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Anotace 

Média hrají v životě člověka nespornou roli. V dnešním světě se tedy s komunikací 

mediální setkáváme každodenně. Velkou roli při této komunikaci hrají v posledním 

desetiletí online sociální sítě. Takovým fenoménem je i sociální sít Facebook, která co 

do rozsahu nemá na našem území konkurenci. Od svého vzniku se stala velice rychle 

komunikačním médiem, na kterém denně miliony lidí po celém světě konzumuje nejrůznější 

obsahy. Tato platforma v posledních letech aplikuje a neustále upravuje svůj algoritmus, na 

základě kterého předkládá uživatelům personalizovaný obsah dle toho, co sám uzná za 

vhodné, že bys se mohlo líbit či lidi zajímat. Z hlediska toho tato diplomová práce s názvem 

Informační bubliny v prostředí sociální sítě Facebook zkoumá, zdali je možné, že se lidé 

díky tomuto mechanismu uzavírají do tzv. informačních bublin, tedy do takové izolace, ve 

které nemají šanci získat informace pomáhající se dostat k názorové diverzifikace, a tím 

k novému pohledu na určitý jev. Prostřednictvím kombinované kvalitativní metody deníčků 

a následných rozhovorů zjišťuje, jakým způsobem mladí lidé na této sociální sítí konzumují 

zpravodajské obsahy, a především jaké je jejich povědomí o tomto algoritmu a o fenoménu 

informačních bublin. 

 

Annotation 

The media play an indisputable role in human life. Thus, we come across media 

communication daily in today's world. Online social networks have had a significant role in 

such communication over the past decade. The Facebook social network presents an example 

of such a phenomenon, which does not have a rival in terms of its size in the Czech Republic. 

It has rapidly become a communication media through which millions of people around the 

world consume various content. In recent years, this platform has been applying and 

continually adjusting its algorithm to provide users with personalized content. The 

personalized content is provided on the basis of the algorithm which evaluates what might 

be appropriate or interesting for people. From this point of view, this thesis called Filter 

bubbles on Facebook social network is examining the existence of a so-called filter bubble 

phenomenon. The information bubbles present information isolation in which people lack 

a diversity of information which would help people to get into an opinion diversification, 

and therefore to have an opportunity to have a new point of view about a certain 



 

 

 

phenomenon. Through the combined qualitative method of diaries and subsequent 

interviews, it explores how young people consume news content on this social network and, 

above all, what is their awareness of the algorithm and the phenomenon of information 

bubbles. 
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Úvod 

 

Není pochyb, že do značné míry komunikace jakožto součást socializace utváří 

člověka a ten je základem společnosti. Aby byla řádně funkční, je nutné si mezi sebou 

přenášet informace, a to ne pouze tváří v tvář, ale také více než kdy jindy skrze nejrůznější 

média, která mají moc bořit bariéry časové i prostorové. Právě média stojí u zrodu moderní 

společnosti, ve které jsou informace zejména o každodenním obrazu světa cennou 

komoditou. 

Stále mezi lidmi existují tací, kteří se ztotožňují s názory, které tvrdí, že s přístupem 

k internetu dostávají lidé možnost utvářet si zcela objektivní názory na veškeré dění ve světě. 

Je nutné si však také uvědomit, že tak jako se rychle transformují nové technologie, i tak 

rychle se mění prostředí internetu obecně. Dnes již není pochyb, že tento celosvětový systém 

navzájem propojených počítačových sítí nám přináší bezmezné množství dat, která se 

zpracovávají v poměrně krátkém čase. Také nám zajisté rozšiřuje obzory a mění vnímání 

světa ve svém svobodném prostředí, kde jen s těžkostí nalézáme hranice.  

Na druhé straně si rovněž společnost musí být vědoma toho, že nám informace pouze 

neposkytuje, ale také od nás mnohé získává. Otázkou ovšem je, jaké informace nám internet 

a veškerá nová média poskytují přednostně, a především v jakém vztahu k tomu, co jim 

o sobě říkáme my sami. Přináší nám doopravdy neomezenou svobodu? A co nám o sobě 

prozrazuje obsah na individuální hlavní stránce Facebooku? Tyto otázky si autorka kladla 

na počátku psaní této práce. 

S příchodem termínu web 2.0, který bude objasněn v první kapitole, se internetové 

prostředí stává sdíleným prostorem s možností personalizovaného obsahu pro každého 

jednoho uživatele. Chytrý telefon, notebook, tablet či jakékoliv podobné zařízení nesbírá 

informace pouze o tom, kde se právě nacházíme, komu voláme nebo co čteme. Tato zařízení 

také mají informace o tom, zdali jsme navštívili nějaký obchod, i když máme vypnuté 

zařízení GPS, jestli jdeme pěšky, jedeme autem či jsme právě na nějaké události a tyto 

informace střádá tak, aby s nimi později mohla naložit dle svého uvážení. Každý „klik“ se 

tak stává komoditou a každý pohyb myší může být vydražen během mikrosekundy nejvýše 

nabízejícímu. 

Hlavní dílo zabývající se fenoménem informačních bublin, z kterého tato práce 

vychází, je kniha internetového aktivisty Eliho Parisera z roku 2011 The Filter Bubble: What 

the Internet is Hiding from You, která skepticky nahlíží na budoucnost internetu a jeho 
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působení na pohled, kterým se díváme na svět. Mimo jiné kritizuje Google algoritmus, který 

propouští převážně zprávy připravené danému uživateli na míru. Z tohoto důvodu je velice 

těžké vytvářet si objektivní a ucelené názory, skrze které nějakým způsobem nahlížíme na 

svět. 

Na počátku teoretické práce se autorka zaměřuje na pojem médium, jak ho definují 

různí autoři a v čem spočívá úskalí této definice. Dále zde přinese poznatky z oblasti nových 

médií a vhled do změn v tvoření internetových obsahů v posledních letech nejmodernějších 

technologií. Vysvětlí, kdo je to generace Z, a proč jsou právě oni pro tuto práci vhodným 

výzkumným souborem. Druhá kapitola se věnuje mediální gramotností a její situací v České 

republice. Poslední kapitola teoretické části rozebírá stěžejní literaturu této práce a podrobně 

se dívá na fenomén informačních bublin (ang. filter bubbles). Také rozebírá algoritmus, 

kterým je vybíráno, jaké příspěvky se zobrazí každému unikátnímu uživateli. A zároveň 

podrobně rozebere jednu z nejrozšířenějších sociálních sítí s největším dosahem na světě – 

Faceboook. 

Základem této diplomové práce je myšlenka, že právě takovým způsobem, jakým 

užíváme sociální sítě se sami uzavíráme do takzvané informační bubliny, které si mnozí lidé 

nejsou vědomi, a v které nás následně nové technologie neustále utvrzují. V extrémních 

případech může dojít až k takové nežádoucí situaci, kdy si jedinec nepřipouští, že může 

existovat jiné vnímání světa než to, na které pohlíží v rámci své vlastní bubliny, která se 

sociálními sítěmi a jejich algoritmy pouze umocňuje. Tato práce upozorňuje na fakt, že 

vzhledem k tomu, že lidé mnohdy nevědí, jak tyto technologie fungují, stává se fenomén 

informačních bublin nebezpečný pro celou společnost. Ten je na pořadu dne více než kdy 

jindy, jelikož dospělosti dosahují jedinci, kteří již po boku internetu, potažmo internetových 

sociálních sítí, vyrůstali.  

V návaznosti na předcházející úvahy, si autorka při sestavování tezí na začátku psaní 

této diplomové práce kladla za cíl zodpovězení následujících výzkumných otázek. Nejprve 

ji zajímalo, zdali mladí lidé v České republice vůbec žijí v informačních bublinách. 

A následně, jaké povědomí o informačních bublinách tito mladí lidé mají. Po hlubším 

prostudováním odborné literatury se rozhodla výzkumnou otázku přeformulovat do 

kvalitativní podoby. A tedy, jak vypadá prostředí informačních bublin, ve kterém se mladí 

čeští lidé pohybují? Záměrem stále zůstává zachycení přístupu dospívajících a ranných 

dospělých ke zpravodajským obsahům na Facebooku a zjištění, zdali si jsou vědomi toho, 

proč jsou jim některé obsahy zobrazovány. 
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Celkovým cílem této práce je zodpovězení zastřešující otázky, tedy jakým způsobem 

konzumují mladí lidé zpravodajské informace skrze sociální síť Facebook a jaké je jejich 

porozumění problematice algoritmu této sociální sítě a informačních bublin obecně. Zároveň 

také přinést praktický vhled do světa informačních bublin a mediální gramotnosti, jelikož 

právě v České republice se tímto tématem v rodném jazyce zabývají odborníci pouze 

okrajově. Důvodem, proč bylo vybráno toto téma je, že informační bubliny hrají, a ještě více 

se stoupající atraktivností a dostupností internetu budou hrát roli pro formování novodobé 

informační společnosti. Autorka práce si uvědomuje, že více než kdy jindy je nutno ve 

společnosti prohlubovat znalosti, které přispívá ke kritickému myšlení a čtení mezi řádky. 
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Teoretická část 

1 Médium 

 

Média hrají v současnosti nepostradatelnou úlohu v životě celé společnosti. Jelikož 

převážnou část toho, co víme o okolním světě, získáváme právě skrze ně a rovněž velká část, 

ať už soukromé či veřejné komunikace probíhá stejně tak. Právě ona nám do jisté míry 

obecně zrcadlí svět a také snaží říkat, jak ho vnímat. Bezpochyby jsou nedílnou součástí při 

utváření a rozvíjení vztahů, ať už těch udržovaných na dálku či geograficky blízkých. Hrají 

neoddělitelnou roli v našich každodenních aktivitách a ovlivňují formování sociálních 

identit. V neposlední řadě výrazně mění prostorové řešení našich domovů a uspořádání 

těchto aktivit. Tento výčet slouží jako představa důležitosti pro současnou společnost.  

Samotný pojem „médium“ ovšem bývá vykládán různými způsoby. Vždyť jen ve 

Slovníku mediální komunikace Ireny Reifové (2004, s. 139) je mu přičítáno několik 

možných významů. Ačkoliv termín vychází z latinského slova, kterému bývá nejpůvodněji 

přičítán smysl jakéhokoliv prostředku či něco uprostřed, co vzájemně pojí dvě a více stran, 

v mediálních studiích slouží k jednoznačnému účelu. Jedná se o významný článek mezi 

komunikátorem a příjemcem. A je využívaný hojně jako nástroj při masové komunikaci, 

který má za úkol přenášet informace v různých formách sloužící k různým účelům. Takto 

vykládaný pojem na počátku tohoto století počítal s tím, že média mají nejčastěji podobu 

rozměrných mediálních organizací, která tvoří sdělení pro, než je specifická 

profesionalizace, veřejná dostupnost, standardizace a šíření k početnému heterogennímu 

publiku. 

Existuje ovšem mnoho jiných pojetí toho slova, která do sebe v nejširším možném 

chápání prostě zahrnuje jakýkoliv prostředek sociální komunikace, ať už řeč, písmo či hudbu 

nebo výtvarné umění. Tedy cokoliv, co reprezentuje nějaký význam (Halada, Osvaldová, 

2017, s. 147). V současné době je také nutné usměrnit toto slovo z hlediska běžné mluvy, 

která stále častěji aplikuje na slovo médium významy technických prostředků a sociálních 

systémů masové komunikaci pomáhajících jako je například tisk, rozhlas, televize, film, 

nová média a další. 

Mnoho autorů, kteří se snaží popsat termín „médium,“ se také zabývá z velké části 

jeho materiálním aspektem. Domnívají se tak, že se jedná výhradně o nosič či prostředek 
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určitého sdělení nebo jakoukoliv technologii, která vede k tomuto cíli. Karol Jakubowicz 

(2013, s. 55) mimo jiné zpochybňuje často zmiňovaný internet, když předpokládá, že jako 

takový ke koncovému uživateli pouze přenáší obsahy, které byly vytvořeny odesílatelem. 

Proto ho nepovažuje za médium v přesném slova smyslu, ale chápe ho jako prostor ke 

komunikaci. S tím ovšem dodává, že termín takto není striktní vzhledem k tomu, že do něj 

lze zahrnovat jak uživatele, dodavatele služeb i samotné obsahy. Souhlasí tak s tvrzením 

Denise McQuaila, že internet samotný nemůže být masovým médiem vzhledem 

k postrádající institucionalizaci a organizaci masových médií. 

