světa a 
orientovat se v něm je dnes téměř nutností. Smysl života poté vyjadřuje potřebu mít v životě nějaké cíle, 

rozumět své minulosti, i tomu kam člověk směřuje. Poslední dimenzí je Osobní rozvoj. Do této dimenze 
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spadá pocit toho, že se člověk neustále vyvíjí a zdokonaluje. Je důležité být otevřen novým věcem, vidět 

svůj osobnostní rozvoj a vyhnout se stagnaci a nudě (Kebza, 2005).  
 
V některých dalších studiích se lze setkat s kladením důrazu na sociální dimenze well – beingu. Keyesová 

(1998) například ve své studii uvádí jako důležitou sociální integraci (schopnost začlenit se do společnosti), 

sociální akceptaci (to jak člověk pozitivně či negativně přijímá okolní společnost) sociální přínos (jak je 

člověk pro společnost užitečný), sociální soudružnost (kapacita společnosti zajistit bezpečnost pro všechny 

své členy) a sociální aktualizaci hodnocení potenciálu společnosti k vývoji (schopnost společnosti ovlivnit 

svůj vývoj).  
2.2 Potřeba náležet a potřeba afiliace 

Potřebu náležet lze definovat jako: „silnou tendenci k vytváření a udržování alespoň 

minimálního množství trvalých, pozitivních a významných interpersonálních vztahů“ 
(Baumeister & Leary, 1995, s. 497). Podle Baumeistera a Learyho (1995) jedinec považuje své 

vztahy jako uspokojivé, pokud splňují dvě podmínky. Z prvé musí docházet k častému 

setkávání se stejnými lidmi. Tato setkání by měla být příjemná a zábavná. Pokud se mění lidé, 

se kterými se člověk setkává, nebo není toto setkávání tak frekventované, potom takové vztahy 

nejsou vnímány jako uspokojivé. Další důležitou součástí je afektivní složka vztahu. Je 

zapotřebí, aby o jedince byl od druhého projevován zájem. Zájem o jeho spokojenost a úspěchy. 

Maslow (1943) uvádí tuto potřebu jako třetí od zdola své pyramidy potřeb a umisťuje ji tak do 

středu.  
S potřebou náležet souvisí také potřeba afiliace. Ta značí potřebu člověka navazovat hluboké a 

pozitivní vztahy s druhými lidmi a to jak ve formě přátelství, spolupráce, či lásky. Kontakt 
s druhými lidmi je pro člověka potřebný z mnoha důvodů. Díky vztahům si lze prověřit, jaké 

chování je například správné a které chování již druzí neakceptují. Přítomnost druhých také 

umocňuje pocity štěstí a poskytuje zpětnou vazbu. Vzájemná důvěra a možnost sdílení 

společných zážitků vyvolává příjemné pocity. Důležitá je také možnost sdílet názory a postoje. 
Sociální kontakt je také zdrojem pomoci a opory v těžkých chvílích (Výrost & Slaměník, 1997).  

2.3 Přátelství 
„Přátelství je neformální symetrický vztah, charakteristický osobní volbou při jeho navazování 

a udržování. Je to vztah intimní, spojený se sdílením prožitků, názorů a aktivit. Míra intimity a 

intenzita vzájemné emoční vazby se může v průběhu času měnit vzhledem k odlišnosti 

aktuálních životních fází či rozdílům v osobnostním vývoji“ (Vágnerová, 2007, s. 61). 



20  

Přátelství může být různé, ale nejdůležitější jsou pro člověka hlubší přátelské vztahy (Berndt, 
2002). Lidé mají silnou potřebu mít s někým pevný, stabilní a hluboký vztah. Podporuje to 

jejich celkovou životní spokojenost. Pocit, že někam člověk patří a že je někým přijímán, má 

silný efekt na emoční a kognitivní fungování jedince. Neexistence takového pouta je spojena 

s mnohými negativními dopady na zdraví, celkovou životní spokojenost a vyrovnávaní se 

s životními překážkami. Jedná se o jednu ze základních lidských potřeb (Baumeister & Leary, 
1995). 
Přínosné je také mít větší množství kontaktů, které jsou více povrchní a proměnlivé. Pro 
přátelství je velice důležitá intimita. Přátelský vztah je charakterizován o něco užší intimitou, 

než je ta partnerská a díky absenci erotiky a také přísnou výlučností, která bývá ve vztahu, může 

být přátelství i trvanlivější. Přátelská intimita se pozná například podle vzájemné důvěry a 

respektu, sdílením aktivit, potřebou častého kontaktu, jistotou ohledně pokračování přátelství i 

do budoucna, otevřeností, porozuměním i jistotou opory (Vágnerová, 2007). Vysoce kvalitní 

vztahy jsou pak charakteristické prosociálním chováním, již výše zmíněnou intimitou a nízkými 

konflikty či rivalitou. Nejlepší přátelé si svou loajalitu vyjadřují třeba i tím, že si říkají 

nejtajnější a nejosobnější věci a demonstrují ji například tím, že se za sebe při různých 

roztržkách s ostatními postaví (Berndt, 2002). 
Za zajímavé stojí také poznamenat, jaký je rozdíl mezi přátelstvím mužů a žen. Na muže jsou 

kladeny v emocionální oblasti daleko vyšší nároky než na ženy. Muži se musí prezentovat jako 

silní a jejich přátelské vztahy proto nejsou natolik intimní jako přátelské vztahy žen. Muži se 

většinou spřátelí na základě společných zájmů a činností a jejich vztah lze popsat spíše jako 

vztah „bok po boku“. Muži se daleko méně otevírají. Svěřit se znamená odhalit svou slabost a 

možnost být emočně zranitelným. Ženy oproti tomu vnímají přátelský vztah jako zdroj 

vzájemného sdělování si intimních a osobních informací a jsou tak náročnější na energii a čas. 

Ženy očekávají, že si budou v případě nutnosti kdykoliv k dispozici. Jsou daleko více otevřené 

sdělování emocionálních věcí a jejich vztah lze popsat jako vztah z „očí do očí“ (Vágnerová, 

2007). 
Studie Nabi et al. (2013) sledovala, jestli Facebook slouží k účelu jako je sociální podpora, 

která prokazatelně snižuje stres, onemocnění a zvyšuje subjektivní well – being. Podle 
předpokladu studie potvrdila, že čím vyšší má uživatel počet přátel na Facebooku, tím větší má 

pocit sociální opory a to pak pozitivně ovlivňuje i jeho spokojenost. Zvláště to má takový efekt 

na lidi, kteří si ve svém životě zažili mnohé objektivní útrapy. V této studii se tudíž potvrzuje, 

že čím více přátel, tím lépe. Toto potvrzuje i další studie, která předpokládala, že lidé, kteří 
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budou ve stresu, budou pomocí Facebooku vyhledávat sociální oporu. Když byla tato sociální 
opora nalezena, napomohlo to snížit stress uživatele. Pokud ale tato pomoc byla 

prostřednictvím Facebooku hledána a nebyla poskytnuta, stres uživatele se ještě zvýšil (Frison 
& Eggermont, 2015).  
2.3.1 Funkce přátelského vztahu 
Sociální integrace je významným faktorem psychické pohody (Šolcová & Kebza, 1999). Přátele 

plní hned několik funkcí, mezi něž patří samozřejmě konverzace. Konverzovat lze při 

společných aktivitách jako je jídlo, procházky či návštěvy. Při konverzaci spolu lidé žertují, 

diskutují o místních i světových událostech a většinou se soustředí na společné zájmy. Také 

mohou probírat literaturu, sport nebo poskytují podporu a trpělivě naslouchají (Soudková, 

2006). Takto spojení mohou být přátelé dle mého názoru právě také prostřednictvím sociálních 

médií a jejich konverzace tak může být v nepravidelných intervalech vedena třeba po celý den. 
Podle studie Michikyana, Dennisové a Subrahamanyamové (2015), se na Facebook respondenti 
přihlašovali alespoň 6 x denně a trávili zde v průměru čas alespoň 2 hodiny a 40 minut.  
Díky přístupu jedince k sociálním vztahům se jedinci dostává také sociální opora, ze které lze 

podle nutnosti čerpat a snáze tak zvládnout životní překážky. Zdroj sociální opory byl jedním 

z prvních faktorů, u kterého byl zjištěn vliv na zvládání životních událostí a psychickou pohodu 

a zdraví jedince. Dosud publikované studie se shodují převážně na pozitivním vlivu sociální 

opory (Šolcová & Kebza, 1999). Pomoc může být poskytována, ale nesmí jí být zneužíváno. 
Přátelé by měli být především zdrojem dobré společnosti a zábavy. Dobří přátelé si vzájemně 

poskytují pomoc ať už emocionální či finanční. Emoční podpora přispívá k udržení osobního 

zdraví a k životní spokojenosti. Přátelé si však také poskytují důležité informace a jsou často 

dobrým zdrojem informací praktického rozsahu (Soudková, 2006). 
Existují dva modely sociální opory. První model vnímá sociální oporu jako zvláště důležitou 

v obdobích zvýšené stresové zátěže. Tento model se nazývá ochranný model. Jedinec je 

chráněn před akutním nebezpečím. Druhý, hlavní model, naopak poukazuje na oporu jako na 

základní kámen stabilního života. Opora je potřeba neustále, aby udržovala jedince ve stabilitě 

a činila situace předvídatelnějšími a tím i snáze zvládnutelné (Cohen & Wills, 1985). Existují 

studie, které prokazují, že osoby, kterým se dostává sociální opory žijí déle a jejich zdraví je 

celkově lepší než lidé, kteří takové vazby nemají (Berkman & Breslow, 1983). Lidé, kteří mají 

sociální oporu také dosahují lepších pocitů sebeúcty a sebeocenění, což ovlivňuje jejich 

pozitivní pocity a tím zvýšenou motivaci pečovat o své zdraví (Šolcová & Kebza, 1999). 
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Za důležitou považuji zmínit také zpětnou vazbu, kterou člověk od druhých lidí dostává a to 
především od svých přátel. V roce 1902 přišel C. H. Cooley s myšlenkou důležitosti zpětné 

vazby. Cooley (1902) mluví o tzv. zrcadlovém já a říká, že lidské domněnky o tom, co si o nich 
myslí druzí lidé, jsou základem toho, co si pak myslí jedinec sám o sobě. To, jak sám sobě 
rozumí, je výsledkem zrcadlového já. Vzhled je například hodnocen podle toho, jak se člověk 

líbí druhým lidem. William James (1890) poukázal na to, že pojem já se formuje především 

porovnáváním se s ostatními lidmi, a to především s tzv. významnými osobnostmi, které tvoří 

referenční skupinu jedince. To, jak si člověk myslí, že o něm smýšlí druzí lidé, je často 

základem, od něhož uvažuje sám o sobě a posuzuje se. G. H. Mead (1934) říká, že já vyrůstá 

ze sociální zkušenosti, jelikož je jedinec regulován mnohými normami, podle kterých se snaží 