Pokud jde o samotné médium, Jakubowicz (2013, s. 57) dále dodává, že definice se 

nejčastěji zaměřují na materiální a organizační rovinu a naprosto opomíjejí tvorbu obsahů. 

A tak přidává k významu slova médium jako nosič také význam jako „instituce, produkující 

informační a zábavní sdělení.“ V tomto pojetí tedy takto můžeme nazývat nejrůznější tiskové 

domy, či televizní a radiové stanice. 

Není pochyb, že média jako prostředek rozsáhlého šíření myšlenek se proměňují již 

od dob jejich vynálezu. Již v 16. století s příchodem tištěného slova vyvstávala otázka 

kontroly šíření informací. Velký skok média zaznamenávají v druhé polovině 19. století, kdy 

přichází koncept „nových médií.“ Ta se dle Denise McQuila (2009, s. 35) odlišují 

v současném pojetí nejvíce jejich vzájemným propojením, možností uživatele být zároveň 

odesílatel i příjemce, interaktivitou, početnými varianty využití a volným charakterem, 

ubikvitní povahou a decentralizací. Je však nutno brát v potaz, že o nových médiích 

hovoříme s ohledem na jejich referenční bod. 

Pavlíček (2010, s. 10) říká, že pro každou dobu jsou určitá média nová. Vždyť 

i fotografie po určitý čas v 19. století byla naprosto novou a přelomovou technologií.  

Pohyblivé obrázky, jako předchůdce dnešního naprosto běžného filmu, bratří Lumiérů 

ohromily tehdejší svět minulých generací stejně tak. Ten dal dokonce za vznik celému 

novému průmyslu. Po vzniku telegrafu, telefonu, rádia a televize, které rozšířily rapidně 

model masové komunikace se do termínu nová média, o kterých hovoříme, nyní dostala ještě 

spíše média elektronická. 

Někteří autoři za nová média považují všechna ta, která vyvinula ve 20. století. Jiní 

jako například Jaromír Volek, Jan Jirák a Barbara Köpplová (2006, s. 8) rozdělili média na 

primární, sekundární, terciární a kvartérní. Primární média přináší fundamentální principy 

veškeré mezilidské komunikace a jedná se zejména o jazyk a neverbální vyjadřování. 

Sekundární média mají za úkol zprostředkovávat zejména interpersonální komunikaci, která 
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je schopná překonávat časové i geografické překážky. Do této kategorie řadí jednak starší 

písmo či knihtisk, ale i vývojově vyzrálejší telegraf, dálnopis či telefon. Třetí kategorii tvoří 

média terciální, která v sobě skrývají pojem masová média. Ta umožňují dosah většího počtu 

recipientů, o kterých mediální studia hovoří jako o masovém publiku. Jedná se o masový 

tisk, rozhlas a televize. Tedy média, která potřebují komplexní organizační zázemí 

a pokročilé cesty distribuce, které jsou schopny přenášet obsah v náležitém rozsahu. 

Poslední, tedy kvartérní média, označují autoři jako nová, digitální či síťová, která mají 

schopnost digitálního kódování dat a obsahů přes nové technologické platformy. Právě ty 

poskytují vzájemné propojení a sbližování jednotlivých uživatelů. A zejména pro ty jsou 

atraktivnější vůči tradičním médiím svou variabilitou. 

Na této typologii médií je možné ukázat teorii jednoho z nejvýznamnějších teoretiků 

Marshalla McLuhana. Tedy, že každé další médium, které se objeví má v sobě obsaženo 

médium vývojově nižší. Současná média, která označujeme za nová v sobě právě tyto 

vývojové etapy, zahrnují. Macek (2011, s. 13) se také domnívá, že právě vymezení nových 

médií s sebou přináší mnohé zavádějící, jelikož o novosti lze pochybovat, pokud si 

uvědomíme, že první počítače byly tvořeny již ve 40. letech 20. století. A dodává, že 

označení nových médií je spíše typické svou proměnlivostí než, že by bylo skutečně nové. 

V porovnání se svými předchůdci je poměrně nestálé, neustále se vyvíjející a tím spíše jejich 

novost odkazuje k inovativním technologiím a následným komunikačním posunům. Což je 

možné doložit například na vývoji webových stránek či mobilních telefonů, které se během 

prvních deseti let nového tisíciletí posunuly od nejjednodušších statických webů k online 

sociálním sítím s dotykovým rozhraním a nepřetržitým přístupem k internetu.  

Úskalí při jednoznačném definování nových médií také nastává při snažení se 

o jejich výčet. Jsou totiž typické svou nepřehlédnutelnou pluralitou a variabilitou, které 

zapříčiňují, že jako nová média bývají označovány veškeré mediální technologie od 

počítačů, tabletů a jiných zařízení přes síťové protokoly a služby jako Google, YouTube, 

Twitter či Facebook až po softwarové aplikace jako emaily, webové prohlížeče, přehrávače 

či počítačové hry. 

McQuial (2009, s. 50-51) také ve svém sociocentrickém pojetí médií přináší 

hypotézu, že dnes je již více než jasné, že v tomto komunikačním toku dochází k posunu 

rovnováhy moci od médií k publiku. To má na výběr z mnoha variant a má možnost je také 

využívat mnohem aktivněji. Macek (2009, s. 62) to potvrzuje a dodává, že v současné době 

je stav televize takový, že začíná být médiem, které pouze dokresluje pozadí domácnosti, ve 
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které převládá spíše individuální mediální činnost. Ta přináší rozšířenou kontrolu jednak 

doby konzumace, ale i její struktury. Uživatelé médií již sami rozhodují, co budou 

konzumovat, z jakého zdroje, a v kterém čase. Potřeby, které společnost měla před novými 

médií, zůstávají. Pouze se naplňují dalšími způsoby v poměrně novém prostředí.  

Otázkou, zda jsou společenské posuny zapříčiněny dominantní technologií, se 

zabývá mnoho nejenom mediálních teoretiků. Tato diskutabilní oblast bádání, o které 

uvažovali již myslitelé 19. století, bývá označována jako technologický determinismus. 

Naplno se rozvinula až ve 20. století především pod vlivem Marshalla McLuhana, který se 

ve zjednodušené představě domnívá, že technologie předurčují vývoj společnosti. To je 

ovšem zavádějící a kritiky mnohdy vytýkáno, jelikož zapomíná na fakt, že ony technologie 

jsou v první řadě výtvorem společnosti a jsou uzpůsobeny jejím potřebám (Macek, 2009, 

s. 39). Při dokazování či vyvracení teorií ovšem stojí v cestě zkoumání nejednoznačných 

dopadů těchto technologických inovací, jelikož zejména nová média se do našich životů 

promítají mnohoznačnými a protikladnými způsoby a je tak složité tyto koncepty zobecnit. 

1.1 Nové tvoření internetových obsahů 

 

Klíčovým krokem pro vývoj internetu a informační společnosti byl vznik firem, které 

začaly provozovat servery umožňující zveřejňování vlastních obsahů bez ohledu na 

vlastnictví nákladných technologií či jejich celkovému porozumění. Stěžejním znakem, 

který tak v současné době maže hranici mezi profesionálními a laickými tvůrci obsahu 

jakéhokoliv vzdělání a sociálního statusu, se stala interaktivita (Petranová, 2011, s. 39 

a s. 123). Právě díky ní je vytvářen v online prostředí uživatelský obsah (user generated 

content) a data tak již neproudí pouze jedním směrem. Společnost tak zaznamenává posun 

od interpersonální komunikace (one-to-one) přes masovou (one-to-many) ke komunikaci 

typickou pro nová média (many-to-many), ve které hrají technologie nepostradatelnou roli. 

Jak Pavlíček (2008, s. 8) říká, ta se stává novým fenoménem v podobě „masové 

individualizace“, která oslovuje velké publikum za udrženého individuálního přístupu.  

Tato aktivní spolupráce lidí na internetu přichází s nástupem síťové revoluce, která 

přináší pojem web 2.0, tedy nástroj pro usnadnění komunikace mezi miliony lidí. Tento 

termín zavedl Tim O’Reilly, který takto označil webové služby druhé generace, mezi které 

zařadil také sociální sítě. Hlavní myšlenkou proměny webu byla jeho decentralizace a přesun 

tvorby k uživatelům (Pavlíček, 2010, s. 83).  
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Ačkoliv definice tohoto termínu je odborníky považována za vcelku vágní, širokou 

veřejností byl termín rychle vžit a stal se tak kritiky označovaným „buzzword.“ O’Reilly 

také v dalších letech přišel s konceptem pokročilého webu 2.0, který někteří autoři dokonce 

označují za web 3.0, což už může přinášet určité problémy. Jeho myšlenkou ale bylo využití 

senzorických vstupů a chytrých algoritmů. Sílu vidí v jeho otevřené databázi a snadnému 

zpracování údajů, které je jednotné a strojové. Mluví tak o webu sémantickém, který bude 

podtrhovat smysl dat. Zásadním rysem takového webu je i nezávislost obsahu a formy. Ta 

dává možnost vzniku aplikací, které slučují mnoho různých datových zdrojů. Uživatelé, kteří 

přidávají hodnotu, jsou klíčem úspěchu díky své uživatelské loajalitě, nízkým nákladům, 

aktuálnosti a zajímavosti pro ostatní. 

1.2 Online sociální sítě 

 

Od počátku nového tisíciletí stoupají na atraktivnosti pro uživatele internetu sociální 

sítě. Za ty Macek (2011, s. 59) označuje internetové platformy zprostředkovávající 

komunikační služby, pro které je fundamentální uživatelský profil, díky kterému je možno 

přistupovat k jiným uživatelským profilům, a prostřednictvím kterých je vedena komunikace 

mezi nimi. Pavlíček (2010, s. 125) navíc také dokládá, že „v oblasti Webu 2.0 se pod sociální 

sítí rozumí každý systém, který umožňuje vytvářet a udržovat seznam vzájemně propojených 

kontaktů, přátel. Dají se sem zařadit i systémy, u kterých není budování kontaktů primární, 

ale jenom jednou z podporovaných funkcí.“  

Mezi nejznámější patří jednoznačně Facebook, o kterém bude řeč ve třetí kapitole, 

dále kariérní síť LinkedIn, mikroblogy Twitter a Tumblr, Instagram či Snapchat. Ačkoliv 

první takováto síť vznikla již v roce 1997 s názvem Sixdegree.com, velkého rozmachu se 

dočkaly až zhruba o deset let později. Síla těchto následně vytvořených sociálních sítí 

spočívá ve sdílení zájmů s lidmi, se kterými máme vazby již ve světě reálném, zatímco 

anonymita je zde spíše výjimečná. Ty tak snadněji prohlubují vztahy ve fyzickém světě 

a rozšiřují dosah provázaných online i offline sociálních souvislostí. Společenské vědy tak 

zkoumají konzervativnější témata online sociálních sítí. A to sice jejich existenci jako 

nástrojů k pěstování sociálního kapitálu, cesty, jakými uživatel vytváří svou identitu nebo 

jak se jeho online aktivity promítají do vztahů s bližními či politického života.  

Není divu, že velkého prostoru se také v posledních letech dostává zkoumání 

negativních dopadů online sociálních sítí. Výzkumy se zaměřují nejen na sociologická 
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hlediska. Psychologové tak byli nuceni zavést nové patologické diagnózy, jakožto Facebook 

Addiction Disorder (FAD), či všeobecnější Social Networking Sites (SNS) Addiction 

Disorder, které hodnotí míru závislosti na sociálních sítích či míru neochoty ji opustit 

(Dlouhá, 2013, s. 13). Sociologické hledisko ovšem mnohem více zajímá, proč tyto 

závislosti vznikají, a proč jsou vůbec sociální sítě tak hojně vyhledávané a využívané. Jako 

nejčastější důvody mohou být uváděny příležitosti k zajištění spojení s jinými lidmi, 

rozptýlení, udržování vztahů, možnosti společenských akcí. Významnou roli také hraje 

sociální kapitál, který může být díky nim zvyšován. Lidé tak často žijí představou, že po 

opuštění sociální sítě nebudou nadále schopni rozšiřovat své sociální vazby. Naopak důvody 

pro opuštění bývají deformace osobnosti, nedostačující způsoby kontroly, neadekvátní 

jednání provozovatele či prokrastinace. 

1.3 Kategorie generací definovaných médiem 

 

Každá doba definuje určitou generaci, která vyrůstá s nejrůznějšími typy médií. 

Právě od počátku minulého století zažila společnost na poli nových technologií jedny 

z největších a nejrazantnějších změn. V návaznosti na tyto technologie se také vždy 

formovaly rozdílné skupiny lidí narozené přibližně ve stejnou dobu, jež jsou skloňovány 

každodenně rozmanitými názvy právě podle doby, ve které následně žily. Pro účely této 

práce autorka nastíní jejich stručný přehled tak, aby bylo vysvětleno, kdo jsou to například 

mileniálové, digitální domorodci či jedinci generace Z. A proč jsou právě ti poslední pro tuto 

práci vhodnými účastníky výzkumu.  

Často uváděny ale mnohdy nesprávně označovány jsou různé věkové kategorie od 

tzv. baby boomers až po již zmiňovanou generaci Z. Právě ti poslední jsou v oblasti výzkumu 

účinků, vlivu a moci médií v posledních letech velkým tématem. Níže na obrázku č. 1, který 

si připravil Pew Research Center (2019), je vidět, jak jsou definovány jednotlivé generace 

až do roku 2019. V pravém sloupci je vidět název dané generace, která je definována určitou 

dobou a rozmezím let na ose X. Pod názvem je napsáno, kolik je skupině těchto lidí právě 

nyní v době psaní této práce. 
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Obrázek 1 - Rozdělení generací dle Pew Research Centre (2019) 

 

Pokud pomineme představení poválečné generace Baby Boomers, generací, která 

v současné době má na internetu své hojné zastoupení je generace X, která zažila vývoj 

počítačů od kolébky. Definuje je narození v letech 1965–1980. Zmíněni jsou právě proto, 

jelikož už využívají komunikační technologie naplno, ačkoliv nevyrůstali již po boku 

masivního rozšíření digitálních technologií. A tak dnes již bohužel trochu při zacházení 

s technologiemi postrádají.  

Generace po nich následující bývá označována písmenkem Y neboli také slovem 

z ang. Millenials (česky mileniálové). Jedná se o skupinu populace, která se v nejobšírnějším 

pojetí narodila od 80. let do roku 2000. Jelikož se jedná o poměrně velké rozmezí je možno 

v češtině nalézt rozdělení na zralejší staromileniály a mladší mladomileniály, kteří již 

například nemusí pamatovat dobu před sociálními sítěmi (Vaňurová, 2016, s. 46). Souhrnně 

je definuje výborné zacházení s internetem jako zdrojem nejrůznějších informací. Důležitým 

rysem pro mileniály je, že s novým tisíciletím dosahují dospělosti, a právě tehdy se do 

velkého boomu dostávají veškeré digitální obsahy. Jejich práce si tak zakládá na efektivitě 

a rychlosti. 

Pro tuto práci je ovšem spolu s mladomileniály nejstěžejnější generace Z, která 

zahrnuje věkovou skupinu, které je v tuto chvíli dvacet dva let a méně, jelikož jsou narozeni 

v rozmezí let 1996–2009. Nové techniky spolu s touto mnohdy v angličtině nazývanou 

„Net/Digital generation“, jelikož ji stejně tak definuje vyrůstání v digitálním světě, dala za 

vznik nové třídy uživatelů, kteří jsou schopni aktivně ovlivňovat prostředí internetu (Rettie, 
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2002). Ačkoliv pojem Net generation není vyobrazen na předcházejícím obrázků, jeho 

generace zahrnuta v přehledu je. Jelikož mezi mnohými děleními jsou pouze minimální 

rozdíly, někteří autoři tyto pojmy zaměňují (Spritzer, 2014, s. 185). Jedná se pouze o jiné 

označení zhruba stejné věkové kategorie, která již vyrůstala po boku počítačů a v digitálním 

světě se orientuje velice snadno. 

 Jiný a velmi známý název pro toto pokolení, které nezažilo svět bez digitálních 

médií a online prostředí, je „digitální domorodci.“ Toto pojmenování již v roce 2001 přinesl 

Marc Prensky ve svém článku Digital Natives, Digital Immigrants, v něm mluvil 

o studentech a problémech vzdělávání celkově ještě v tehdy poměrně novém digitálním 

světě. Jako digitální domorodce označil lidi, kteří se narodili po roce 1990 a kteří již žijí ve 

světě digitálních technologií. K mobilnímu telefonu, internetu, televizi, digitálním 

přehrávačům či videohrám mají od mala přístup a jsou schopni je naplno využívat. Ať už 

tuto generaci nazýváme jakkoliv, je nutné vytvářet specifické nároky na jejich vzdělávání. 

Jejich rizikem je, že je nelimituje strach z neznámého a nebojí se tak nové služby využívat 

naplno. Oproti tomuto termínu digitální domorodci stojí na druhé straně jedinci zvaní 

digitální přistěhovalci, kteří nejsou tak zběhlý v prostředí těchto technologických vynálezů 

a virtuálních médií.  
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2 Mediální gramotnost 

 

V předchozí kapitole bylo řečeno, že díky médiím si konstruujeme svět, vytváříme 

si názory a nahlížíme určitým pohledem na společnost. Dále se skrze média odehrává stále 

více sociálních činností, ať už se jedná o hospodářské, politické, zábavné a mnohé další 

aktivity. Sami hrají také roli při ovlivňování konzumního, voličského či normativního 

chování velkého množství jedinců. Moc médií tedy nelze zpochybňovat. Je potřeba ale 

dodat, že za tímto faktem se skrývá určité nebezpečí, a právě proto je více než nutná příprava 

na žití s nimi. 

Abychom mohli objektivně pozorovat skutečnosti, které se odehrávají třeba až na 

druhém konci světa, museli bychom překonávat poměrně velké vzdálenosti. Je nezbytné si 

přitom uvědomit, že ne vždy je nám zprostředkováno, ať už záměrně či bezděky, pravdivé 

zobrazení dané skutečnosti. Domníváme se, že víme, jak vypadá před kamerami oválná 

pracovna Bílého domu, co se zhruba odehrálo 11. září, či, jaký má hlas Paul McCartney, 

ačkoliv jsme nikdy neměli přímou zkušenost. Macek (2011, s. 9) také proto zvedá varovný 

prst a podotýká, že je nutné si uvědomit, že média nám pouze říkají, že tato místa a tváře 

jsou reálné, a že mají nějaký řád a fungují v celku předpokládaným způsobem. 

Ještě koncem minulého století teoretici pracovali s domněnkou, že sociální jednání 

v reálném světě jsou oddělitelná od virtuálních aktivit. Typickým jevem bylo, že se tyto dva 

světy stavěly do výrazného protikladu. Brzy po sžití člověka s internetem bylo ale jisté, že 

není možné zkoumat lidské chování bez zohlednění jednak fyzické, ale i ony online aktivity 

zároveň. Jak totiž také Macek (tamtéž, s. 55) připomíná, sociální život na internetu je 

vskutku reálný po všech stránkách a následcích, ačkoliv má svá specifika a vlastní pravidla, 

která se v něm dodržují. 

Skutečnou revolucí nového tisíciletí se stalo, že mezi mediálními konzumenty 

přibývá hojný počet dětí a zejména pak mladistvých. Od dob výhradně tradičních médií jako 

je televize a rozhlas tak společnost ušla kus cesty, a již dávno neplatí, že obsah bývá tvořen 

většinou pro dospělé. Jakožto rozhodovatelé o tom, jaká zařízení budou zakoupena do 

domova, a jaká sdělení budou konzumována, se tak stávají nejčastějším lákadlem pro 

mediální vysílatele právě oni. Navíc zvyšující se kupní síla mladistvých přinesla v tomto 

století změnu, která často vede k faktu, že děti se stávají experty na používání nových 

technologií a rodičům dávají rady ohledně jejich užívání a nákupu. Tento jev je dokázán 

statistikou společnosti Nielsen Admosphere (MediaGuru, 2017) na boomu, který přinesl 



 

 

14 

chytré mobilní telefony mezi obrovské množství mladistvých. Podle ní ho vlastní již 58 % 

dětí ve věku 6–14 let. 

Důvodů, které podporují představu, že v současné době jsou děti a mladiství 

nejohroženější skupinou v kontextu mediálních účinků, je mnoho. Petranová (2011, s. 45) 

například uvádí, že děti hůře rozeznávají fikci a realitu, napodobují chování, které vidí 

u svého okolí a vyhledávají vzory, které mohou přicházet rovněž z médií. Pro podporu 

stanoviska, díky kterému by se na média nenahlíželo ze skrze negativního hlediska, je 

stěžejní, aby nejen děti ale celá společnost získaly vědomosti z oblasti mediální praxe, 

konkrétně pak principy a zásady fungování médií a zvládnutí dekódovaní mediálních 

obsahů. 

Problém při zjišťování, zdali média ovlivňují společnost a její fungování, nastává, 

pokud se pokusíme uvažovat o míře jejich stálého a pravidelného zasažení pro všechny její 

členy podobně. Různorodost mediálních komunikačních kanálů nasvědčuje faktu, že lidé se 

dostávají k informacím rozdílnými způsoby a je tak těžké zkoumat, jakým způsobem jsou 

jedinci zasahováni, a v jakém měřítku. Tento nerovnoměrný přístup k digitálním 

technologiím tvoří poněkud složitou oblast výzkumu. Teoretici digitální propasti (digital 

divide) argumentují tím, že internet spíše nerovnosti mezi jednotlivými lidmi vytváří, než že 

by je měl tendenci překonávat (Pospíšilová, 2016, s. 13). A tak myšlenka, že internetové 

pokrytí bude zdrojem pro řešení mnohých společenských problémů, už výrazně nedominuje. 

Autorka také poukazuje na to, že otázka není pouze, zda někdo má – nemá přístup 

k internetu, ale sporné také je, jakým způsobem technologie využívá. Spatřuje tedy spíše 

posun k rozdělení dle schopnosti na umí – neumí. Velké rozdíly nastaly s příchodem webu 

2.0, kdy velká část populace nezvládla zareagovat na změny směrem k aktivní tvorbě webu 

a ta se tak stala výsadou privilegovaných. 

Pavlíček (tamtéž, s. 39) také upozorňuje, že hrozba moci nových médií je spojena 

s techno-optimismem. Ten podporuje představu značného blaha, jež nám tyto nové digitální 

technologie poskytují. Jeho stěžejní myšlenou je, že při výrazné neinformovanosti populace 

o jejich možnostech hrozí zneužití celkového obrazu kvůli politickým a ekonomickým 

tlakům. Ať už se jedná o digitální propast či jen nerovnost je možné ji posuzovat v mnoha 

rovinách; a to zejména socioekonomické, geografické, mezigenerační, rasové, geopolitické 

či kulturální (například ve prospěch západního myšlení). 
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2.1 Mediální výchova 

 

Nejen těmto problémům spojeným s nerovností, ale celkově nedostatkům práce 

s médii se věnuje mediální výchova. Jejím hlavním smyslem v rozvinutých zemích po celém 

světě je příprava na každodenní život s médii v rámci školních i mimoškolních vzdělávacích 

aktivit. Nejpřesněji jsou komplexní možnosti vzdělávání popsány Jirákem a Köpplovou 

(2009, s. 374) v následujícím schématu. 

 

Obrázek 2: Složky a roviny mediální gramotnosti (Jirák, Köpplová, 2009, s. 374) 

 

Jako podpůrný nástroj při boji s propagandou nejčastěji v masových médiích byly 

zaváděny její první koncepty již po konci druhé světové války. Dnes slouží mediální 

výchova jako prostředek k získávání schopnosti obecně známé jako mediální gramotnost 

(media literacy). Tu Bína (2005, s. 20) označuje za „sérii komunikačních kompetencí, které 
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zahrnují schopnost vyhledávat, analyzovat, hodnotit a dále předávat informace 

v nejrůznějších formátech.“ Při čemž není důležité, v jaké podobě tyto informace jsou, ani 

z jakého média jsou získávané. Pro takto gramotného člověka v oblasti médií je primární 

využití těchto technologií pro své vzdělání, personální rozvoj a uspokojení potřeb.  

Jestliže je mediální komunikace komplexní společenský fenomén, adekvátní 

mediální gramotnost je touto kompetencí. Nedílnou součástí je pak vybavenost jedince 

rozpoznat nejdůležitější mediální produkty, vědět, jak jsou uspořádané, osvojit si znalosti 

o žánrových typech, či rozpoznat mezi zkreslením, předpojatostí a stereotypizací. Mediální 

gramotnost také zahrnuje schopnost člověka rozpoznat druh sdělení – informační, zábavní, 

přesvědčovací, manipulativní atd. – a s jakým záměrem k nám byl komunikován. 