řídit a jejich dodržování také zapadá do skupiny a hodnotí i přijatelnost druhých lidí. Těmito 

normami se pak řídí jak mezi lidmi, tak osamotě, jelikož dochází k jejich zvnitřnění. Také říká, 

že při vývoji našeho já je důležitý náš jazyk. Pomocí řeči si lidé totiž sdělují různé sociální 

významy a je tak nástrojem pro spojení se s komunitou. Na Facebooku dle mého názoru lze 

získat zpětnou vazbu od přátel v podobě emotikonů či komentářů, kterými přátelé hodnotí 

přispěvatelovi příspěvky apod. Navíc reakce přátel na fotografie, pokud je dostatečně pozitivní, 

může zvyšovat sebevědomí jedince (Valkenburg, Peter, & Walther 2016). Na Facebooku se 
lze dle mého názoru neustále porovnávat s ostatními. Zvláště v těžkých obdobích života se může 

stát, že sledování veselých fotografií ostatních lidí, utvrzuje člověka do mylných představ o jeho 

vlastním životě. Uživatel sociální sítě Facebook například sleduje, jak jsou druzí lidé šťastní, 

jezdí na dovolené, mají hodně přátel a zážitků a může to podle mne vzbudit pocit, že se v životě 

dotyčného nic neděje. Přitom někteří lidé dávají na Facebook pouze veselé fotky a realita může 

být odlišná. 
Podle Rogerse (1961) má člověk v životě dvě potřeby. První se týká pozitivní zpětné vazby, 

druhá možnosti rozvíjet sebe samotného. Když je člověk pozitivně přijímán, cítí se bezpečně a 

může se lépe rozvíjet, jelikož sám sebe hodnotí lépe. Lidé, kteří toto přijetí nezažili, jsou na 
tom jinak. Museli se chovat vždy schvalovaným způsobem, aby byli přijímáni. Mají pocit, že 

jejich pravá osobnost není hodnotná. Jsou pro to závislí na mínění okolí a nevytvořili si pevný 

pocit vlastní sebehodnoty. Člověk pak srovnává své skutečné a idealizované já, které bývá často 

nerealistické, a podle toho, jak moc se tyto dvě představy liší, se formuje jeho sebeúcta. 
2.4 Offline a online vztahy 

Facebook nabízí možnost udržet lidi v kontaktu a dokonce možnost, jak se s přáteli domluvit na 

reálném setkání. Na druhé straně díky možnosti snadno komunikovat prostřednictvím 
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Facebooku, by mohlo dojít k tomu, že člověk zůstane sedět doma a vyhne se tak kontaktu se 

svými přáteli v reálném světě.  
Valkenburg a Peter (2011) zmiňují dvě hypotézy týkající se komunikace na sociální síti. Podle 

první hypotézy, která se jmenuje vytěsňovací, komunikace přes sociální síť ubírá čas, který by 

uživatel mohl strávit venku v offline světě a komunikovat tváří v tvář. Tímto chováním se ubírá 

na kvalitě svých již navázaných jedincových vztahů, protože by jinak tento čas mohl být 

strávený v rámci osobního setkání smysluplněji. Druhá hypotéza, stimulační, naopak tvrdí, že 

možnost komunikovat s lidmi online zlepšuje vztahy s již existujícími a získanými kamarády. 

Čas strávený online je tedy využit k udržování a prohlubování již existujících vztahů.  
Tyto dvě hypotézy byly později srovnány a větší podporu získala stimulační hypotéza. Platí 

však pouze v případě, pokud se jedná o online komunikaci mezi již existujícími kamarády, které 
zná člověk z reality (Valkenburg & Peter, 2007). Díky možnosti určité anonymity na internetu, 
která zde již byla probírána, se také lidé mohou více otevřít a vyjádřit druhým lidem kým jsou, 

a to napomáhá k udržování dobrých vztahů (Bargh, McKenna, & Fitzsimons, 2002). V reálném 

světě je mezi nejlepšími přáteli také vysoce ceněno vzájemné sdělování si osobních věcí a tak 
lze konstatovat, že sebeodhalování napomáhá mít kvalitnější vztahy (Berndt, 2002). 

2.5 Osamělost 
Považuji za důležité zmínit téma osamělosti, neboť pocit osamělosti může být například 

záminkou, která přivede lidi ke komunikaci po internetu. Zároveň však internet může člověka 
od ostatních lidí také izolovat, protože nic nenahradí přímý styk s lidmi.  
Ráda bych upozornila na rozdíl mezi osamělostí a samotou. Podle Soudkové (2006) samota 

znamená, že je člověk někde sám, bez lidí. Samota může být i velmi přínosná. Může poskytnout 

možnost relaxace, poznávání sebe sama a takovým lidem samota nemusí navozovat pocit 

osamělosti. Každý člověk musí být alespoň někdy sám. Pro mladé lidi je to    i možnost nalézání 

vlastní identity. Pocit osamělosti může být, dle Soudkové, záležitostí jak krátkodobou, tak 
dlouhodobou. K pocitům osamělosti se může připojit některý z následujících stavů: odcizení; 

neklid; nuda; deprese; nervozita; pocit, že jsme nemilovaní a odmítání. Osamělost lze dle 

autorky rozdělit na několik kategorií. Tzv. kognitivní osamělost, behaviorální osamělosti či 

emoční osamělost.  
Kognitivní osamělost přichází, pokud se v okolí člověka nenachází nikdo, kdo by s ním mohl 
sdílet jeho významné myšlenky. Autorka například uvádí, že sama prožívá tíživé pocity, když 

nemůže s nikým prodiskutovat proces psaní vlastní knihy. Behaviorální osamělost nastává, 
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pokud není s kým sdílet společné aktivity. Jedinec by rád šel například do kina nebo na jídlo, 

ale nemá nikoho, kdo by šel s ním. Může sice vyrazit ven, ale stále jej bude tížit pocit, že většina 

lidí okolo něj nějakou společnost má a on ne. Emoční osamělost považuji dle svého názoru za 

jednu z nejdůležitějších. Týká se akceptace samotné osoby jedince. Tomu, nakolik je někomu 
projevována pozornost od druhých, láska či uznání. Člověk může být obklopen lidmi i vlastní 

rodinou, a přesto se může cítit sám. Naopak může jít do kina sice sám bez doprovodu, ale 
osamělým se cítit nemusí. Uvědomuje si totiž, že jeho přátelé by s ním jistě šli, pouze opravdu 
kupříkladu nemají čas. Sama autorka uvádí, že se jedná o jeden z nejtíživějších pocitů 

osamělosti. Citový chlad v partnerských vztazích může způsobovat utrpení druhého partnera. 

Potřeba této citové náklonnosti se dá přirovnat k alimentárním potřebám, jako je například hlad 

či žízeň (Soudková, 2006).  
V souvislosti s tímto tématem bych ráda uvedla studii, která zkoumala 130 studentů 7. ročníku 

střední třídy z veřejné školy v Californii. Studentům byla zjišťována jejich subjektivní životní 

spokojenost, osamělost či sociální fobie a také studenti odpovídali na otázky týkající se jejich 

užívání internetu. Tam patřilo procházení webových stránek, hraní her či užívání emailu a 

navštěvování chatovacích místností. Nejvíce uživatelů však označilo službu Instant Messaging, 
určenou pro komunikaci v čase, za nejvíce užívanou. Domnívám se, že právě Messenger na 

Facebooku je dnes velice hojně používán. Z výzkumu vyplynulo, že pokud se děti cítily dobře 

se svými kamarády, využily internet jako další možnost s nimi komunikovat. Reálný vztah a 

jeho hloubka předurčovala, s kým si děti nejvíce dopisovaly. Pokud se však cítily dlouhodobě 

osaměle, použily internet k potlačení takové osamělosti a nejvíce si dopisovaly i s lidmi, které 

neznaly vůbec (Gross et al., 2002). Další, novější studie, se zaměřila přímo na sociální síť 

Facebook. Podobně jako v předchozí studii zjistila, že osamělé děti, které se bojí komunikace 

tváří tvář, využívaly sociální síť Facebook, aby zabily čas a cítily se méně osamělé. Měly však 

na Facebooku podobně jako v reálném životě i méně přátel. Naopak děti, které měly hodně 

přátel na internetu, pak měly i více přátel v reálném životě (Sheldon, 2008). Další studie zjistila, 
že osamělost má vliv na větší sebeodhalení na sociálních sítích. Takoví jedinci sdílejí více 

osobních informací než ti, kteří se necítí tak osamělí. Sebeodhalení jako takové nemá vliv na 

celkovou spokojenost jedince, ale posiluje sociální podporu a tím ji pozitivně ovlivňuje. Pokud 

je životní spokojenost osamělého jedince malá, prostřednictvím sdílnosti na sociálních sítích 

může svou situaci zlepšit (Lee, Noh, & Koo, 2013). 
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2.6 Sociální kapitál 
V rámci vztahů s lidmi dochází k utváření tzv. sociálního kapitálu. Sociálním kapitálem se má 

na mysli udržování kontaktů s druhými lidmi.  Jedna ze studií zkoumala například vztah mezi 
užíváním Facebooku a tím, jaký to má vliv na sociální kapitál či schopnost pomocí Facebooku 

udržovat staré kontakty. Třeba v případě, kdy člověk změní bydliště nebo opustí svou školu, 

může pomocí Facebooku zůstat v kontaktu se svými starými kamarády.  
Studie byla provedena na 286 studentech. Byly sledovány demografické údaje, sebevědomí, 

celková životní spokojenost i způsoby užívání internetu. Byly zkoumány dva typy vztahů. První 

typ, tzv. bridging capital, značí navazování mělčích vztahů s přáteli. Ti poskytují především 

informace, různé názory a pohledy na jedincem probíranou věc. Takové kontakty slouží jedinci 

k rozšiřování obzorů a možností, ale mezi takovými lidmi panuje jen malá emocionální vazba. 
Vztahy jsou povrchnější, ale za to jich je více. Druhý typ vazby zahrnuje především hluboké 

emocionální pouto a to takové, jaké je zpravidla utvořeno mezi členy rodiny či nejlepšími 
přáteli. 
První hypotéza předpokládala, že používání Facebooku bude pozitivně souviset s utvářením 

sociálního kapitálu, který je charakteristický spíše mělčími vazbami. Druhá hypotéza říkala, že 

se bude lišit velikost sociálního kapitálu typu mělkých vztahů podle stupně celkového 

sebevědomí daného jedince. Třetí hypotéza sledovala vztah mezi intenzitou využívání 

Facebooku a sebevědomím daného jedince.   
Výsledky poukazují na velkou souvislost mezi užíváním Facebooku a oběma typy sociálního 

kapitálu, zvláště pak ale Facebook dominuje s mělkým typem emocionální vazby. Hodně lidí 

podle studie využívá FB spíše na udržování starých vztahů než k navazování nových kontaktů 
a on-line komunikace nemusí nutně odlákávat lidi z jejich offline života. Zároveň se ukázalo, 
že používání Facebooku může pomoci lidem s nízkým sebevědomím a také nízkou životní 

spokojeností a může jim poskytovat určité výhody (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007). 
Například studie Kalpidou, Costin, a Morris (2011) také poukázala na souvislost mezi nízkým 

sebevědomím a intenzivním využíváním Facebooku. 
Považuji za zajímavé také zmínit, že způsob, jakým uživatel sleduje své přátele na Facebooku 

lze rozdělit na tzv. „social searching“ a „social browsing“. První typ znamená, že si uživatel 

zjišťuje nejnovější údaje o svých již existujících kamarádech z offline světa. Naopak tzv. social 

browsing znamená, že člověk sleduje lidi, se kterými se osobně nezná, ale chtěl by se s nimi 
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setkat v offline světě. Facebook je využíván především k „social searching“ což pro normální 

sociální sítě není příliš typické (Lampe, Ellison, & Steinfield, 2006). 
Jiná studie se také zabývala tím, jaký má vliv internetová komunikace na sociální kapitál 
celkově. Zdali jej zvyšuje, snižuje, nebo zastupuje sociální kontakt a účast ve společnosti. Bylo 

zjištěno, že internetová komunikace zastupuje komunikaci tváří tvář, bez toho, že by snižovala 

či zvyšovala sociální kapitál. Lidé, kteří využívají internet nejvíce jsou většinou součástí nějaké 

internetové komunity. Využívání internetu se totiž stalo běžnou součástí každodenního života 
(Wellman, Haase, Witte, & Hampton, 2001). 
 
 
 
 
 
 
 

3 Sociální sítě  
Vzhledem k tomu, že je Facebook sociální sítí, považuji za vhodné krátce vymezit pojem 

sociálních sítí a jejich společné základní funkce. Facebook se od ostatních sociálních sítí 

poměrně liší v tom, že se na něm komunikuje s lidmi, které již člověk obvykle zná, zatímco na 

jiných typech sociálních sítích se člověk seznamuje s novými lidmi. 
Pojem sociální síť pochází ze sociologie. Dala by se popsat jako určitý počet uzlů 
(reprezentujících jednotlivce, skupiny či organizace). Ty jsou propojené vektory, které 

znázorňují vzájemné vazby. Takovou vazbou může být vzájemné přátelství, koníčky, názory 

apod. (Platko, 2009a). Jedná se tedy o službu, která umožňuje sdružování, komunikaci a sdílení 

informací s dalšími lidmi, kteří jí používají (Český statistický úřad, 2017).  
3.1 Základní znaky sociálních sítí 

Jedním ze základních znaků sociálních sítí je sdružování lidí. Dalším znakem je vytváření si 

profilů. Každý uživatel sociální sítě má svou stránku, kde má většinou možnost přidat svou 
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fotku a zveřejnit o sobě základní údaje jako: pohlaví, věk, bydliště a další volitelné údaje. Těmi 

jsou například zájmy, motto, oblíbené jídlo apod. Další základní funkcí sociální sítě je možnost 

přidat si jiného uživatele do přátel. Například uživatel A zjistí, že se na síti pohybuje jeho bývalá 

spolužačka uživatelka sociální sítě B. Může jí nabídnout přátelství stiskem tlačítka „přidat do 

přátel“ na této sociální síti. To se zrealizuje ale až poté, kdy uživatelka B potvrdí nabídnuté 

přátelství stiskem tlačítka potvrzujícím přijetí přátelství. Následně tak zveřejní přístup uživateli 

A ke svému osobnímu profilu a tím i k dalším osobním údajům. Jak bylo naznačeno, 

s přátelstvím souvisí soukromí uživatele. Ve většině sítí lze různě nastavit komu se ukáží jaké 

informace. Dalším základním znakem je komunikace. Ta probíhá prostřednictvím přímých 

zpráv, které se podobají emailům nebo tzv. messenger klientům. Zprávy vidí jen příjemce či 

odesílatele, nebo je možné zprávu sdílet i s více uživateli. Mezi největší zahraniční sociální sítě 

patří Facebook, který již v roce 2008 předběhl tehdy nejpopulárnější sociální síť MySpace 
(Platko, 2009b).  Podle počtu uživatelů je Facebook jednoznačně nejužívanější sociální sítí na 

světě. Po ní následují například aplikace WhatsApp a Messenger, které společně 

s Instagramem, který se umístil na pátém místě po Čínské sociální sítí WeChat, patří také 

Facebooku (Dočekal, 2017). V České republice se pak nejvíce využívá opět sociální síť 

Facebook (97 %), G+ (91 %), Instagram (81 %) a Twitter (81 %) (Media Guru, 2017).  
 
Z průzkumu AMI Digital Index vyplývá, že tři a více sociálních sítí dnes používá už 69 % 
Čechů. V prvním čtvrtletí roku 2017 pouhých 7,6 % uživatelů nepoužívalo žádnou sociální síť. 

Je to více než v roce 2016, kdy se jednalo pouze o 3,1 %, za to se ale zvýšil počet uživatelů 

využívajících více než jednu sociální síť. Češi na sociálních sítích průměrně stráví 147 minut 

denně. To je naštěstí méně než v roce 2016 a to o 12 %. Lidé si také více vybírají, jaká sociální 

média budou využívat. Největší nárůst uživatelů zaznamenala vizuální sociální síť Instagram, 
která je známá pro možnost přidávání fotografií (Crha, 2017).  

3.2 Facebook 
Vzhledem k tomu, že již pár let pilně využívám sociální síť Facebook, považuji za přípustné 
popsat ji pomoci vlastní zkušenosti s využitím také centra nápovědy sociální sítě samotné a 
dalších zdrojů. Svůj vlastní text označuji kurzívou, jako tomu bylo v práci doposud. Facebook 
je nejpopulárnější sociální síť, která byla založena Markem Zuckenbergem a původně byla 
spuštěna v roce 2004 jako komunitní síť pro studenty Harvardovy univerzity. Během krátké 
doby se pak Facebook rozšířil i na další univerzity, a nakonec mezi veřejnost (Carlson, 2010). 
Facebook smí používat uživatelé od 13 let (Facebook, 2018a). I přesto ale není ničím 



28  

výjimečným, že je používají i děti mladší (Kopecký, 2016). Podle deskripce samotné 
společnosti je cílem Facebooku vytvořit komunitu lidí a tím sblížit svět. Lidé používají 
Facebook, aby zůstali v kontaktu se svou rodinu a svými přáteli, aby zjistili, jaké jsou nové 

události v okolí i ve světě a sdíleli s ostatními věci, na kterých jim záleží (Newsroom, 2018). 
Facebook se od ostatních sociálních sítí liší především tím, že neslouží k seznamování a 
flirtování s ostatními lidmi, ale spíše k udržování přátelských vztahů (Handl, 2009).  
3.2.1 Facebook v číslech 
V roce 2016 bylo každý měsíc podle statistik na Facebooku aktivních zhruba 4,5 milionu Čechů 

a 75 % z nich tedy 3,4 milionu lidí bylo na FB každý den. Počet 4,5 milionů činí zhruba 56 % 
všech českých uživatelů internetu (Hušková, 2016). Roku 2017 měl Facebook v prvním 
čtvrtletí 4,8 milionů uživatelů. Z toho vyplývá, že na FB je v Česku aktivních 59 % lidí, kteří 
využívají internet, což je oproti roku 2016 o 3 % více (Hušková, 2017). Facebook měl tedy 

v roce 2017 4,8 milionů uživatelů, z toho o 200 000 uživatelů bylo více žen, než můžu. 

Zajímavé je také věkové rozložení uživatelů. Nejvíce zastoupeni byli lidé ve věku 13-25 let 
v počtu 1 500 000 uživatelů. Věkové kategorie 26-35 let byla zastoupena počtem 1 300 000 
uživatelů. Nejstarší věková kategorie 56–65+ pak v počtu 450 000 uživatelů (Lorenc, 2017).  
3.2.2 Registrace 
Pro registraci a vytvoření účtu na Facebooku postačí zadat svou emailovou adresu, heslo, 
pohlaví a datum narození. Dále je třeba zadat údaje o vzdělání a zaměstnání a zvolit si zemi ve 

které se člověk nachází. Poté lze svůj nově vytvořený profil dále doplňovat a upravovat. Lze 

přidat například i vlastní motto, náboženské vyznání apod. Poté je vhodné přiložit svou 

profilovou fotografii a je možné začít vyhledávat své přátele na Facebooku (Handl, 2009). 
3.3 Struktura Facebooku a jeho základní funkce 

V této kapitole uvádím to nejzákladnější z Facebooku. Jeho základní strukturu a v rámci této 

struktury zmiňuji i funkce, které Facebook nabízí. Považuji za důležité přiblížit si, jakým 
způsobem si Facebook získal tolik fanoušků a jak komplexní možnosti uživatelům nabízí. Na 
Facebooku se člověk dovídá nejnovější informace jak ze světa, tak z osobního dění svých 

blízkých. 
3.3.1 Profilová stránka 
Na Facebooku se nejčastěji uživatel pohybuje na hlavní stránce a poté na své profilové stránce. 
Na profilové stránce patří mezi základní možnost zobrazit si stránku se svými základními údaji, 
seznam svých přátel, své fotky a svůj Timeline.  
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Přátelé 
Po rozkliknutí seznamu přátel se zobrazí lidé, které má uživatel již v přátelích. S nimi sdílí 

údaje, které zveřejňuje na svém profilu. Přátele lze nalézt pomocí propojení Facebooku se svým 

emailovým účtem či zadáním jména do jednoduchého vyhledávače nahoře na stránce, kde 

kromě přátel lze vyhledávat cokoliv jiného. Pro přidání uživatele do přátel je nutné odeslat 

žádost a poté ji musí druhý uživatel schválit. Své přátele lze rozdělovat do skupin, také lze 
vybrat, kdo z nich neuvidí uživatele online, nebo je lze také odebrat či dokonce zablokovat. 

Uživatel pak nemá možnost napsat ani žádnou zprávu. Na Facebooku se dá nastavit i 
bezpečnost. Příspěvky se nemusí zobrazovat každému, koho má uživatel v přátelích, anebo je 
naopak lze zveřejňovat i lidem, které uživatel nemá vůbec v přátelích. Své přátele lze také 

takzvaně sledovat, pokud jsou uživatelem označeni. Lze pak o nich dostávat aktuální informace, 

kdykoliv přidají nějaký status apod. Tato upozornění se zobrazují uživateli vpravo na vrchu 
stránky. 
 