Nejpřesněji a oficiálně popisuje mediální gramotnost směrnice Evropského 

parlamentu č. 2010/13/EU o Audiovizuálních mediálních službách. Ta nahrazuje směrnici 

známou jako „televize bez hranic“ (č. 89/552/ES). Nejnovější verze ve svém článku 47 

uvádí, že „mediální gramotnost se týká dovedností, znalostí a porozumění, které 

spotřebitelům umožňují efektivní a bezpečné využívání médií. Mediálně gramotní lidé by 

měli být schopni provádět informovanou volbu, chápat povahu obsahu a služeb a být schopni 

využívat celé šíře příležitostí, které nabízejí nové komunikační technologie. Měli by být 

schopni lépe chránit sebe a své rodiny před škodlivým nebo urážlivým obsahem. Proto je 

třeba rozvoj mediální gramotnosti ve všech oblastech společnosti podporovat a pečlivě 

sledovat její pokrok.“ 

Základním požadavkem na takové mediální vzdělání je také samostatnost při jednání 

a smýšlení o obsazích mediovaných sdělení. Ačkoliv z praxe často vychází, že v dnešní době 

se klade důraz již i na jejich samotné tvoření. Proto se mediální výchova rozděluje na dvě 

základní části. Ta první se zaměřuje na kritickou reflexi sdělení, tedy celkové porozumění 

jednotlivých procesů při tvoření, analyzování obsahu médií či znalost historie a hrozeb, která 

se s médii váží (Vránková, 2005). Požadavkem je, aby se jedinci prakticky naučili ptát se 

nejrůznějšími konfrontačními otázkami: Komu se tento úhel pohledu hodí? Jakým jiným 

způsobem je možné na problém nahlížet? Jak ho budou dekódovat jiné vrstvy obyvatel? 

Druhá odnož, kterou lze považovat za dovednostní, se soustředí na samostatné aktivní 

používání médií a následnou produkci obsahů, tedy učí být uživatele zároveň příjemce 

i tvůrce. 

Stěžejní pro osvojování si těchto vlastností je, aby bylo v podvědomí společnosti 

zakořeněno, jak vlastně média fungují, a na jakém principu jsou založena. Představa, že svět 
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jednoduše reflektují, totiž není v žádném případě přesná. Je potřeba si představit, že vše, co 

jimi prošlo, již prošlo několika zkreslujícími postupy, mezi které patří například výběr či 

samotné zpracování. 

V České republice implementování mediální výchovy do vzdělávacího systému 

započalo intenzivněji na počátku nového tisíciletí. A to díky novému školskému zákonu, 

který přináší možnost dobrovolně se věnovat tématu mediální výchovy, ačkoliv její osnova 

ještě stále nebyla normativně nastavena. To také na počátku přinášelo mnohé problémy, 

jakožto nevybavenost učitelů pro samotnou výuku. Následující roky se věnovaly tvorbě 

Rámcově vzdělávacího programu (RVP) s již novým předmětem mediální výchovy 

a naplnění jejího metodického a didaktického pojetí. V období let 2005–2010 začalo 

skromné testování na vybraných školách, a tak se u nás rozšířily nejrůznější rychlé kurzy 

a školení, které zaručovaly naučení metodiky důležité k uchopení látky. Jak mimo jiné 

naznačuje Wolák (2017, s. 79) ve své práci, právě v této době se téma mediální výchovy na 

českých školách stalo aktuálním až módním. Po prvních deseti letech tápání se tak mediální 

výchova konečně dostala do školních plánů jako povinný předmět, jak základního vzdělání, 

tak i gymnázií. A díky aktualizaci RVP roku 2013 byl koncept připraven vzdělávat učitele 

i produkovat dostatek podkladů a nástrojů vhodných k výuce. Nutno říci, že ačkoliv mediální 

výchova v České republice stojí stále ve stínu jiných předmětů, posunula se za poslední 

desítky let nesporně kupředu. Bohužel je provázena stále spornými otázkami, které jsou pro 

výuku stěžejní. Vždyť jen podle průzkumu Medianu (červen 2018, s. 16) vytvořeného pro 

vzdělávací program společnosti Člověk v tísni až 65 % učitelů nikdy neprošlo žádným 

školením či kurzem a podle mnohých odborníků je jí věnováno stále málo prostoru.  

2.2 Získávání zpravodajských obsahů v nové době 

 

Zpravodajství jako významný mediální žánr tvoří součást každodenní aktivity 

jedinců napříč společností. Jedná se o nutnost, kterou lidé potřebují ke správné orientaci 

v prostředí, ve kterém žijí. Zjišťování aktuálních informací o situaci ve společnosti se 

nejjednodušeji, a zejména pokud se jedná o mladé lidi, také nejčastěji odehrává právě na 

základě medializovaných zpravodajských obsahů, které jsou snadno a v mnohonásobných 

podobách dostupné na nespočtu digitálních platforem přes internetové připojení téměř 

odkudkoliv. Nespornou výhodou takových zdrojů je také možná komplexita informací, které 

lze najednou získat.  
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Na začátku roku 2018 oznámil Alex Hardiman (2018) jednu ze změn v zobrazování 

se zpráv na hlavní stránce. Nejdříve ve Spojených státech amerických a poté ve všech 

zemích, kde se Facebook vyskytuje, se začalo lidem dostávat více lokálních zpráv 

a informací o jejich blízkém okolí. Vývojáři totiž předpokládají, že více uživatelů zaujme 

zpravodajství lokálních vydavatelů a dostanou se k nim relevantnější informace. To není 

jediná změna, která v posledních letech na poli internetu, vyhledávání a internetového 

zpravodajství nastala.  

V oblasti zpravodajství je také velice zajímavý fakt, že díky celkovému mechanismu 

přinášení unikátního obsahu každému uživateli zvlášť, je možné komunikovat, a tak cílit 

jednu informaci mnoha různými způsoby pro každou cílovou skupinu jinak nebo alespoň 

jiným tónem vyznívajícím kladně podle vlastních preferencí. Jedná se o tzv. „dark či shadow 

posts“, tedy reklamní příspěvky, které nejsou k nalezení na profilu uživatele či stránky. Tím 

pádem se nejedná o organické posty. 

Podle výroční zprávy The Reuters Institute pro studium žurnalistiky na Oxfordské 

Univerzitě nazvané Digital News Report 2018 (Newman et al. 2018), která se zakládá na 

výzkumu za účasti 74 000 participantů napříč 37 zeměmi po celém světě, včetně České 

republiky, se důvěra zpravodajských obsahů získaných přes sociální sítě drží na 23 %. 

U respondentů byla také měřena míra mediální gramotnosti, která ukázala, že zdatnější 

jedinci mají sklon upřednostňovat noviny před televizí a liší se značně i ve využívání online 

sociálních médií. Ti mají ve zvyku méně se spoléhat na zpravodajské obsahy ze sociálních 

médií a jsou zvyklí je využívat daleko kritičtěji. Při rozhodování, zda otevřou daný článek, 

věnují s větší pravděpodobností pozornost řadě různých náznaků o věrohodnosti. Odlišné je 

také to, že primárně se zajímají o zdroj, titulek a osobu, která zprávu sdílela. Naopak jim 

příliš nezáleží, na rozdíl od uživatelů s nejnižší úrovní gramotnosti, na počtu komentářů, liků 

a sdílení. Nicméně je pravděpodobné, že nebudou tyto zprávy sdílet či komentovat. Je tedy 

částečně nasnadě si myslet, že zprávy nízké kvality či dokonce dezinformace budou šířeny 

primárně lidmi s nižší mediální gramotností. Výzkum také dokázal, že ačkoliv není 

překvapením, že je trendem narůstající používání mobilních zařízení, konzumace zpráv na 

chytrých telefonech se za posledních 6 let dokonce až zdvojnásobila. Přestože vzrůstající 

trend není překvapivý, číslo je nadmíru pozoruhodné i z hlediska možného budoucího 

vývoje. 

V souvislosti s tím je nezbytné zmínit další výzkum prováděný Oxfordskou 

univerzitou (Kalogeropoulos, 2018), který mapoval, jakou mají uživatelé schopnost vybavit 
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si zdroj zpráv, které rozkliknout přes odkaz na online sociálních sítích. Z okolo 3 000 

dotazovaných jedinců zvládlo rozpoznat 47 % značku média po několika hodinách od 

přečtení zprávy, kterou si otevřeli díky jakékoliv sociální síti. Což může poukazovat na fakt, 

že lidé získávající zprávy z Facebooku příliš neověřují jejich zdroje, což dává příležitost 

k lehce se šiřitelným zkresleným informacím.  

V případě zdrojů zpravodajských obsahů je také nutné brát v potaz, jaké ekonomické 

síly působí na výrobu zpráv. Základními otázkami o mediálních zdrojích při myšlení 

mediálně gramotného člověka, by měl být výčet následujících; zdali se jedná o formu 

podnikání, a jaké je skutečné vlastnictví daného média, které má své finanční či politické 

zájmy, které se mohou projevit, jak ve výběru, autocenzuře, tak v obsahu či textech 

jednotlivých informací. Vždy by mělo být také jasné, že média nejsou a mnohdy ani 

nemohou být nestranná a stejně tak různí aktéři mají snahu ovlivňovat mediální produkci ve 

svůj prospěch. Proto je důležité, aby si lidé osvojili jeden ze základních požadavků mediální 

gramotnosti, a to kritický odstup od zdrojů. 

Nezbytným poznatkem předávaným studentům mediální výchovy, musí být také 

skutečnost, že hnací silou internetu jakožto média je uživatel. Ten totiž rozhoduje 

o úspěšnosti a dosahu systému, který mediální produkty šíří (Šmíd, 2007, s. 119). 

Internetová žurnalistika by zároveň měla stále klást veškeré nároky na produkci stejně tak 

jako žurnalistika tradičních médií. Vzhledem k této skutečnosti, je také možné rozpoznat 

kvalitní zdroje informací od těch méně hodnotných a pravdivých. Obzvláště ve zpravodajství 

se očekává stejný požadavek na obsahově aktuální charakter, zřetelné a snadno pochopitelné 

informace, které se zakládají na skutečných jevech bez jakéhokoliv vnějšího zkreslení. 

Varovné je tako procento školáků, kteří nevědí, že reklama, která se jim zobrazuje je 

každému šitá na míru. Při loňském testování žáků agentury Median (2018, s. 9) se tak 

ukázalo, že pouze jedna třetina, tedy 35 % z nich, si je vědoma toho, že každý nemá totožné 

reklamy při shodném vyhledávání.  
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3 Informační bubliny 

 

„A squirrel dying in front of your house may be more relevant to 

your interest right now than people dying in Africa.“ 

- Mark Zuckerberg, Facebook founder 

 

Ve vztahu k informačním bublinám je nutné si nejdříve představit v současné době 

nejrozšířenější online sociální síť, jíž bezesporu Facebook je. Tento velikán vznikl na 

University of Harvard v roce 2003 pod rukama Marka Zuckenbergera jako pomůcka při 

zlepšení komunikace mezi studenty. Za pár let své existence se Facebook proměnil ve 

světový standart mezi komunikačními technologiemi.  

U nás zcela nahradil dříve velice populární síť Lide.cz a od roku 2009 má zde 

v prostředí sociálních sítí neohrozitelnou pozici. Podle Cosenza (2018), jak vysvětluje jeho 

mapa, dominuje tato sociální síť v dlouhodobém měřítku v 152 z 167 analyzovaných zemí 

(tedy přibližně 91 % planety).  

 

Obrázek 3 Světová mapa dominujících sociálních sítích v daných zemích 
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3.1 Základní funkce sociální sítě Facebook 

 

Spojení „Máš Facebook?“ se stalo v novodobém světě jednou z nejčastějších otázek, 

pokud se potkají dva neznámí lidé, kteří ale chtějí nadále zůstat nějakým způsobem 

v kontaktu. Atraktivní, se pro uživatele stal z hlediska toho, že lidé na něm tvoří svou vlastní 

zeď, která by měla být odrazem jejich reálného života, a právě na tuto zeď se jakýkoliv 

z jejich „Friends“ neboli přátel může podívat. Důležitý je pocit bytí určitým způsobem stále 

v kontaktu či držet krok s událostmi v něčím životě. Právě tato funkce vzájemného navázání 

přátelství je základním stavebním kamenem pro celé jeho fungování. Výše je řečeno, že by 

měla být, jelikož ne všichni to tak mají a nelze také říci, co je a není na internetu skutečně 

reálné. Dalším stupněm jsou potom „Pages“ a „Groups,“ které spolu komunikují skrze 

nějaký spojující prvek, ať už přátelství či zájmů a koníčků. Přidáním se do jedné z nich, tak 

uživatelé nejčastěji vyjadřují přízeň nějakému předmětu zájmu.  