Facebook nabízí ve svých funkcích také možnost vytvořit událost. Lze například vytvořit událost 
narozeninové oslavy, na kterou lze své přátele pozvat. Facebook například dává vědět o tom, 

jaké změny se dějí u přátel, informuje o jejich narozeninách a ukazuje jejich nově přidané fotky. 
Také například nabízí možnost připomenout si s pomocí krátkých a obvykle hezkých videí, kde 

je předem nadefinovaný text a kde se promítají společné fotky uživatele a jeho kamaráda, jak 
dlouho už je se svým daným přítelem na FB v kontaktu a co spolu prožili.  
 
Na Facebooku se mimo jiné po pravé straně zobrazuje barel, ve kterém jsou vidět přátelé 
uživatele a jejich aktuální stav připojení na Facebooku. Lze vidět, zda jsou přátelé právě online 

či nikoliv a i jak dlouho již nejsou aktivní. Právě připojení uživatelé bývají zobrazováni na 

prvním místě v seznamu a také se tam zobrazují ti, se kterými si nejčastěji uživatel píše. Online 
uživatelé jsou označeni svítící zelenou tečkou vedle jejich jména. Vedle jména přátel je i nově 

přidaná možnost poslat kamarádovi svůj pozdrav. Tato možnost se zobrazí poté, co myší 

uživatel najede na jméno kamaráda či kamarádky v seznamu.  
 
Timeline 
Nejdůležitější je pro uživatele právě Timeline neboli v překladu časová osa. Timeline by se dal 

přirovnat k zápisníku. Je to místo, kde uživatel píše a sdílí vše, co jej zrovna napadne. Na 
Timeline může přidávat statusy a příspěvky samotný uživatel, ale i jeho přátelé, pokud to tak 
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má v nastavení. Může si také zvolit možnost kontroly toho, co mu přátelé chtějí sdílet na jeho 

Timeline a rozhodnout se, zda příspěvek potvrdí či nikoliv. Na Timeline se také zobrazují 

příspěvky, v nichž je uživatel označen. K příspěvkům, které uživatel na Timeline přidá, může 

dokonce zvolit polohu, označit přátele kterých se příspěvek týká, přidat, jak se cítí a co dělá   a 
také zvolit, kteří uživatelé příspěvek mohou vidět či ne. Díky Timeline si člověk vlastně vytváří 
svůj vlastní virtuální svět, kde chronologicky prezentujete ostatním svůj život, své životní 

události a fotografie a vytváří si i svou vlastní Facebookovou identitu. Zveřejňuje také pouze 
to, co uzná sám za vhodné a také těm, které uzná za vhodné. Takový obsah může později i 

smazat.  
 
 S prostředím Facebooku souvisí hlavně funkce „To se mi líbí“ která je symbolizována 

zdviženým palcem. Toto tlačítko je vždy u každého příspěvku, článku, fotky apod. Tímto 

tlačítkem může člověk vyjádřit své sympatie pro příspěvek umístěný třeba právě na Timeline. 
Nově byly zavedeny i další smajlíky jako je například srdíčko, smajlík rozzlobený, rozesmátý, 

udivený či plačící. Podle studie Kim (2014) slouží funkce „To se mi líbí“ především jako rychlé 

vyjádření svých názorů, má informativní účel, slouží také pro socializaci a zábavu. 
 
Fotky 
Kromě profilové fotografie si na svoji profilovou stránku může uživatel dát také úvodní 

fotografii, která zdobí profil podobně jako pozadí na fotografii. Jak profilová fotografie, tak 
úvodní fotografie je zveřejňována všem uživatelům i těm, které nemá uživatel v přátelích. 

V záložce Fotky lze nahrávat fotografie a ty poté třídit do jednotlivých alb, která si uživatel 

pojmenuje. Ke každé fotce lze přidat místo, odkud byla pořízena, přidat k ní komentář a také 

v ní lze označit přátele, se kterými je uživatel na fotografii. Takto označení přátelé dostanou 

upozornění a fotografie se dokonce zobrazí na jejich Timeline.  
3.3.2 Hlavní stránka 
Jakmile se uživatel přihlásí na Facebook, zobrazí se mu Hlavní stránka. Na ní se zobrazují nové 

události, které si lze prohlížet. Jedná se o kanál vybraných příspěvků. Tento kanál vybraných 

příspěvků tvoří doslova nekonečný sled videí, článků, odkazů na zajímavé akce, koncerty, 
přednášky, nejnovější fotky, statusy či dokonce zájmy a aktivity přátel uživatele. Uživatel si 

může stanovit, co chce, aby se mu zobrazovalo v kanálu vybraných příspěvků (Facebook, 
2018b).  
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Vpravo nahoře je také lišta, kde jsou vidět zprávy, upozornění, nápověda či žádosti o přátelství. 

Funkce upozornění je obzvláště důležitá, neboť uživatele upozorňuje na aktuální věci, jako 
jsou například nové komentáře k příspěvku, který již uživatel sám komentoval, poté přidání 

příspěvků lidí, které se uživatel rozhodl sledovat apod. 
 
Většinou se zobrazují věci, které Facebook na základě předchozí aktivity uživatele vyhodnotí 

jako důležité. Mezi nejčastější příspěvky patří například aktivita rodinných členů, článek, na 
který se podívalo a komentovalo jej hodně uživatelových přátel apod. Příspěvky se také 

zobrazují podle toho, kolik mají komentářů, označení To se mi líbí a také podle toho o jaký 

druh komentáře jde. Komentovat pod článkem nebo fotkou lze také fotkami, gify apod. 
Facebook tedy monitoruje činnost uživatele a v kanálu vybraných příspěvků zobrazuje ty, které 

vyhodnotí jako nejdůležitější. Pokud se nějaké příspěvky uživateli nelíbí nebo jej obtěžují, 

může u nich zvolit například možnost „Skrýt příspěvek, Uspat na 30 dní apod.“ (Facebook, 
2018c).  
 
Také se prostřednictvím Facebooku uživatelé mohou přihlásit na nejrůznější události (eventy).  
Pokud tedy například někdo uvidí zajímavou událost, má možnost označit tuto událost tlačítkem 

Zúčastním se, Nezúčastním se či Mám zájem. Taková akce se pak může zobrazit i jeho 
kamarádům a ti mají přehled, kam se v blízké době uživatel chystá. Zároveň může uživatel na 

tuto akci pomocí tlačítka ostatní kamarády také pozvat. Navíc na tuto událost pak bude uživatel 

Facebookem upozorňován.  
3.4 Motivy k užívání Facebooku 

Ráda bych zmínila dvě studie, které se zabývaly tím, proč lidé nejčastěji používají Facebook. 

První studie byla provedena na 182 lidech, z toho většina byla tvořena studenty, kteří používají 

Facebook. Studie ukázala, již několikrát zmíněný fakt, že největší vliv na výběr média, které 

bude student užívat, má tzv. sociální blízkost. Většina lidí využívá FB k tomu, aby byli 
v neustálém kontaktu se svými blízkými. Důležité je tedy mít s ostatními zábavu, ale také 
udržet si dobré povědomí o sobě samém (Cheung, Chiu, & Lee, 2011). Lidé nejčastěji 

navštěvují Facebook, aby udrželi vztahy s lidmi, které znají, například tím, že jim pošlou zprávu 

nebo zanechají příspěvek na jejich profilové stránce. Menší množství pak užívá Facebook pro 

vytváření nových přátelství (Sheldon, 2008). Důvodem pro užívání Facebooku podle Nadkarni 

a Hoffmanna (2012) je dvoufaktorový model, který říká, že pro uživatele je důležitá potřeba 

sebeprezentace a pocit sounáležitosti, tedy toho, že člověk někam patří.  
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Skupinové normy mají také významný vliv na užívání Facebooku. Pokud studenti poznají, že 
mají podobné hodnoty jako členové nějaké skupiny, bude je to více motivovat k využívání 
Facebooku, kde mohou být členem takové skupiny. Oproti tomu se sociální identita ukázala 
jako poměrně nevýznamná ve vztahu k využívání Facebooku. Tam je totiž možné být členem 
tolika skupin, že si člověk pravděpodobně nevytvoří příliš pevné pouto k žádné z nich (Cheung, 
Chiu, & Lee, 2011). 
 
Další studie, sledující stejnou problematikou, využila 173 respondentů. V první fázi studie lidé 
uváděli různé důvody, proč používají Facebook a co si na tom užívají. Z těchto výroků nakonec 
vzniklo 46 nejčastěji se opakujících důvodů. V druhé fázi tyto výroky hodnotilo na Lickertově 
škále 241 uživatelů Facebooku. Pomocí faktorové analýzy bylo zjištěno 7 univerzálních 
způsobů užívání Facebooku. Prvním z důvodů užívání byl sociální kontakt „social connection“ 

tudíž se opět Facebook potvrdil jako významný faktor v oblasti vztahů s ostatními. Důležité 

bylo sledování toho, co přátelé právě nyní dělají apod. Druhým důvodem bylo tzv. sdílení 

identit. Pomocí Facebooku se lidé domlouvají na společných akcích a setkáních, nebo se stávají 

členy různých skupin a baví se s podobně zaměřenými lidmi, co se týče zájmů a názorů. Toto 
bylo také shodné s předchozí studií. Třetím důvodem byly dále fotografie. Lidi baví dívat se na 

tyto fotky, být v nich označován, či je sdílet a přidávat (Joinson, 2008). Na tento fakt navazuje 
i studie, která sledovala důvody pro přidávání fotek na Facebook. Těmito důvody je snaha se 

zalíbit druhým, hledání pozornosti. odhalování sebe sama, sdílení informací či pouhý zvyk a 
ovlivňování svého okolí. Lidé tím, že sdílejí své fotografie, očekávají komentování od druhých 
lidí, což může vyústit v další komunikaci (Malik, Dhir, & Nieminen, 2015).  
 
Čtvrtým důvodem je samotný obsah „content“. Na FB lze hrát různé hry a mít přístup k různým 
aplikacím (Joinson, 2008). Někdy na Facebooku prostě lidé zabíjejí čas a využívají Facebook 

pro zábavu (Sheldon, 2008). Pátým důvodem je podle Joinsona (2008) tzv. sociální pátrání ve 
smyslu sledování svých přátel, hledání přesně specifických lidí a sledování lidí. Na FB poměrně 

často člověk sleduje své přátele a někdy si i prohlíží profily neznámých lidí či poznává nové 

lidi. Šestým důvodem je tzv. sociální surfování „Social network surfing“, kdy člověk již 

nesleduje své přátele, ale jsou sledování přátelé přátel, cizí lidé či přátelé cizích lidí, či zcela 

cizí lidé. Posledním důvodem je přidávání svých statusů „status updating“. Na FB uživatel 

často zveřejnuje své vlastní výroky a zároveň sleduje výroky druhých lidí a může je i ohodnotit 
za pomocí emotikonek.  
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Jedna studie zabývající se motivací odhalila například to, že motivem pro přidání svého statusu 
vysokoškoláků je sdílet informace. Komentování různých příspěvků pak souviselo se zábavou 

či vyhledáváním sociální interakce. Chatování také souviselo s vyhledáváním sociálního 

kontaktu a podobně tomu bylo u přidávání příspěvků na zeď svých kamarádů. Zároveň zde také 

šlo o prosté naplňováním volného času (Smock, Ellison, Lampe, & Wohn, 2011). Sdílení 

statusů pak souvisí také s potřebou vyjádření své identity (Pempek, Yermolayeva, & Calvert, 
2009). 
Další zajímavá studie sledovala, jací jsou uživatelé Facebooku a dalších sociálních sítí, jako je 
Twitter, Linkedin či Myspace. Celkem bylo zjišťování prováděno na 2 255 dospělých lidech 

v letech 18 a výše. Data byla převzata z dotazníku, který sledoval, jak Američané používají 

internet. Jednalo se o data posbíraná za pomoci telefonického dotazování z roku 2010 
prováděného společností Princeton Survey Research Associates International. Studie ukazuje 
například typický den uživatele na Facebooku. 15 % uživatelů přidává svůj status, 22 % se pak 

zaobírá komentováním ostatních lidí, 20 % uživatelů sleduje a přidává komentáře k fotkám 

jiných lidí, 26 % dává „lajk“ obsahu, který Facebook zobrazuje a nakonec 10 % uživatelů si 

píše zprávy. Kromě toho mají podle této studie uživatelé Facebooku daleko užší vztahy a také 

mají větší sociální podporu než neuživatelé či uživatelé jiného sociálního média (Hampton, 
Goulet, Rainie, & Purcell, 2011). 
Nakonec bych ráda zmínila i studii, která sledovala přímo české děti ve věku 10–17 let. 
Využívaly Facebook téměř stejně, jak již bylo uvedeno v předchozích studiích, tedy ke sdílení 

informací jako jsou fotky, videa, ke komunikaci s ostatními i pro účast v různých diskuzích, ke 

komentování příspěvků ostatních i k budování virtuálních vztahů. K Facebooku byly některé 

děti připojeny po celý den, hlavně díky aplikaci Messenger, krou mají děti na mobilu. Většina 

byla na Facebooku déle než 1 hodinu denně a někteří dokonce více než 3 hodiny denně. Mít 

Facebook je pro děti také podmíněno nátlakem ze strany jejich vrstevníků a ten, kdo FB nemá, 

může být izolován od skupiny. Čím starší děti, tím více času trávily na Facebooku. Někdy si 

však děti přidávaly na Facebook mezi přátele i lidi, které nikdy nepotkali, což může být velmi 

nebezpečné (Kopecký, 2016). 
Například Rae a Lonborg (2015) zjistili, že čím více byl Facebook používán k udržování 

stávajících vztahů, tím větší pozitivní vliv toto užívání mělo na celkovou subjektivní pohodu 
jedince. Naopak pokud Facebook sloužil primárně k navazování nových přátelství, pak více 

tráveného času na této síti mělo větší negativní dopad na celkovou pohodu jedince. Další studie 

zjistila pozitivní vliv intenzivního užívání Facebooku na spokojenost studentů v oblasti sociální 
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důvěry a životní spokojeností a tím tak poukazuje na přílišné obavy ohledně používání 

Facebooku. Podle autorů této studie se FB liší od televize například tím, že je zde právě možnost 

oné interakce s druhými lidmi (Valenzuela, Park, & Kee, 2009). 
3.5 Zkoumané aktivity na Facebooku 

Vzhledem k osobním zkušenostem i výše uvedeným studiím jsem se rozhodla rozdělit oblasti 

aktivity uživatelů Facebooku na pět částí a tyto části níže podrobněji popsat. Aktivity jsou 
rozděleny také dle pasivity a aktivity uživatele.  
Sociální spokojenost uživatelů Facebooku se totiž může lišit v závislosti na tom, zdali Facebook 
využívají aktivně či pasivně. Přímá komunikace na Facebooku má souvislost s nižší mírou 
osamělosti a lepšími pocity pevných hlubších vztahů. Nemá však souvislost s mělkými, 
povrchními vztahy. Konzumenti obsahu Facebooku pak hlásili málo jak hlubokých vztahů, tak 
i těch povrchnívh, ve kterých nefigurují například sdílené identity ale pouze zájmy. Zároveň je 
pouhé sledování obsahu spojeno s pocity osamělosti. Přímou komunikací se má na mysli 

například označení přítele v nějakém příspěvku, přidávání věcí na svůj profil a posílání zpráv 

(Burke, Marlow, & Lento, 2010). Na danou problematiku se podobně dívá i Verduyn et al. 
(2015), který definuje aktivní užívání Facebooku jako vytváření vlastních statusů a 
komentování statusů ostatních přátel a jako pasivní vnímá čtení obsahu Facebooku. Studie 
Kalpidou, Costin a Morris, J. (2011) také poukazuje na to, že vhodným užíváním Facebooku 

může dojít k lepší socializaci daného jedince. 
První sledovanou oblastí je komunikace s ostatními uživateli prostřednictvím chatu a 
Messengeru, kterou vnímám jako velice aktivní způsob využívání Facebooku. Považuji ji za 

součást udržování sociálních konexí. Druhá kategorie sleduje aktualizování svého profilu, což 

zahrnuje přidávání svých statusů, fotografií a videí na svůj profil. Jedná se o určitý druh 

sociální komunikace a sebeprezentace. Třetí činností je aktivita ve skupinách, kterou lze 
zahrnout pod sdílení identit. To zahrnuje komentování a přispívání do skupinových diskuzí, 

kterých je uživatel součástí. Čtvrtou oblastí aktivit je samotný obsah Facebooku. Jedná se o 
pasivní brouzdání po Facebooku a sledování jeho obsahu. To zahrnuje i sledování fotografií 

svých přátel. Poslední a pátá oblast se týká komentování svých přátel, což považuji také za 

součást udržování skupinových konexí. Vzhledem k tomu, že přidávání fotografií, či jejich 
komentování se uskutečňuje v rámci všech výše zmíněných aktivit, nepovažuji adekvátní 

vymezovat pro ně speciální skupinu. 
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3.5.1 Aktualizace svého profilu 
Asi nejdůležitější je podle mne možnost na svém vlastním profilu přidávat na Timeline statusy. 
Pomocí funkce Vytvořit příspěvek lze zveřejňovat příspěvky ve formě psaného textu, fotografií 

i videí. Lze tak s ostatními lidmi sdílet informace o tom, co například nyní uživatel dělá, co se 
mu přihodilo apod. Může přidat i živé vysílání či vytvořit tzv. životní událost. Takovou událostí 

může být například vstoupení do vztahu. Za pomocí odkazů lze sdílet na profil také zajímavé 

články, které se zobrazují jak na hlavní stránce Facebooku, tak jsou k dostání kdekoliv jinde na 
internetu. V ostatních studiích jsou často aktivity vyčleněny jako přidávání statusů, fotografií a 

videí, což ovšem spadá do této kategorie. Veškeré tyto činnosti lze totiž provádět na svém 

profilu. 
3.5.2 Komunikace s přáteli 
Další důležitou funkcí jsou textové zprávy, které si lze posílat na Facebook chatu nebo 

prostřednictvím aplikace Messenger, která se nejčastěji využívá v telefonu. Zprávy lze psát 

komukoliv a to i v případě, že uživatel není on-line. Přes chat lze přátelům kromě zpráv posílat 

fotky, přílohy, samolepky a gify (Facebook, 2018d). 
 
V rámci psaní zpráv lze kromě smajlíků a samolepek také nově použít funkci „vytvořit plán“. 

To znamená, že svému kamarádovi uživatel pošle čas a datum události, kterou by s ním rád 

podnikl. Nově si také může vybrat základní smajlík či znak, který se zobrazuje jako možnost 

rychlého poslání v rohu zprávy a jednoduchým kliknutím jej lze kdykoliv odeslat. U každé 

zprávy, která se odešle, je nyní také nově možnost ohodnotit každou zprávu smajlíkem. Většinou 

se jedná o smajlíky typu palec nahoru, palec dolu, smích, rozzlobení, zamilovaný smajlík, 

plačící smajlík, či překvapený smajlík. Ve zprávách se také zobrazuje, zda si daný uživatel 

zprávu již přečetl, či nikoliv. 
 
Pokud uživateli přichází zprávy od někoho cizího, nebo je považuje za spam, může si daného 

uživatele zablokovat. Může si dopisovat jak s jedním, tak s více lidmi v rámci skupinové 

konverzace, kam může přidávat další kamarády. Kromě toho může také spustit videohovor a 
komunikovat prostřednictvím kamery a mikrofonu (Facebook, 2018d). 
 
Ráda bych se ještě vrátila k převážně mobilní aplikaci Messenger. Jak již bylo výše zmíněno, 

patří také Facebooku. Nabízí možnost chatování, hraní jednoduchých her i hromadné 

konverzace. Messenger se podobá Facebookovému chatu. Zprávy z chatu FB se akorát 
přesouvají do aplikace Messenger. Uživatel má tak rychlejší a jednodušší přístup přímo k chatu, 
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aniž by musel zobrazovat celou stránku Facebook. Pokud uživateli dorazí nějaká zpráva, 

aplikace Messenger jej na ni upozorní zvukem (Facebook, 2018e). Komunikace s přáteli po 

Messengeru může mít pozitivní vliv na kognitivní uspokojení tím, že uživatel dostane nové 

informace. Také vyměňování si zajímavých historek a událostí zvyšuje míru hédonismu a také 

mohou být takovou komunikací vztahy prohlubovány a tím mít vliv také na ucelenější identitu 

jedince (Ha et al., 2015). 
3.5.3 Účast ve skupinách 
Skupiny na Facebooku nabízí možnost komunikovat s lidmi, kteří mají stejné zájmy jako 

uživatel. Skupinu lze vytvořit na jakékoliv téma. Každá skupina si může nastavit vlastní 

soukromí. Skupiny mohou být přístupné všem uživatelům, nebo je lze nastavit jako soukromé. 