Z důvodu toho, že tato práce může sloužit nejen lidem tuto terminologii znajících, 

bude stručně popsáno nyní, jaké má Facebook uživatelské možnosti, které se týkají 

ovlivňování algoritmu. Jelikož je Facebook poněkud dynamická platforma, která se 

proměňuje velice často, je nutno brát navíc v potaz, že následující text se vztahuje k jeho 

podobě v době psaní práce.  

Pro přihlášení na Facebookový profil je prvním kritériem vlastní uživatelské jméno 

a profilová fotografie, které se obojí zobrazuje při jakékoliv akci na této sociální síti. Pro náš 

výzkum jsou ovšem nejdůležitější funkce, kterými si uživatel ovlivňuje svůj vlastní „News 

Feed“, neboli kanál vybraných příspěvků reprezentující zobrazení aktualizovaného seznamu 

příspěvků od přátel, stránek a dalších připojení, které se zobrazují na základě toho, jak jste 

konzumovali obsah v minulosti. Kanál se zobrazuje uprostřed domovské hlavní stránky 

Facebook. Obsahuje aktualizace stavů, fotky, videa, odkazy, aktivity aplikací a záliby od 

lidí, stránek a skupin, které uživatel sleduje. Vlastní příspěvky, které uživatelé či stránky 

sami zveřejné, jsou zobrazovány na „Timeline,“ které je v podstatě stránkou každého 

uživatele.  

Nejjednodušší možnost, díky které sami uživatelé ovlivňují, jaké příspěvky budou 

nejvýše, se nazývá anglicky „See First.“ Díky ní si uživatel může sám nastavit své 

preference, a naopak upozadit nežádoucí příspěvky. Dále ve svých preferencích lze nastavit 

„Follow/Unfollow,“ tedy zda chcete či nechcete získávat aktualizace z jejich profilů 

automaticky. Mezi další takové nástroje patří možnost „Snooze,“ která umožňuje uspání 
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veškerých příspěvků od daného vysílatele na dobu třiceti dnů. Pokud se jedná o aktivity 

ovlivňující Feed, je nutno také zmínit označení „Like“ (= líbí se mi, lajkovat). Jedná se 

zdánlivě o banální způsob, jak dát vědět, že se vám příspěvek líbí bez zanechání jakéhokoliv 

komentáře, který má ovšem značný vliv na budoucí podobu Feedu. Právě komentování 

a sdílení příspěvků, ať už na vlastní zeď, do skupin či zpráv ovlivňuje News Feed neméně. 

Právě výčet těchto technických možností vynesl Facebook na začátku minulého 

století mezi vyvolené sociální sítě, které tomuto světu vládnou. Pospíšilová (2016, s. 13) 

upozorňuje na vzrůstající tendenci uživatelů používat platformu skrze mobilní rozhraní. 

Udává, že během let 2011 až 2015 stoupl počet měsíčních připojení čtyřnásobně, a to až na 

1 miliardu 310 milionů aktivních uživatelů právě přes mobilní telefony po celém světě. Dle 

statistiky Social Bakers (2018) toto číslo v roce 2018 stouplo již na 1 miliardy 940 milionů. 

Tento trend má za následek proniknutí Facebooku do naší každodennosti a skrze přístupnost 

odkudkoliv a kdykoliv prohlubování závislosti při používání ho v běžných denních situacích 

– v hromadné dopravě, restauraci, práci apod. Pokud jde o Českou republiku, v prvním 

kvartálu roku 2018 se oproti minulým letům počet měsíčních uživatelů zvedl na 5,2 milionu, 

z čehož celých 77 % (přes 4 miliony) užívá jeho služeb denně. Navíc, si ho v mobilu otevře 

každý den přes 3,5 milionu českých uživatelů, což zcela potvrzuje aktuální světový trend 

(Hušková, 2018). 

3.2 Sociální bubliny v online prostředí 

 

Už prakticky od prvního rozsáhlejšího průniku internetu do každodenních činností 

společnosti se odborníci začali zajímat o jeho vliv na lidské chování. Také se snažili 

rozpoznat míru tohoto vlivu na jednání jednotlivých uživatelů, co se týče vztahů v reálném 

životě, pracovních zvyků, či jakýmkoliv působením na změnu názorů jako jsou například 

politické smýšlení a mnohé další. V posledních pěti letech se mezi odbornou veřejností 

objevuje stále častěji takřka nový pojem zvaný filter bubble, známý v českých akademických 

kruzích jako informační bublina. 

Informační bublina je termín, který jako jeden z prvních použil a popsal Eli Pariser 

v roce 2011 v knize Informační bublina: co před vámi internet skrývá (The Filter Bubble: 

What the Internet is Hiding From You). Jak ostatně nastínil ve své přednášce na konferenci 

TED v březnu roku vydání knihy zabývající se online verzí sociálních bublin. Tedy 

problémem, který přichází s tezí, že jelikož je internetový obsah neustále přizpůsobován 
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každému uživateli na míru, dochází k jevu, kdy jsou jednotlivci vystavování stále méně 

protichůdným postojům, které mohou odporovat vlastním světonázorům. Zjednodušeně se 

jedná o fenomén, při kterém jsou skrze stále více personalizovaná média posilovány vlastní 

názory a bránou k nám tak procházejí pouze informace, které podporujeme a vše ostatní si 

buď filtrujeme sami, nebo to již za nás dělají intuitivní algoritmy (Gregor, 2018, s. 112). 

Informační bublina je tak často označována jako intelektuální izolace, která nastává, 

když internetové stránky používají takové algoritmy, které selektivně předkládají informace 

uživateli podle jejich předpokládané relevance. Takové stránky pak tvoří ideální prostředí 

pro šíření nejrůznějších dezinformací. Gregor s Vejvodovou (2018, s. 113) to ve své knize 

o fake news přehání až do extrému, kdy jsou lidé schopni věřit nesmyslům jako je plochost 

zeměkoule. Pokud totiž zadáme právě tento výraz do vyhledavače, je možné najít mnoho 

zdrojů, a to i takových, které vypadají velice seriózně. Dokonce je možné se k takovým 

zprávám přihlásit pomocí pravidelných odběrů. Což se může nakonec vést k prohlubování 

názorů v oblasti konspiračních teorií, jako jsou například chemtrails, tedy stopy 

s nebezpečnými látkami, které po sobě zanechávají letadla. Poté už si stačí najít stejné 

názorové skupiny na diskuzních fórech nebo sociálních sítích a ujištění o tom, že „všichni 

jsou šílenci a pouze já mám pravdu“ a uváznutí v informační bublině je tak dokončené. 

Jak ovšem Neumajer (2017, s. 47-50) zdůrazňuje, vznik informačních bublin tu byl 

již před nástupem internetu. Ten je v současné podobě pouze posiluje, a to zejména tím, že 

má sílu dávat dohromady lidi. A to především ty, kteří mají něco společného již ve světě off-

line. Tento jev, kdy lidé, ať už v off-line či online prostředí upřednostňují názory, se kterými 

se umějí dobře ztotožnit a na druhou stranu upozaďují ty, které se nepodporují, se nazývá 

konfirmační zkreslení (Confirmation Bias). 

Na otázku, jak se do takové bubliny dostáváme, Pariser (2011, s. 6) odpovídá, že 

přední internetoví giganti jako je Google, Facebook, Apple či Microsoft spolu vedou 

neustálý boj spočívající ve vědění tolik, kolik je jen možno. Chris Palmer z neziskové 

organizace Electronic Frontier Foundation, která obhajuje občanské svobody v digitálním 

světě, jako bývalý seniorní software inženýr v Googlu vysvětluje, že jejich služby dostáváme 

zadarmo, ale cenou jsou cenné informace o každém uživateli, které tyto nadnárodní 

společnosti velice rychle převádí na peníze. Tyto informace si ale nezískává každá platforma 

zvlášť, což může být pro některé neobeznámené uživatele překvapivé. V podstatě hlídají 

většinu online prostoru, ve kterém se běžní lidí pohybují, a to nehledě na to, na kterém 

zařízení je právě svůj obsah konzumují. 
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3.3 Algoritmus Facebook 

 

Facebook každoročně pořádá nejen konferenci F8, ale přímo na svých stránkách pro 

vývojáře (Facebook for Developers) vydává mnoho článků, prohlášení a videí o tom, jakým 

směrem se ubírá celé portfolio jeho produktů (Facebook, Messanger, Instagram, WhatsApp 

a další). Jedním takovým videem je i natočená prezentace Adama Mosseriho, té doby více 

prezidenta produktového týmu pro News Feed.s názvem Getting your content to the right 

people (2018). V této prezentaci představuje mechanismy, které určují, jaký unikátní obsah 

a reklamy se zobrazují každému uživateli. Důvodem proč se nezobrazují veškeré příspěvky 

prostě a jednoduše v časové posloupnosti je především fakt, že postupně s novými přáteli 

a počtem sledovaných stránek přibývá mnohem více informací, kterými se konzument musí 

probírat za stejný čas. Misí týmu Adama Mosseriho v posledních letech se tak stalo nalezení 

algoritmu, jež zaručí uživatelům propojování s lidmi a jejich příspěvky, na kterých jim záleží 

nejvíce. Cílem této skupiny vývojářů je i nadále přicházet na to, co je nejvíce zajímavé pro 

každého individuálního uživatele, jelikož právě díky tomu si je na své síti zachová. 

Důkazem, že se to daří je statistika, podle které lidé každým rokem stráví na Facebook stále 

více času a není tajemství, že právě tím se může byznysu dařit o to lépe. Podle agentury 

Statista (2017) vzrostla průměrná denní doba stráveného čas na sociálních sítích před dvěma 

lety na sto třicet pět minut oproti minutám devadesáti z roku 2012. 

Jelikož běžný uživatelský účet na Facebooku má v průměru okolo 330 přátel 

a sleduje zhruba 150 stránek, teorie je taková, že v tomto velkém množství příspěvků, které 

by se uživateli mělo zobrazovat, by se na své hlavní stránce ztratil a mohl přestat mít o něj 

zájem. Facebook toto vyřešil zavedením vlastního algoritmu. 

Základem celého personalizovaného mechanismu je, že se každému uživateli řadí 

příspěvky na základě projevených preferencí. Podstatou je sledování každého příspěvku 

individuálně a neustále odpovídaní na otázku, jaká je pravděpodobnost, že bude uživatel na 

příspěvek jakýmkoliv způsobem reagovat – tedy likovat, komentovat či sdílet. Indikátorů je 

mnoho. Především se sleduje, kdo příspěvek přidal a jak na tohoto uživatele bylo reagováno 

dříve. Dalším hlediskem je, o jaký typ příspěvku se jedná – tedy fotografie, video, článek 

atd. Algoritmus také zkoumá, jaká je na něm již interakce jiných uživatelů, nebo také kdy 

byl příspěvek sdílen, či kdo na něm byl označen. Na základě nejen těchto kritérií je každému 

příspěvku přiděleno skóre relevance (tzv. relevancy score). Ačkoliv se příspěvek zobrazí 

mnoha lidem, u každého může mít jiné skóre, a tedy se mu ukázat výše, níže či vůbec podle 
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zmíněné úrovně zajímavosti. Facebook tedy pracuje na bázi neustálého vyhodnocování, co 

nejrelevantnějších příspěvků pro své uživatele. Navíc pokud uživatel opustí stránku a vrátí 

se například za pouhou hodinu, tento celý proces probíhá znovu. Je zajímavé, že pokud tedy 

nějaká zájmová stránka mezi svými konkurenty v tomto meziobdobí zveřejnila nějaký 

příspěvek jako jediná, je velice pravděpodobné, že bude mít větší úspěch, než zdali musela 

bojovat v soutěži o lepší afinitu. 

Cílem Facebooku je tak mimo jiné, motivovat a vybudit uživatele k častější reakci, 

která tak zvyšuje pravděpodobnost, že podobné obsahy budou vídávat výrazně výše. Aby 

odborníci z Facebooku zajistili, že to dělají správně, přišli s projektem Feed Quality 

Program, tedy systémem zpětné vazby, který jim pomáhá určovat, zda je algoritmus 

nastaven uspokojivým způsobem. V něm se dívají nejen na to, co lidé dělají, ale také říkají. 

Sledují, zdali jsou lidé aktivnější na svých sítích a jestli tráví více času na této síti. Také 

ovšem provádějí mnoho výzkumných šetření, ať už to jsou nejrůznější dotazníky či 

porovnávání vlastního seřazení příspěvků oproti algoritmu. Co už mnoho lidí neví je, že si 

můžou kontrolovat některé věci sami. A to díky zavedení tlačítek jako „sledovat“, „přestat 

sledovat“, „skrýt“, „vidět mezi prvními,“ které umožní vždy vidět dané příspěvky výše mezi 

těmi pro každého uživatele nejrelevantnějšími, a tedy i nejdůležitějšími. 

Skóre relevance je v současné době mimo jiné velice důležité měřítko pro inzerenty, 

kteří tak mají lepší přehled o tom, jak je na tom jejich reklama, co se týče výkonu, a co od 

ní mohou předpokládat. Naneštěstí pro aktuálnost této práce se v době, jejího psaní hovoří 

o nových metrikách, které by mohly v blízké budoucnosti skóre relevance nahradit. Tyto 

metriky se hodí především pro marketéry, kteří budou mít šanci přesněji měřit 

a vyhodnocovat své reklamy. Jedná se o Hodnocení kvality, Hodnocení míry projeveného 

zájmu a Hodnocení konverzního poměru. Ty mají za úkol srovnat, jak kvalitně je reklama 

vnímána, jaký je u nich projevený zájem a jaká je předpokládaná míra konverze. Všechna 

tato data jsou vyhodnocována vždy oproti reklamám pro stejnou cílovou skupinu a na 

základě stejného cíle optimalizace. 

Stejně tak se v průběhu druhého kvartálu roku 2019 bude zavádět nová funkce zvaná 

„Proč se mi zobrazuje tento příspěvek.“ Ta má za cíl uživatelům vysvětlit, z jakého důvodu 

se jim dané příspěvky zobrazují v News Feedu. Měla by pomoci snadnější kontrole obsahu 

a porozumění mechanismům. Zobrazovat se bude po kliknutí na tři tečky u každého 

jednotlivého příspěvku, zároveň tam bude možnost editovat preference vlastního News 

Feedu a tak přinést kontrolu (Sochůrková, 2019). 
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Pokud jde o rizika tohoto procesu individualizovaného obsahu a nabízení 

relevantních příspěvků pro každého uživatele, Daniel Dočekal (2015) zvedá varovný prst 

nad tím, co to může znamenat pro moderní demokracii. Skutečností, že takto oblíbená 

platforma nabízí především populární věci nikoliv ty hlavní či významné, může znamenat 

značnou podporu mainstreamu, ohrožení veřejné diskuze, určité omezení svobody 

rozhodování a získávání informací. Také vysvětluje, že omezení dosahu stránek, které jenom 

odebíráme, vede pouze k nucenému inzerování, a tak narůstajícímu využívání placených 

služeb samotného Facebooku. Navíc také podle studie George Gaa (2015) zaměřené na 

americký trh je nutné věnovat pozornost mladým lidem, ale i mileniálům, o kterých byla řeč 

v první kapitole, kteří mají tendenci upřednostňovat konzumování zpravodajských obsahů 

a následné formování svých politických názorů spíše skrze sociální sítě, a to přednostně 

Facebook. Problematická je především transparentnost těchto algoritmů, která se ale nadějně 

s novou funkcí popsanou o několik řádků výše vylepší. 

Domněnky, že více než polovina uživatelů neví o problematice algoritmů, byly 

podpořeny studií, která proběhla na amerických univerzitách. Ta odhalila, že více než 60 % 

uživatelů nemá zdání o tom, že Facebook kontroluje jejich příspěvky. Přitom nevědomost 

o algoritmu na sociální síti měla pro zúčastněné vážné důsledky, a to nejen při formování 

politických postojů, ale i ve vztahových situacích. Participanti totiž využívali News Feed 

k tomu, aby v reálním životě vyvozovali závěry o svých vztazích, nesprávně posuzovali 

složení vlastního Feedu podle zvyků nebo záměru svých přátel a rodiny. Uživatelé nesprávně 

dospěli k závěru, že je přátelé upozadili kvůli politickým neshodám nebo nepřípustnému 

chování. Závěrečná zpráva říká, že v extrémních případech může dojít k tomu, že kdykoli 

vývojář softwaru v kalifornské sídle Facebooku Menlo Park upraví parametr, někdo někdy 

nesprávně začne věřit, že je například nemilovaný a osamělý (Eslami, 2015, s. 161). 

Podle loňského červnového testování středoškoláků výzkumné agentury Median 

(2018) bylo dokázáno, že úroveň mediální gramotnosti v České Rebulice je nízká. Pro tuto 

kapitolu je důležité, že stejně tak jako v USA až 57 % žáků si není vědomo, že Facebook je 

řízen algoritmy. Pozoruhodné je také, že 28 % středoškoláků se domnívá, že to, co vidí ve 

svém Feedu jsou veškeré příspěvky od přátel a skupin, které sledují. 

Mnoho lidí a uživatelů, kteří o této problematice vědí, se snaží z této informační 

bubliny uniknout. Dělají to různými způsoby, které ovšem nezaručují správnost postupu, 

mnohdy spíše zoufalou snahu uniknout systému a mainstreamovému způsobu používaní 

online technologií. Jedná se například o používání anonymního okna k prohlížení veškerých 
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digitálních obsahů. Tedy režim, který potlačuje identifikaci cookies. Dalšími způsoby jsou 

například mazání historie prohlížení, skrytí identity přes proxy server, vypnutí funkce 

určování polohy nebo používání složitější virtuální privátní sítě (VPN). Bohužel není 

zaručené, že cokoliv z tohoto funguje a zároveň bytí anonymní pro sociální sítě není téměř 

možné, proto autorka nezaručuje ani jeden z výše uvedených. Hlavní zprávou této práce tedy 

zůstává, že nejdůležitější je osvěta mediální výchovy a nabytí kompetence mediální 

gramotnosti především pro generace využívající tyto technologie nejhojněji. 
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Praktická část 
 

4 Metodologie práce 

 

Porozumět lidskému chování a jevům s ním spojeným je cílem mnohých 

výzkumných agentur a sociologických výzkumů obecně. Stejně tak se tato práce snaží 

prozkoumat existenci informačních bublin na sociálních sítích a jejich vnímání mladistvými 

v České republice. Teoretická část, která předchází praktické části této práce, shrnuje 

dosavadní poznatky o možném izolování se od různých názorů v online prostředí, zejména 

na sociálních sítích, v důsledku měnících se algoritmicky nastavených mechanismů. 

Zjištění teoretické části této práce vedou k závěru, že podpora mediálního vzdělávání 

je nutná a stále nedosáhla kompletního zaplnění prostoru ke zlepšení. Také dokládá, že 

nejvíce ohroženou skupinou informačními bublinami jsou mladí lidé, kteří již vyrůstají po 

boku sociálních sítí a neznají tak svět bez internetu. Poznatky z oblasti sociálních sítí 

a fungování Facebook algoritmu dokládají potenciální hrozbu této sítě při naprosté 

neinformovanosti veřejnosti. 

Praktická část práce si klade za cíl prozkoumat vybrané aspekty informačních bublin 

na sociální síti Facebook. Zejména ve vztahu ke konzumaci zpravodajských informací 

mladými lidmi a jejich celkovému porozumění a interagování. Dále k algoritmu této sociální 

sítě a jejímu potenciálně negativnímu dopadu na celkovou konzumaci zpravodajských 

informací. Zkoumá tak, jak se mladí lidé dosahující dospělosti dostávají ke zpravodajským 

obsahům a jakou roli v tomto procesu sehrávají sociální média. Hledá také odpovědi na 

otázky zabývající se oblastí, jakým způsobem konzumují předkládané informace a míru 

porozumění problematice algoritmu sociální sítě Facebook a informačních bublin obecně. 

Cílem práce je dosáhnout co nejlepšího porozumění zkoumané problematiky 

a získání subjektivního vhledu jednotlivých účastníků. Z tohoto důvody byla zvolena 

kvalitativní metodologie. Kvalitativní metody umožňují získat hloubkové porozumění 

a popis určitého fenoménu s důrazem na okolnosti kontextu. Dle Hendla (2005) je také její 

nespornou výhodou podrobné zkoumání problémů, jejich vývoje a příslušných procesů. Pro 

účely této práce je náležitou senzitivní metodou, která dbá na kontext, aktuální situaci 

a okolnosti výzkumu. Zvolení této metody je výhodou také vzhledem k její vysoké validitě, 
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tedy platnosti nabytých zjištění vzhledem ke skutečnosti. Neposlední výhodou této metody 

je také její flexibilita, která pro získání potřebných informací v tomto výzkumu byla důležitá.  

Oproti tomu je potřeba si uvědomit možná úskalí, která plynou z využití 

kvalitativních metod. Jak dokazuje Alan Bryman (2012, s. 405), je nutné brát v potaz 

subjektivnost a neurčitost tohoto výzkumu a tím i tedy neschopnost generalizace výsledků. 

Je tomu tak zejména kvůli účasti malého množství participantů a tím související nižší 

reliabilitě. Její nevýhodou je také nesnadná replikovatelnost výzkumu, ačkoliv právě ta je 

v sociálních vědách běžně využívána bez ohledu na oblast výzkumu. Nedostatečná 

transparentnost bývá také jedna z kritizovaných vlastností kvalitativních metod, jelikož se 

může stát, že není jasné, co výzkumník dělal a jak k daným závěrům přesně dospěl. 

4.1 Výzkumné otázky 

 

Základním předmětem této práce je prozkoumat existenci fenoménu informačních 

bublin v prostředí sociální sítě Facebook a její vnímání mezi mladými lidmi v České 

republice. Tuto oblast bádání lze považovat za bazální z hlediska toho, že sama vychází 

právě z názvu celé této práce.   

Jak již bylo řečeno v úvodu, některé otázky byly vyvolány anebo upraveny právě na 

základě prozkoumané literatury a nejsou tedy přímo zadány v tezích této práce. Některé 

aspekty, které si autorka po prostudování odborné literatury rozkryla, vedly k jejich 

přeformování. Byly to právě ty prameny, které přes veškerou svou objektivnost na sociální 

sítě nahlíží kriticky, a to mnohdy jako na společenský problém. Zejména takto konotačně 

zbarvená literatura ovlivnila stanovování některých okruhů výzkumu. 

Na základě prostudované literatury tedy autorka změnila povahu hlavní výzkumné 

otázky, kterou přizpůsobila zvolené kvalitativní metodologii a dále rozšířila počet 

výzkumných otázek, tak aby skutečně získala odpovědi na veškeré otázky výzkumu, které ji 

zajímají. Dle autorčina mínění toto přizpůsobení naopak napomáhá kvalitě této práce 

a jejímu empirickému výzkumu. Je tomu tak díky nabytí vědomostí z dané oblasti, jelikož 

byla schopna jít více do hloubky než při předchozím prvotním povědomí o celkové oblasti 

tohoto bádání.  

Zastřešující výzkumná otázka práce je formulována následovně: Jakým způsobem 

konzumují mladí lidé zpravodajské informace skrze sociální síť Facebook a jaké je jejich 

porozumění problematice algoritmu této sociální sítě a informačních bublin obecně. 
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S ohledem na to má autorka za cíl zjistit, jaké zpravodajské obsahy získávají přes sociální 

síť Facebook a jak na ně příspěvky týkající se zpravodajství, které z vlastního Feedu 

získávají, působí. Jako první si tedy stanovila následující výzkumnou otázku. 

 

VO 1: Jaké zpravodajské informace mladí lidé konzumují na sociální síti Facebook? 

 

Dále má za cíl přinést informace o tom, jak na zprávy reagují v rámci možností této 

sociální sítě či zdali jsou pod příspěvky jakýmkoliv způsobem aktivní. Soustředí se tak na 

zjištění chování jednotlivých účastníků výzkumu na sociální síti vzhledem k těmto obsahům. 

 

VO 2: Jakým způsobem mladí lidé na sociální síti Facebook konzumují zobrazované 

zpravodajské obsahy a jak s nimi interagují? 

 

Následujícím okruhem je samotné uvědomění si respondentů, že Facebook nějakým 

algoritmem disponuje. V tomto případě se autorka zaměřila na znalost respondentů o tom, 

na jakém principu tento algoritmus sociálních sítí funguje. Snaží se zjistit, jestli respondenti 

vědí o nějakých marketingových nástrojích, který mechanismus ovlivňuje a snaží se je 

přimět k přemýšlení o této problematice. 

 

VO 3: Jak jsou mladí lidé obeznámeni s algoritmem sociální sítě Facebook a jeho 

dopadu na zobrazované zpravodajské obsahy a jejich potenciální jednostrannost? 