Každý, kdo by se pak do skupiny chtěl dostat, musí poslat žádost o přidání správci, který 

posoudí její schválení. Takové skupiny mohou být i školní skupiny jak ze současné, tak třeba 

základní školy apod. (Facebook, 2018f).  
3.5.4 Sledování obsahu Facebooku 
Jak již bylo výše popsáno, hlavní stránka nabízí možnost sledovat velké množství příspěvků 

týkajících se nejrůznějších událostí. Taková změť údajů může sloužit jako zábava. Uživatel může 

sledovat například různá videa se zvířaty, hrát hry nebo sledovat nejrůznější aplikace. Některé 

aplikace uživateli například zjistí, kým bude v příštím životě, s kým se nejvíce uživatel přátelí 

apod. V rámci brouzdání na Hlavní stránce, se uživateli také zároveň zobrazují fotografie 

přátel. Ráda bych i toto zahrnula do aktivity spojené se sledováním obsahu Facebooku, pokud 

se jedná převážně o pasivní prohlížení si fotek druhých lidí, či okomentování příspěvku ve formě 

emotikonek. 
3.5.5 Komentování přátel 
Poslední skupinou aktivit je komentování aktivit svých přátel. Komentování jejich fotografií a 
statusů, či zájmů účastnit se různých událostí. Opět se jedná o aktivní komunikaci, která není 

pouze vyjádřením v podobě emotikonek, které se nabízí na okraji každého příspěvku.   
3.6 Návrh výzkumu 

V této kapitole je uvedeno, co je cílem výzkumu, je nastíněn design výzkumného projektu a 
jeho zdůvodnění, dále jsou stanoveny výzkumné otázky a hypotézy. Také je specifikován 

výzkumný vzorek. Dále se kapitola věnuje použitým metodám, kde jsou blíže popsány použité 

dotazníky a způsob sběru a zpracování dat. Celá práce je následně zakončena diskusí. 
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Pro přehlednost bych ráda na začátek stručně shrnula, čemu se věnují následující kapitoly. V 
rámci průzkumu by bylo osloveno zhruba 200 respondentů z 4 různých středních škol ve věku 

od 15-19 let. Využity by byly dva dotazníky. První autorský dotazník mapuje podrobně čas 

strávený respondenty na Facebooku. Byl by administrován elektronicky po dobu pěti dnů a 
výsledné časy by byly zprůměrovány. Druhý dotazník sleduje spokojenost dospívajících se 
vztahy a byl by vyplněn studenty ručně na začátku průzkumu.  
 
Konkrétně se jedná o sledování časů aktivit, které v předchozích studiích byly shledány jako 
lidmi nejvíce provozované. Jedná se o: hraní her a užívání aplikací; prohlížení příspěvků, videí 

a dalších věcí na Hlavní stránce FB; dopisování si s přáteli; činnost na svém profilu, kam spadá 

přidávání fotografií a statusů; aktivita ve FB skupinách; komentování příspěvků svých přátel. 

Je sledován také celkový čas, získaný součtem časů výše uvedených aktivit. Dále jsou tyto 

aktivity rozděleny na tzv. pasivní (užívání aplikací, her, sledování Hlavní stránky FB) a aktivní 

(chatování, komentování přátel, přidávání příspěvků na svůj profil, aktivita ve skupinách). 

Způsob užívání FB by měl podle předchozích zjištění souviset  s kvalitou přátelských vztahů. 

Tyto tři skupiny: celkový čas, čas dílčích aktivit a souhrnný čas aktivního a pasivního způsobu 

užívání FB, jsou následně korelovány s výsledky z druhého dotazníku. Konkrétně se škálou: 

Přátelé, známí a příbuzní; která byla vyjmuta z DŽS. Dále je pro zajímavost také sledován počet 

přihlášení uživatele za den a čas strávený na jiné sociální síti. Nejedná se však o hlavní či 

vedlejší otázky výzkumu. Tyto informace jsou ale také korelovány se škálou Přátelé, známí a 
příbuzní. Dotazník nakonec obsahuje dvě mapující otázky, jedna sleduje typ zařízení, ze 

kterého se studenti přihlašují a druhá typ i jiné sociální sítě, kterou také nejčastěji využívají. 
3.7 Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit, zdali existuje souvislost mezi celkovým časem stráveným denně na 
Facebooku a mírou spokojeností v oblasti sociálních vztahů dětí ve věku 15-19 let. Vedlejším 

cílem je porovnat míru spokojenosti jedince v oblasti vztahů nejen s celkovým časem 
stráveným na Facebooku, ale také podrobněji s časy jednotlivých, předem určených aktivit, 
které běžný uživatel Facebooku provozuje. Dalším vedlejším cílem práce je také zodpovědět 

na otázku, jestli se liší spokojenost jedince s přátelskými vztahy v závislosti na tom, zdali tráví 

čas na Facebooku převážně aktivně (chatování s přáteli, komentování statusů, účast ve 

skupinách apod.), či jen pasivně konzumuje obsah Facebooku (prohlíží si příspěvky, fotky, 

videa), aniž by komunikoval se svými přáteli. Výzkum by měl napomoci určit, zdali užívání 
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sociální sítě Facebook může mít souvislost se spokojeností jedince v oblasti vztahů a ovlivňovat 

tak i jeho celkovou životní spokojenost.  
3.8 Design výzkumného projektu a jeho zdůvodnění 

Výzkum by byl zaměřen kvantitativně s možností doplnění o kvalitativní rozhovor s jedinci, 
kteří tráví na Facebooku buď příliš mnoho času, nebo téměř žádný čas. Rozhovor by byl veden 
dle uvážení tedy případně jako doplňující technika. V dnešní době ovšem téměř každý 

adolescent používá Facebook. Kdo není na Facebooku nebo na jiné sociální síti jakoby vlastně 

ani neexistoval. Občas lze na tuto tématiku najít i vtipná videa. 
Kvantitativní výzkum byl zvolen kvůli velkému rozsahu uživatelů Facebooku v současné době. 

Zmapovat takto velkou skupinu lidí za pomoci kvalitativní analýzy, by bylo časově velice 

náročné a jistě i ekonomicky nákladné a také by to nemuselo přinést zcela objektivní výsledky. 
Uživatelů je dnes již mnoho a jejich motivy mohou být natolik jedinečné, že by trvalo velmi 

dlouho, než by se začaly objevovat pouze shodné a nikoliv nové způsoby užívání Facebooku a 

jeho spojitosti s dobrými vztahy.  
Vzhledem k tomu, že není hledán příčinný vztah mezi užíváním Facebooku a jeho vlivem na 

spokojenost v oblasti sociálních vztahů, považuji za vhodné zvolit si korelační výzkum, kde 
bude sledována existence vztahu, jeho těsnost a polarita. Mohlo by se totiž například stát, že 

spokojenost v oblasti sociálních vztahů povede k častějšímu užívání Facebooku nebo naopak, 

že častější užívání Facebooku povede k vyšší spokojenosti v oblasti sociálních vztahů. Pro 

zjištění příčin bych poté možná využila kvalitativních rozhovorů uvedených výše. 
Vzhledem k tomu, že je Facebook velice různorodé prostředí s mnoha možnostmi, rozhodla 

jsem se i na základě předchozích studií porovnat jednotlivé aktivity trávené na Facebooku a 
míru spokojenosti v oblasti sociálních vztahů. Činnosti, které běžný uživatel Facebooku denně 

provádí, byly mimo jiné zvoleny i podle toho, zdali je uživatel na Facebooku pasivní či aktivní 

přispěvatel. Aktivitou se má pak na mysli aktivní využívání Facebooku k udržování svých 
kamarádských vztahů prostřednictvím psaní zpráv, přispíváním na svůj profil či komentováním 
fotek kamarádů. Pasivním užíváním se má na mysli pouhé prohlížení obsahu Facebooku, či 

hraní Facebookových her.  
3.9 Výzkumné otázky a hypotézy 

V této kapitole uvádím hlavní výzkumnou otázku a dvě dílčí otázky, které na hlavní otázku 

navazují. K těmto otázkám se vážou také hypotézy viz níže:  
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1. Hlavní výzkumná otázka: Existuje souvislost mezi celkovým časem stráveným na 
Facebooku a mírou spokojeností adolescentů s jejich přátelskými vztahy? 

Tato otázka je základní otázkou celé bakalářské práce a na základě ní se poté odvíjejí další dvě 

dílčí otázky. V případě, že by nedošlo k nalezení významné korelace mezi celkovým časem 

tráveným na Facebooku a spokojeností adolescentů v oblasti jejich přátelských vztahů, bylo by 

dobré zaměřit se detailněji na jednotlivé aktivity. Některé aktivity by mohly spokojenost 
v sociálních vztazích zvyšovat, jiné snižovat, čímž by se výsledek neutralizoval. 
2. Dílčí otázka: Liší se míra spokojenosti adolescentů v oblasti přátelských vztahů podle času 

tráveného různými aktivitami na Facebooku? 
Tato otázka si klade za cíl podrobněji se zaměřit na problematiku různých aktivit, které lze na 

Facebooku provozovat. Jedná se například o chatování s přáteli, komunikaci ve Facebookových 

skupinách, komentování svých přátel, aktualizování svého profilu či prosté sledování dění na 

Facebooku. 
3. Dílčí otázka: Liší se pozitivní vztahy adolescentů podle celkového času stráveného 

aktivním nebo pasivním využíváním Facebooku?  
Tato otázka sleduje souhrnný čas aktivit, které jsou tzv. pasivní a aktivní. Mezi aktivní způsoby 

užívání Facebooku patří například chatování s přáteli, komunikace ve Facebookových 

skupinách, komentování svých přátel, aktualizování svého profilu. Mezi pasivní aktivity lze 

řadit hraní her či sledování obsahu Facebooku. 
Na tyto otázky lze navázat hypotézou, která se opírá o dosavadní zjištění z různých výzkumů a 

které by se mohly projevit i v tomto případě. Tato hypotéza se týká třetí dílčí výzkumné otázky. 
3 a.  Hypotéza: Aktivní užívání Facebooku je u adolescentů spojeno s vyšší mírou spokojenosti 

v oblasti přátelských vztahů.  
Aktivní užívání Facebooku by mělo být spojeno s větší mírou spokojenosti v oblasti 
přátelských vztahů, zatímco pasivní využívání Facebooku nikoliv. Z výzkumu Burke, Marlow 
a Lento (2010) vyplynulo, že způsobu použití Facebooku, může mít různou souvislost se vztahy 

jedince. Přímá komunikace na Facebooku je spojena s nižší mírou osamělosti a pocitem 
pevných hlubších vztahů, zatímco pouhá konzumace obsahu je spojena s poměrně nekvalitními 

vztahy a také s vyššími pocity osamělosti. 
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3.10 Výběr respondentů 
Výzkumným vzorkem jsou studenti středních škol ve věku 15–19 let. Vzhledem k tomu, že se 

taková věková skupina dětí nachází na středních školách, zaměřila bych se na děti z 1. až 4. 
ročníku středních škol. Podle Vágnerové (2005) se jedná o období pozdní adolescence, které 

trvá přibližně od 15-20 let. Pozdí adolescence je období, ve kterém by měl mít jedinec čas a 
možnost porozumět sám sobě a osamostatnit se ve všech oblastech. Adolescent by měl již plně 

přijmout určitý styl života a kultury a mělo by dojít k potvrzení jeho sociální identity. 
Vrstevnická skupina je v tomto období nejdůležitějším zdrojem sociální a emoční podpory. 