 

Na závěr má tato práce za úkol vypátrat, zdali mladí lidé o informačních bublinách 

vůbec někdy slyšeli či se s nimi nějakým způsobem setkali.  

 

VO 4: Jaké je uvědomění o existenci a chápání tzv. informačních bublin mezi 

mladými lidmi? 

 

Vzhledem k tomu, že autorka upustila od původního prostého dokazování teze, zdali 

existuje v České republice prostředí informačních bublin, rozhodla se zvolit dvě kvalitativní 

metody ke sběru dat: metodu deníčků kombinovanou s následnými rozhovory 

o provedených zjištěních, které jsou rozpracovány v následujících podkapitolách. 
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4.2 Výběr a popis respondentů 

 

Autorka si vybrala pro zkoumání informačních bublin generaci Z, která by mohla 

být dle jejího názoru jednou z nejohroženějších skupin, jak ostatně dokazuje studie 

výzkumné agentury Foresight Factory (2017) zkoumající jejich každodenní habituální 

mediální konzumaci. Vymezení věkového rozmezí účastníků výzkumu zahrnuje i tzv. 

mladomileniály. Oba tyto pojmy týkající se věkového rozdělení uživatelů Facebooku byly 

již popsány na začátku této práce v první kapitole.  

Důvodem, proč byli zvoleni respondenti v tomto věku, je, že se jedná o uživatele, 

kteří tvoří jednu z nejhojněji zastoupených věkových skupin na Facebooku (Statista, 2019). 

Je tedy nasnadě, že sbírají informace z této sociální sítě na denní bázi. Důvodem, proč byli 

vyloučeni uživatele rannějšího věku je, že za prvé, ačkoliv to tak mnohdy není, tak nesmí 

vůbec mít účet na této síti a za druhé by bylo nutné mít souhlas jejich rodičů s účastí ve 

výzkumu. Autorka také brala v potaz, že mladší soubor respondentů se teprve ke 

zpravodajským obsahům dostává a mnohdy se o něj nezajímá vůbec tak, že výsledky mohly 

zkreslit povahu celého výzkumu. Byli vybráni tedy respondenti, kteří už by měli mít nebo 

už mají určitý zájem o zpravodajství a dění v prostředí, ve kterém žijí. 

Při tvoření vzorku také autorka zvážila fakt, že jelikož se může jednat o osobní data, 

která děti a mladiství dostávají od svých účtů, mohlo by dojít ke zkreslení informací, pokud 

by se necítili dobře při otevřené zpovědi. Otevřenost také byla zaručena tím, že se autorka 

s informátory znala alespoň zprostředkovaně přes jednoho známého a byla přibližně ve 

stejném věku jako oni. 

Rozmanitost výzkumného vzorku respondentů, kteří se ve výše definované skupině 

jedinců nacházejí, byla zabezpečena odlišnou místní příslušností a zaměřením jejich 

studijního či profesního života. S ohledem na variabilitu výzkumné vzorku, zvolila autorka 

následující respondenty. Těch bylo vybráno celkem pět, a to tak, aby  účastníci zastupovali 

několika měst napříč celým státem s ohledem na různé roky jejich narození tak, aby byla 

zaručena jejich různorodost. Do výzkumu tak byli zapojeni dva chlapci a tři dívky ve věku 

od 18 do 23 let.. Nejhojněji jsou zastoupeni uživatele Facebooku z Prahy, a to celkem dva, 

dále pak po jednom z Brna, Liberce a Litoměřic. Osloveni byli respondenti na základě věku 

a místa skrze přátele autorky. Širší záběr dat byl zaručen také díky jejich studiu a profesnímu 

zaměření. Mezi respondenty se nachází student gymnázia, Obchodní akademie, Ekonomické 

a Právnické fakulty a jeden profesionální sportovec, který již střední školu vystudoval.  
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Data tak byla sbírána v období měsíce března a dubna 2019 a komunikace v hlavním 

městě probíhala spíše osobně vzhledem k místní náležitosti obou stran. Účastníci z jiných 

měst komunikovali nejčastěji skrze jakoukoliv elektronickou komunikaci, nejčastěji zprávy 

přes Facebook a také telefonické rozhovory. 

Všichni respondenti byli před zahájením získávání dat řádně poučení o cílech celého 

výzkumu a jeho využití pro potřeby praktické části této diplomové práce. Stejně tak jim byl 

předložen k podpisu informovaný souhlas, který je k nalezení na konci této práce v příloze 

č. 1. 

 

4.3 Metody sběru dat 

 

Sběr dat a celkový design výzkumu vychází ze zkoumané literatury, tak aby tato 

práce byla v souladu s přesným zněním výzkumných otázek a byla tak možnost na ně nalézt 

relevantní odpovědi. Volba výzkumné metody se odvíjela právě od otázek stanovených na 

základě prvotního výběru tezí a upravena po přezkumu odborné literatury. Výhoda 

kombinace dvou metod při kvalitativním výzkumu, které poskytují otevřené nebo 

polostrukturované techniky, přináší expresivní příběhy a hloubková data o komunikativních 

postupech. 

Jelikož se autorce nepodařilo sehnat takový program, který by sledoval účastníky 

výzkumu při jejich chování na Facebooku a zároveň bylo časově a místně nemožné 

pozorovat je v reálném čase, co na této síti dělají, zvolila autorka metodu deníčků jako 

možnost nejvhodnějšího vědeckého přístupu. Zejména z hlediska toho, aby bylo možné 

zaznamenání co nejvěrohodnějšího zobrazení dat, která odhalují, co jedinci skutečně dělají 

a jak zobrazované obsahy prožívají. 

Prvně zvolená metoda deníčků má za úkol analýzu dat a především zjištění, jakým 

způsobem uživatelé Facebooku získávají z této sítě zpravodajské obsahy. Také zjišťuje, 

které zpravodajské platformy u nás na Facebooku mají dominantní postavení a umí tak 

využívat nástrojů k většímu zásahu uživatelů mimo organický dosah, který se běžně uvádí 

okolo 7 %. Následné rozhovory vedou ke zjištění o povědomí tohoto chování jednotlivých 

uživatelů a informačních bublin obecně. Dále vedou k pochopení, jak konzumace 

zpravodajských obsahů z této sociální sítě zapadá do denního získávání informací o okolním 

světě. 
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Jak popisuje Sheble a Wildemuth (2009, s. 5) metoda diářů spolu ve spojení s jinými 

výzkumnými metodami poskytuje bohatý popis fenoménu výzkumu. Právě jednou 

z nejrozšířenějších výzkumných technik deníkově zaměřených studií je anglicky zvaná „the 

diary-interview.“ Jak název napovídá, metoda spojuje deníčky právě spolu s rozhovory. 

Technika je užitečná zejména díky tomu, že právě zakotvené rozhovory poskytují rozšíření 

informací zachycených v deníčcích. Konzervativní rozhovor tak slouží jako nástroj 

k prozkoumání toho, co nebylo možno zaznamenat. Výzkumný pracovník se díky tomu 

dozvídá souvislosti či rozhodnutí, která vedla k určité akci. Při této metodě je také možné 

rozhodnout, zdali při rozhovorech bude dotazovaným deníček zpřístupněn či nikoliv. Autoři 

upozorňují, že by zpřístupnění mohlo vézt k fikcionalizaci a neobjektivnosti dotazování 

v danou chvíli. Právě z tohoto důvodu si autorka v době probíhání rozhovoru, nechala 

deníčky pouze pro sebe. 

 

4.3.1Deníčky 

 

Metoda deníčků není v médiích a komunikačních studiích nová, obecně se však 

používá především jako standardizovaný nástroj pro sběr dat, která mají určitou dobu trvání. 

V dnešní době odkazují k osobním či intimním spisům, které zachycují pravidelně 

každodenní dojmy. Především slouží k přivedení sebe sama jako předmětu popisu, analýzy 

či interpretace (Berg a Düvel, 2012). Cílem tohoto metodologického postupu je obvykle 

získávání podrobných informací o denních individuálních praktikách a zvycích jako je právě 

konzumace médií. Tato technika je vhodná s ohledem na míru reflexivity, expresivní povaze 

a subjektivní perspektivě.  

Jejím úskalím je, že nedokáže poskytnout podrobné informace o tom, jak a proč se 

lidé zapojují do konkrétních aktivit a jak je hodnotí. Pro tato zjištění se používají deníčky 

otevřenější struktury, která poskytují velké množství kontextových dat nebo stejně tak 

působí kombinace následných rozhovorů, které dokáží souvislosti a detaily potřebné 

k výzkumu najít. Autorka se s ohledem na povahu tohoto výzkumu rozhodla využít druhou 

variantu. 

Podobné metody deníčků využívali Berg s Düvelem (2012) na jejich projekt, který 

se zabýval komunikačními sítěmi, a to konkrétně aktivním užívání digitálních médií mezí 

mladými členy ruské diaspory v Německu. V jejich případě byly využity také deníčky spolu 
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s dalšími etnografickými metodami. Otevřenost metody jim umožnila shromáždit 

charakteristicky široká data prezentovaná různými způsoby a s různorodou komplexitou. Jak 

sami říkají, výsledkem této kombinace je, že zápisy z deníčků na jedné straně umožňují 

doplnit další druhy dat (např. výpovědi o rozhovorech) a na druhé straně stojí samostatně 

jako výzkumné techniky, které mají být analyzovány. 

Stejně tak informace potřebné ke zjištění pro účely tohoto výzkumu se odehrávají 

prostřednictvím nových rozmanitých technologií. Deníčky zde pomáhají nahlédnout do 

každodenního užívání sociálních sítí a pomáhají získat data o dostávání zpravodajských 

obsahů. Myšlenka tohoto výzkumu spočívá v zodpovězení otázky, jakým způsobem se 

uživatel zapojil do konzumování zpravodajského obsahu na sociální síti Facebook, a jaké ho 

k tomu vedli okolnosti. Jejich úlohou je dále získat data o tom, jak se uživatelé na těchto 

příspěvcích chovají, tedy zdali mají tendence k vyjádření postoje díky likům a jiným 

emotikonům, komentování nebo sdílení. Díky této technice se snaží rozšifrovat vzorce těchto 

angažovaných chování, ovšem pouze v případě, že nějaké nastane.  

Tato standardizovaná časově plánovaná studie byla rozšířena o kolonku, ve které se 

účastníci mohli rozepsat a zaznamenat své komentáře a poskytnou další informace, které 

mohly být následně rozpracovány v následných rozhovorech. Autorka dala respondentům 

pokyn, že do této kolonky mohou psát jakékoliv poznatky, které je při zaznamenávání 

napadnou, ať už by to měla být nějaké emoce ze zprávy či reakce na její relevantnost. 

Deníčky měly formu online tabulky v programu Excel, do které si respondenti 

zaznamenávali data po získání jakéhokoliv zpravodajského příspěvku skrz sociální stránku 

Facebook. Navíc si měli monitorovat, kolik času na dané síti denně tráví a kolikrát si tuto 

platformu otevřeli. Deníček se skládal celkově ze sedmi listů, při čemž každý z nich 

znamenal jeden den v týdnu. Na základě toho bylo jednoduše vyhodnoceno, kolik zpráv 

získali respondenti za daný den. Účastnící byly dále vyzváni, aby si zaznamenali odpovědi 

na základě výčtu těchto témat: 

• téma zprávy: Politika, Evropská Unie, Ekonomika, Kriminalistika a právo, 

Kultura, Náboženství, Počasí, Práce, Sociální problematika, Sport, Školství, 

Věda a technika, Zdravotnictví, Životní prostředí, Životní styl; 

• zařízení, na kterém v době objevení zprávy měli Facebook otevřený – 

mobilní telefon, notebook, stolní počítač či další; 

• zpravodajská platforma – zdroj zprávy; 

• původ zprávy – organický, sponzorovaný, sdílený od přátel do zprávy; 
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• aktivita jiných uživatelů na zprávě; 

• poznámky ke komentářům ostatních uživatelů; 

• vlastní aktivita na zprávě – like, komentář, sdílení; 

• vlastní poznámky, které chtěl ke zprávě uživatel sdělit – emoce vyvolaná 

zprávou, její relevantnost atd.; 

• URL nebo název zprávy. 