Rozvíjejí se přátelské vztahy a spíše, než na skupinovou identitu je kladen větší důraz na 

sebeurčení (Vágnerová, 2005). Dospívající dávají ve svém volném čase často přednost právě 

užívání internetu či mobilních telefonů, kde komunikují se svými kamarády (Vašutová & 
Panáček, 2013).  
V současné době považuji užívání Facebooku za součást života téměř každého adolescenta. 
Facebook může být adolescenty takového věku využíván již více uvážlivě, bez přílišného 

experimentování. Může napomoci právě k završení hledání své identity a také sloužit jako 

prostředek k získání oné emoční a sociální podpory od přátel. 
3.11 Použité metody 

K této korelační studii by byl použit vlastnoručně sestavený dotazník, který by sledoval celkový 

čas trávený na Facebooku a také čas věnovaný různým aktivitám na Facebooku. Dále by byla 

využita část Dotazníku životní spokojenosti. 
3.11.1 Dotazník: Čas trávený na sociální síti Facebook 
Otázky autorského dotazníku byly zvoleny na základě již zveřejněných studií, které mimo jiné 

vidí rozdíl v aktivním a pasivním používání Facebooku (Burke, Marlow, & Lento, 2010). 

Vzhledem k tomu, že aktivní užívání by mělo mít souvislost s dobrými vztahy a pasivní naopak 
s nespokojeností se vztahy, došlo k rozdělení aktivit také tímto způsobem. Aktivním uživatelem 

je myšlena osoba, která se aktivně podílí na utváření obsahu Facebooku. Tedy převážně 

komentuje příspěvky druhých a sociálně komunikuje. Pasivní uživatel je konzumentem obsahu 

Facebooku, čte například články, hraje hry, používá aplikace, ale nijak se sociálně nezapojuje 

a spíše sleduje dění na sociální síti. Otázky jsou uvedeny v příloze 7.2.  
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3.11.2 DŽŠ 
Druhým využitým dotazníkem je dotazník životní spokojenosti: DŽS. Autory dotazníku jsou 
Fahrenberg, Myrtek, Schumacher a Brähler. Dotazník přeložili a upravili Kateřina Rodná a 
Tomáš Rodný.  
Dotazník vznikl v roce 1986 původně v rámci projektu, který se zabýval psychologickou a 
lékařskou rehabilitací pacientů s nemocemi srdce a krevního oběhu. O dotazník byl projeven 

velký zájem, ovšem z finančních důvodů bylo upuštěno od standardizace na reprezentativním 

výběru (Fahrenberg et al., 1986). Dostatečně velkou empirickou bázi pro analýzu škál a 
vytvoření norem pak vytvořil až rozsáhlý dotazníkový projekt Schumachera a Brählera 

(Fahrenberg, Myrtek, Schumacher, & Brähler, 2001). 
V současné době má dotazník deset škál, těmi jsou: Zdraví; Práce a zaměstnání; Finanční 

situace; Volný čas; Manželství a partnerství; Vztah k vlastním dětem; Vlastní osoba; Sexualita; 
Přátelé, známí a příbuzní; Bydlení. Každá škála je sycena 7 položkami, ze kterých si 

respondent vybírá: Velmi nespokojen(a), nespokojen(a), spíše nespokojen(a), ani spokojen(a) 

ani nespokojen(a), spíše spokojen(a), spokojen(a), velmi spokojen(a). Čím vyšší hodnotu 

člověk zvolí, tím větší spokojenost to znamená. Otázky této škály najdete v dotazníku Celkové 

životní spokojenosti (Fahrenberg, Myrtek, Schumacher, & Brähler, 2001). Celková hodnota 

životní spokojenosti se vypočte součtem všech položek. Nezapočítávají se však kategorie Práce 

a zaměstnání, Manželství a partnerství a Vztah k vlastním dětem. Na tyto škály totiž lidé často 

neodpověděli.  
Výsledky jsou převedeny z HS na standardní staninové hodnoty se středem 5 a standardní 

odchylkou 1,96. Díky tomu je možnost srovnávání dílčí části celkové životní spokojenosti i 
celkovou životní spokojenost mezi lidmi, přičemž jsou pod kontrolou rozdíly v pohlaví a věku: 

14–25, 26–35, 36–45, 46–55, 56–65, 66–75 a starší 75 let (Fahrenberg, Myrtek, Schumacher, 
& Brähler, 2001). 

3.12 Způsob zpracování a sběru dat 
Celkem by byly náhodným výběrem vybrány 4 střední školy z Prahy. Vybírány by byli děti 

všech ročníků, jelikož zde očekávám mnou zkoumanou věkovou skupinu 15-19 let. Cílem by 

bylo obsáhnout kolem 200 respondentů. 
Žáci příslušných tříd by byli po domluvě se školou v určitý den osloveni. Dostali by základní 

informace ohledně plánované studie a možnosti odměny. Zároveň by dostali k vyplnění 

kontaktní formulář, kde by měli uvést své jméno, věk, školu, ročník a email a potvrdit souhlas 
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s účastí na výzkumu. Podle kontaktního formuláře by následně došlo k párování průběžně 

zasílaných dotazníků s respondenty. Podepsané formuláře by zároveň později sloužily právě do 

slosování o konečnou odměnu, která by činila 2 000 Kč. Tím by se měla posílit motivace 

respondentů pro účast na výzkumu. Poté by byla administrována část dotazníku životní 

spokojenosti, a to otázky z oblasti týkající se Přátel, známých a příbuzných. Na úvod by byli 

respondenti požádáni, aby veškeré údaje vyplňovali pravdivě. Čas na vyplnění dotazníku by 

dle mého názoru zabral maximálně 10 minut, jelikož se jedná pouze o 7 otázek. Považuji za 

důležité administrovat tuto část dotazníku jako první, jelikož by pak bylo obtížné spojit se 

s respondenty osobně. Dotazník je také administrován povětšinou formou tužka papír. Poté co 

by došlo k vyplnění dotazníku, by byl uchazečům ten samý den prostřednictvím emailu odeslán 

výše zmíněný dotazník, Čas strávený na sociální síti Facebook. 
Dotazník Čas strávený na sociální síti Facebook, by byl elektronický on-line formulář. 
Respondentům by byl dotazník administrován prostřednictvím emailu každý pracovní den, 

následující po dni měření, a to po dobu 5 dnů.  Doba 5 dnů byla zvolena z důvodu možnosti 

zmapovat všechny způsoby využívání Facebooku daným uživatelem. Administrace on-line 
byla zvolena z důvodu nemožnosti každý den administrovat dotazník osobně a také se dle mého 

názoru sníží šance podvádět při načasování zápisů do písemného archu. To by se mohlo stát 

v případě, že by respondent zapomněl arch každý den vyplnit a zpětně by záznamy dopisoval. 
Takové záznamy bych nepovažovala za spolehlivé. Dotazník by uživatelé obdrželi ve stejnou 

hodinu každý den, v časovém rozmezí od 8 hodin ráno do 8 hodin večer. Pozdější večerní 

termín vyplnění dotazníku by mohl být respondenty zbytečně odkládán. 
Sledován by byl při vyhodnocování výsledků získaný celkový průměrný čas strávený 
uživatelem na Facebooku a průměrné časy jednotlivých aktivit. Vzhledem k tomu, že došlo 

k rozdělení aktivit na tzv. pasivní a aktivní, došlo by k sečtení a zprůměrování časů u otázek 

týkajících se pasivity a aktivity viz příloha 7.3. V emailu by respondenti dostali vždy návod 

k vyplnění dotazníku. Celkový čas, který by respondenti uvedli v první otázce, by měli následně 

rozdělit do dílčích aktivit, na které se ptají další podotázky. Tím by došlo k obdržení přesnějších 

výsledků. Časy by měli respondenti v dotazníku vyplnit do volného políčka, kam by mohli 

napsat jednotku času v hodinách i minutách. 
Dále dotazník sleduje počet přihlášení uživatele na Facebook za den a typ zařízení, ze kterého 

se uživatel přihlašuje. V druhé otázce také sleduje celkový čas trávený na jiné sociální síti, než 

je Facebook. Jedná se o dvě doplňkové otázky. Myslím, že frekvence přihlášení a typ zařízení, 

ze kterého je přihlášení provedeno, může být z hlediska spokojenosti se vztahy také určujícím 
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faktorem. Byla by provedena korelace počtu přihlášení uživatele za den na Facebook se škálou 

Přátelé známí a příbuzní. Otázka směřující na jiné sociální sítě, než je Facebook, mapuje 

popularitu i jiných sociálních sítí a sleduje také jejich vliv. Případná korelace času tráveného 

na jiné sociální síti a míry spokojenosti v oblasti vztahů adolescentů by také mohla přinést 

zajímavé výsledky, které by se následně daly více zkoumat.  
Dotazník Čas strávený na sociální síti Facebook by prošel pilotním testováním na vzorku 
studentů, aby se ověřila srozumitelnost otázek i vhodnost načasování administrace a způsobu 

vyplnění otázek. Data by byla analyzována za pomoci Spearmanova koeficientu pořadové 

korelace. Ten má vyšší hodnoty v případě, kdy se jedná o nelineární závislost (Hindls, 

Kaňoková, Novák, & 1997). Data získaná z DŽS, by byla zaznamenána do počítače.  
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4 Diskuse 
Ráda bych započala tuto kapitolu zmíněním osobních předpokladů výsledků této práce, které 
se poměrně shodují s doposud provedenými výzkumy. Mým předpokladem je, že současná 

generace dětí je s Facebookem již tak dobře obeznámena, že jim slouží jako nástroj pro 

udržování stávajících přátelských vztahů a působí tedy na tyto vztahy pozitivně. A to v případě, 

že je Facebook využíván aktivně k udržování těchto vztahů. Celková doba strávená na 

Facebooku pravděpodobně nebude významně korelovat s přátelskými vztahy, protože kvalitu 
vztahů určují spíše jednotlivé aktivity, jejichž protichůdné výsledky se mohou vykompenzovat. 
Výsledky výzkumu by zajisté mohla ovlivnit paměť uchazečů, kteří si nepřesně pamatují čas 

strávený na Facebooku. Také se samozřejmě někteří uživatelé mohou chtít jevit v lepším světle, 

a proto neuvedou přesný čas. Někteří jedinci by si také mohli spojit oba dotazníky dohromady 

a pochopit tak smysl výzkumu a odpovídat nepravdivě. Není však možné takovému odhalení 

příliš zabránit. Otázky uvedené v dotazníku aktivit na Facebooku by nemusely také postihnout 
vše, co daný uživatel na Facebooku dělá. Tomu by se však dalo předejít pilotáží daných otázek. 

Vzhledem k tomu, že na užívání Facebooku má vliv také osobnost, viz příloha 7.1, mohla by 
být také sledována v rámci výzkumu. Někteří jedinci nemusí například být tak extravertovaní 
a proto jim ani nevadí menší množství přátel a i přes to, že Facebook využívají pasivně, jsou 

spokojení, protože to je jejich volba. Zajímavé je také sledovat počet přihlášení uživatele k FB 
za den. I taková věc může mít souvislost se spokojeností ve vztazích. Lidé, kteří se k FB 
připojují neustále, se mohou snažit suplovat osamělost a nevnímají za celý den příliš, co se 

kolem nich děje. Žijí tzv. online a neustále monitorují dění na síti. Pokud si ale někdo k FB 
sedne třeba večer, zatímco jej po celý den neotevřel, může to značit nižší míru pocitu 

osamělosti, a naopak působit pozitivně, i když čas strávený na FB bude stejný.  
V případě však, že by bylo užito kvalitativního dotazování u jedinců, jejichž výsledky se budou 

výrazně lišit od ostatních, mohlo by se přijít i na detaily zmíněné v první části práce. Tedy že 

pomocí Facebooku mohou lidé například vyjádřit svou identitu, nebo důvody vyplývající ze 

specifik internetové komunikace, tedy že komunikace zde může být jednodušší, než 

komunikace tváří v tvář.  
Myslím si, že také zpracování dat by mohlo být z důvodu převádění výsledků do počítače 

poněkud časově náročné. Výsledky výzkumu by také platily pouze dočasně, protože se 
generace dětí neustále mění a s tím i jejich přístup k využívání internetu. 
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Rozdělení aktivit na pasivní a aktivní, by také mohlo podlehnout některým spekulacím. U 
tohoto předpokladu by se dalo polemizovat nad tím, co přesně ještě spadá do aktivity a zdali se 
aktivní jedinec opravdu cítí spokojen se vztahy. Napadá mne, že přidávání příspěvků na svůj 

profil, může být také poutáním pozornosti a rozptylováním se od vlastní samoty. Člověk, který 

je tedy hodně aktivní na svém profilu, nemusí být spokojený se svými vztahy, ale snaží se je 

takto kompenzovat. Tím však může následně dojít k tomu, že mu jeho okolí začne věnovat větší 

pozornost a jeho vztahy se následně zlepší. 
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5 Závěr 
Tato práce se zabývá užíváním sociální sítě Facebook adolescenty a souvislostí s jejich 

přátelskými vztahy. Do těchto vztahů spadají kamarádi, rodina či známí. Práce je rozdělena do 

tří částí. První část se zabývá internetem jako prostředím a sleduje odlišnosti kyberprostoru od 

reality. Je zmiňována specifikace komunikace po internetu, anonymita, která někdy napomáhá 

lidem k větší otevřenosti i jaké mohou být motivy pro komunikaci na internetu. Druhá část se 

pak zabývá vztahy a jejich důležitostí v životě člověka. Vztahy jsou uvedeny do kontextu 

celkové životní spokojenosti. Je probírána lidská potřeba někam náležet, přátelství a jeho 
funkce, jaký je rozdíl mezi vztahy reálnými a vztahy na internetu a také problematika 

osamělosti. Poslední část sleduje Facebook, popisuje jeho funkce i zdůvodňuje, proč je tato 

sociální síť tolik oblíbená. Jsou také zmíněny výzkumy sledující různé způsoby používání 

Facebooku a motivy k používání Facebooku. Na závěr je uveden návrh výzkumu, který vychází 

z poznatků práce i osobních zkušeností. Je sledován čas a způsob používání Facebooku a ten je 

korelován s výsledky z dotazníku týkajícího se přátelských vztahů. Předpokladem je, že jedinci, 

kteří nejvíce využívají Facebook pro komunikaci se svými přáteli, budou mít lepší pozitivní 

vztahy. Naopak jedinci nespokojení se vztahy budou na Facebooku trávit čas především 

pasivně. Čím více času zde stráví pasivní činností, tím méně budou spokojení se vztahy.  
Facebook je od ostatních sociálních sítí poněkud odlišný. Například Sheldon (2008) ve svém 

výzkumu uvádí, že Facebook je využíván převážně k tomu, aby pomáhal udržovat vztahy 

s lidmi, které již člověk potkal a zná je. Jen málo lidí využívá Facebook pro navazování nových 

přátelství. Co se týče aktivit na Facebooku, z předchozích studií vyplynuly nejčastější aktivity 

provozované uživateli Facebooku. Studenti na Facebooku komentují různé příspěvky za účelem 

vyhledávání sociální interakce či zábavy, chatují, aby zůstali v kontaktu a podobné je to při 

přidávání příspěvků na zeď svých kamarádů (Smock, Ellison, Lampe, & Wohn, 2011). Také 

uživatelé přidávají své statusy, komentují příspěvky a fotky ostatních (Hampton, Goulet, 
Rainie, & Purcell, 2011). Dalšími aktivitami je také účast ve skupinách, sledování obsahu 

Facebooku, přidávání statusů na svůj profil a sledování svých přátel i přátele přátel (Joinson, 
2008). Na základě všech těchto zjištění z výzkumů, bylo dáno dohromady několik aktivit, které 

by měly postihovat všechny činnosti na Facebooku. S těmito aktivitami v zásadě souhlasím. 

Osobně využívám nejvíce Messenger, poté přidávám příspěvky na svůj profil, i komentuji 
příspěvky ostatních a jsem členem pár skupin, kde sleduji a přidávám příspěvky do diskusí. 

Občas sleduji i obsah Facebooku.  



47  

Roztřídění aktivit proběhlo také s ohledem na studii, která zjistila, že je rozdíl, zdali je Facebook 

užíván aktivně či pasivně. Přímá komunikace by měla souviset s lepšími vztahy a má se jí na 

mysli například označení přítele v nějakém příspěvku, přidávání věcí na svůj profil a posílání 

zpráv. Konzumenti obsahu Facebooku měli však vztahy méně kvalitní (Burke, Marlow, & 
Lento, 2010).  
Mnoho studií se zabývá množstvím času stráveným na Facebooku a zjištěním prováděných 

aktivit. Také různé studie tvrdí, že komunikace na FB s přáteli je pozitivní a přispívá 

k utužování vztahů. Většinou je však čas sledován v souvislosti s trochu odlišnými veličinami, 

než je spokojenost v oblasti přátelských vztahů. Například se sebevědomím nebo osamělostí.  
Považuji pro to za přínosné obohatit tuto oblast dalším výzkumem a rozšířit tak poznatky o 

informace, které budou pocházet z Českého prostředí, a to u skupiny dětí 15-19 let. Dokázala 

bych si do budoucna představit rozšíření výzkumu o longitudální studii, která by sledovala 

osamělé jedince v souvislosti s užíváním Facebooku a po čase by zjišťovala, kteří jedinci se 

začali cítit díky Facebooku méně osaměle.  
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7 Přílohy 
7.1 Osobnost jako vlivný faktor  

Významným faktorem, který ovlivňuje celkovou životní spokojenost, se ukázala být i osob-
nost člověka. Považuji za důležité zmínit tento faktor, neboť způsob, jakým lidé reagují na určité 

události, je vždy dán jejich individualitou, kterou právě osobnost vyjadřuje. To se týká i způsobu 

užívání internetu. Níže jsou uvedeny studie, které se zabývaly především pětifaktorovým 

modelem pojetí osobnosti (Big Five) (Hřebíčková, Blatný & Jelínek, 2010). Pětifaktorový 

model osobnosti BIG FIVE obsahuje pět dimenzí osobnosti: Extraverze, Přívětivost, 

Svědomitost, Otevřenost vůči zkušenosti, Neuroticismus. Pomocí těchto dimenzí lze rozlišit 
rozdíly mezi lidmi (McCrae & John, 1992). Jedna ze starších studií sledovala vliv osobnostních 

charakteristik na celkový citový stav a jeho vliv na osobní pohodu. Podle tohoto modelu je u 
člověka důležitá míra extraverze a neuroticismu. Extraverze se obvykle pojí s pozitivním 

citovým laděním, zatímco neuroticismus naopak (Costa & McCrae, 1980). V jejich další studii 

zahrnuli do osobnosti i další dimenze z pětifaktorového modelu, jako jsou přívětivost a 

svědomitost, které opět přinášejí spíše pozitivní prožitky. Člověk je díky přívětivosti otevřen 

novým vztahům a díky svědomitosti spíše dosahuje vlastních cílů. Dále zvážili také otevřenost 

vůči zkušenosti, která má podle autorů podíl na intenzitě prožívání negativních a pozitivních 

emocí. Za důležitější však považují přívětivost a svědomitost (McCrae & Costa, 1991).  
Další studií, která sledovala vliv osobnosti na osobní pohodu, byla studie De Neveové a 
Coopera (1998). Ti potvrdili předchozí domněnku o neuroticismu, jako o významném faktoru 

při utváření osobní pohody. Je nejvýraznějším faktorem v oblasti negativních citových stavů, 
zatímco pozitivní citové vztahy se opět váží na přívětivost a extraverzi.  
Přestože osobnost může vysvětlit mnohé ohledně celkové životní spokojenosti, mají na ní vliv 
i vnější proměnné, jako je například kulturní prostředí. Kultura může například určit, které věci 
budou nejvíce ovlivňovat celkovou životní spokojenost člověka a jak moc co pro něj bude 
důležité. V každé kultuře lze tedy najít podobnosti v tom, co se považuje za hodnotné a 
ovlivňuje to celkovou životní spokojenost (Diener, Oishi, & Lucas, 2003). 

7.2  Čas strávený na sociální síti Facebook  
1) Kolik času celkem jste včera strávil/a na sociální síti Facebook? 



57  

2) Kolik času jste včera strávil/a dopisováním si s přáteli po messengeru či Facebook 

chatu? 
3) Kolik času dohromady jste včera věnoval/a činností na svém Facebookovém profilu? 

(například přidávání statusů, fotek…)  
4) Kolik času jste včera strávil/a aktivitou ve Facebookových skupinách? 
5) Kolik času jste včera věnoval/a komentování zveřejněných statusů, fotek či dalších 

aktivit svých přátel na Facebooku?  
6) Kolik času dohromady jste včera strávil/a hraním Facebookových her a užíváním 

aplikací?   
7) Kolik času jste včera strávil/a prohlížením si příspěvků, videí a dalších věcí na Hlavní 

stránce Facebooku? 
8) Kolikrát denně jste se včera přihlásil/a na Facebook a prostřednictvím jakého zařízení?  
9) Jakou další sociální síť jste včera nejvíce navštívil/a? (Uveďte prosím jméno sociální 

sítě a celkový čas strávený na této sociální síti.) 
7.3 Rozdělení otázek dle pasivity a aktivity uživatele 

Otázky dle pasivity: 
- Kolik času dohromady jste včera strávil/a hraním Facebookových her a užíváním 

aplikací?   
- Kolik času jste včera strávil/a prohlížením si příspěvků, videí a dalších věcí na Hlavní 

stránce Facebooku? 
a aktivity: 

- Kolik času jste včera strávil/a dopisováním si s přáteli po messengeru či Facebook 

chatu? 
- Kolik času dohromady jste včera věnoval/a činnosti na svém Facebookovém profilu? 

(například přidávání statusů, fotek…)  
- Kolik času jste včera strávil/a aktivitou ve Facebookových skupinách? 
- Kolik času jste včera věnoval/a komentování zveřejněných statusů, fotek či dalších 

aktivit svých přátel na Facebooku? 
 
 
 