 

Při tvoření výzkumu, který využívá metodu deníčků, je nutné brát ohled na určité 

nevýhody, které z této práce plynou. Jak poznamenává Anne Kaun (2010, s. 137) roli, kterou 

je nutno nebanalizovat, hraje určitý aspekt únavy a z toho plynoucí vysoká míra předčasného 

ukončování procházení Feedu sociální sítě Facebook při vyplňování deníčků tohoto 

výzkumu. Je to především z důvodu toho, že se jedná o poměrně velkou zátěž pro účastníky, 

kterým je v době zaznamenávání dat narušena jejich komfortní zóna. Silná obětavost, která 

je potřebná mezi účastníky, může také vést k méně důkladnému zaznamenávání určitého 

jevu při každém měření. Také je nutno brát v potaz, že určité jevy odhalené v denících 

mohou být spuštěny a vyvolány pouhou skutečností, že účastníci jsou pod dohledem a cítí 

potřebu produkovat hodnotný obsah. Právě určitá přirozenost hraje velký význam pro 

metodu zvolenou v této studii. 

4.3.2 Rozhovory 

 

Zapojení polostrukturovaných rozhovorů do této práce pomáhá pochopit složitost 

komunikačních interakcí s různým typem médií. Tato metoda také pomáhá odhalit 

informace o tom, co by prostým sběrem dat při psaní deníčků samotnými respondenty bez 

autorčiny zásahu nebylo možné odhalit. Výzkum je tak možné lépe zacílit na témata, které 

jsou skutečně relevantní a dospět tak ke skutečným kvalitativním zjištěním, jelikož je zde 

určitá míra svobody v dotazování. Navíc je možné přidat výzkumu hodnotu skrze subjektivní 

pohledy a stanoviska respondentů ohledně dané problematiky, kteří mají možnost sami 

hledat souvislosti mezi jevy. V neposlední řadě je nutné brát v potaz, že validita této techniky 

je například oproti dotazníkům o něco vyšší. 

Polostrukturované rozhovory je vhodné využívat, pokud je potřeba vhodně využít 

čas nebo dovysvětlit nějaký fenomén. Pro tento výzkum jsou vhodně zvolenou technikou 

z důvodu toho, že je možné současně provádět interview s určitou strukturou při zapojení 
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více dotazovaných, při čemž je ulehčeno jejich vyhodnocování a porovnávání (Vojtíšek, 

2012, s. 25). Zároveň je ale možné se senzitivně přizpůsobit a brát ohled na respondentovu 

perspektivu a jeho vlastní zkušenosti za předpokladu udržení skladby sad otázek. 

Postup tohoto výzkumu se skládá z listu předem stanovených otázek nebo návodu, 

jak daný rozhovor vést, který je k naleznutí v příloze 3. Ty mají obecně podobu seznamu 

otevřených otázek či okruhů témat, kterými je nutno se během rozhovoru zaobírat. Tazatel 

poté formou rozhovoru probírá jednotlivé otázky či témata, tak aby získal relevantní 

odpovědi na vše, co je předmětem výzkumu. Autorka se snažila pořadí jednotlivých otázek 

zachovat, aby bylo možné co nejlépe najít souvislosti mezi vzorkem respondentů. 

Při jejich tvoření, moderování a vyhodnocování je dle Hendla (2005, s. 126) také 

nutné brát v potaz úskalí, které nasvědčuje tomu, že informace mohou být respondentovými 

zkušenostmi zkresleny. Je také vhodné vyvarovat se umělým a jakkoli nevyhovujícím 

podmínkám, které by mohly ovlivnit prováděný výzkum. Obecnou nevýhodou a mnohdy 

rizikem při zvolení této kvalitativní metody je přítomnost výzkumníka, která může hrát roli 

při vlivu na celkový výstup. Proto tyto účely se autorka snažila, co nejvíce upozadit svou 

osobnost dotazujícího se. Problémem může také být, pokud jsou respondenti nedobří 

vypravěči nebo jsou například spíše introverti. Je na tazateli, aby zvládl veškerá tato úskalí 

usměrnit, tak aby došlo k získání co nejčistšího množství relevantních dat pro daný výzkum. 

Rozhovory této práce probíhaly na místech, které si vybrali respondenti sami, tak, 

aby jim bylo v prostředí komfortně a byl tak zajištěn předpoklad příjemného a otevřeného 

zpovídaní. Dva rozhovory se tedy uskutečnily přímo v domácím prostředí účastníků, dva 

v místní kavárně a jeden byl veden přes Skype. V průměru měly rozhovory celkovou délku 

trvání okolo čtyřiceti minut, s tím, že rozhovory na dané téma pokračovaly mimo záznam 

této práce po ukončení oficiálního interview. Autorka je do analytické části tohoto výzkumu 

nezařadila, jelikož neměla jejich přesný popis. Respondenti se dále zajímaly o tuto tématiku. 

Rozhovory byly nahrávány na mobilní diktafon ve formě audio nahrávky, tak byla 

zaručena jejich výhoda. A tou je, vracení se k nasbíraným materiálům a hledání v nich 

nových poznatků. Pro zachování anonymity respondentů byla v analytické části a celých 

přepisech pozměněna jména a vynechány údaje, které by je mohly identifikovat, jak bylo 

sjednáno podle informačního souhlasu v příloze 1. Přepisy jednotlivých rozhovorů se pak 

nachází v příloze 4. Jejich tonalita, včetně tykání, a gramatických nedostatků v mluvě 

respondentů byla v přepisech rozhovorů pro jejich autentičnost ponechána. 
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4.4 Analýza výzkumu 

 

Výzkumu této práce se zúčastnilo dohromady 5 respondentů reprezentujících celkem 

tři česká velkoměsta a jedno střední město. Dohromady zastupovali věkovou kategorii od 18 

do 23 let. Všichni respondenti byly středoškolsky vzdělání či střední školu stále studovali. 

Pouze jediný respondent byl po vystudování střední školy vrcholovým sportovcem, tedy 

zaměstnaným. Spojovalo je také užívání Facebooku na denní bázi a jeho využívání jako 

jeden ze zdrojů informací o okolním světě. Jejich znalost uživatelských možností Facebooku 

byla na výborné úrovni, proto nebyl pochyb, že by nebyli seznámeni s touto sociální sítí na 

úrovni, která je pro tuto práci dostačující.  

Praktická část této práce si klade za cíl zodpovězení výzkumných otázek na témata 

týkajících se konzumace zpravodajských obsahů, algoritmu Facebook a informačních 

bublin. Pro potřeby této práce si autorka stanovila, že uzavření v informační bublině 

znamená, že se jednotlivým respondentům zobrazují zprávy zaměřené buďto na nějaké určité 

téma nebo tón, jakým tyto zpravodajské zdroje komunikují. Na základě toho, autorka při 

analýze procházela veškeré zprávy každého uživatele a dívala se na tón zvolených zpráv 

napříč různými zdroji. 

Autorka ke každé výzkumné otázce zvolila v rozhovorech takovou sadu dotazů, na 

které se respondentů ptala, tak aby splnila cíl této práce. Těmto rozhovorům předcházela 

metoda deníčků, která měla jednak za cíl najít odpověď na veškeré výzkumné otázky 

stanovené pro potřeby této práce, ale také uvést do problematiky všechny respondenty, tak 

aby se mohli nad tímto fenoménem zamyslet a prohloubit si tak vlastní znalosti. Autorka se 

na konci rozhovorů dotazovala, jestli bylo jejich povědomí o informačních bublinách 

prohloubeno. Dále se pokusila zjistit, zdali mají respondenti osobní doporučení, jak by se 

mělo k jejich celkově lepší osvětě přistupovat. 

Následující část práce projde jednotlivé výzkumné otázky a analyzuje za pomoci 

deníčků a následných rozhovorů, jakým způsobem došlo k poznání daných shrnutí. Bude se 

snažit představit konkrétní případy, které vedou k následnému závěru. Pro první otázku 

zvolila autorka jako relevantní metodu deníčky, vzhledem k tomu, že mohla přesně 

analyzovat, jaké zpravodajské obsahy se respondentům v době zaznamenávání dat 

zobrazovaly. 
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VO 1: Jaké zpravodajské informace mladí lidé konzumují na sociální síti 

Facebook? 

 

Z vyplněných deníčků vyplývá, že každý den se každému dotazovanému uživateli 

zobrazilo od 3 do 10 zpráv na této sociální síti, konkrétně se chlapcům zobrazovalo více 

zpráv nežli děvčatům. Tento fakt znamená, že Facebook je přinejmenším jednou z platforem, 

na které mladí lidé vlastníci účet získávají část zpravodajských obsahů, které konzumují na 

každodenní bázi. 

 

Respondent: Počet zobrazených zpráv za týden: 

Jiří 
34 

Anna 
22 

Jakub 
29 

Veronika 
24 

Sára 
18 

Celkem:  
127 

 

Tabulka 1. Počet zobrazených zpráv za týden vyplývající z vlastního šetření, 2019 

 

Z deníčku také vyplývá, že respondenti získali v průměru 25 zpráv za týden. 

Z následných rozhovorů, které jsou spíše relevantní k jiným výzkumným otázkám, proto 

nejsou zmíněny již v této části práce, je poté vidět, že při předpokladu, že uživatelé získávají 

zprávy z Facebooku, není to cíleně. Mnohdy zprávy ani nevnímají. Stojí za zamyšlení, do 

jaké míry je nevnímají a do jaké míry je podprahově zaznamenají a vyhodnocují 

automaticky. Zajímavé také je, že respondenti, kteří je nevnímají, nevyhledávají zprávy 

příliš aktivně. Je tedy možné říci, že se jedná o konzumenty, kteří jiné zprávy než ty, které 

se jim zobrazí na Facebooku samovolně nezískávají. 

Témata zpráv, která se účastníků výzkumu zobrazovala, byla také velice rozmanitá. 

Následující tabulka 2 dokládá, o jaká témata se jednalo. Deníček byl formulován tak, aby 

bylo vidět, jaká témata zpráv se respondentům zobrazují. 
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Téma: Počet zpráv: 

Politika 
17 

Evropská Unie 
3 

Ekonomika 
9 

Kriminalistika a právo 
11 

Kultura 
16 

Náboženství 
0 

Počasí 
8 

Práce 
0 

Sociální problematika 
1 

Sport 
22 

Školství 
0 

Věda a technika 
11 

Zdravotnictví 
1 

Životní prostředí 
0 

Životní styl 
28 

 

Tabulka 2. Počet zobrazených zpráv o daném tématu vyplývající z vlastního šetření, 2019 

 

Z deníčků vyplývá, že chlapcům se zobrazují mnohem více politické, ekonomické, 

krimi či sportovní zprávy. Konkrétně 84 % celkových zpráv, které se zobrazily všem 

chlapcům, byly této tématiky. Naopak lifestylové články a kulturní zprávy se v celkovém 

součtu všech zpravodajských příspěvků zobrazily děvčatům v 58 % případů. Tento fakt 

potvrzuje, že Facebook nabízí zprávy dle pohlaví podle předpokladu, které by je mělo více 

zajímat či podle algoritmu a jejich skóre relevance. 

Zpravodajské platformy, tedy jednotlivé zdroje zpráv byly rozmanité povahy. Žádný 

ze zdrojů neměl tendenci převažovat napříč všemi respondenty. Pluralita zdrojů na této 

sociální síti tak byla zachována. 
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VO 2: Jakým způsobem mladí lidé na sociální síti Facebook konzumují 

zobrazované zpravodajské obsahy a jak s nimi interagují?  

 

Pro zodpovězení této výzkumné otázky autorka zvolila dotazy do rozhovorů tak, aby 

se doptala na informace, které nebyly z deníčků zřejmé. Všichni respondenti se na toto téma 

velice rozmanitě rozpovídali. Následující otázka si kladla za cíl zjistit, jestli si jsou 

respondenti vědomi, jakým způsobem získávají informace o okolním světě.  

 

• Mohl/a bys popsat, jakým způsobem získáváš informace o dění kolem sebe? 

 

Jiří: „… Pokud jde o dění ve vztahu k přátelům, kulturním akcím a podobně, pak zpravidla 

z Facebooku. Co se týče zpravodajství, tam Facebook využívám minimálně a informace 

získávám ze zpravodajských kanálů v televizi (primárně ČT24), současně čtu každý den české 

internetové deníky (iDnes) a zahraniční (BBC, CNN). Pokud mě některý z témat zaujme 

a nedostává se mi informací z obvyklých zdrojů, pak vyhledávám informace k tématu zvlášť.“ 

 

Anna: „Většinou z internetových zdrojů jako jsou novinky.cz, kvůli němčině na škole musíme 

číst FAZ – Frankfurter Allgemeine Zeitung, New York Times anebo z televizních zpráv no, 

když třeba večeřím s našima.“ 

 

Jakub: „Když získám nějakou informaci, tak se nejdřív podívám, z jakého zdroje je a na 

základě toho zhodnotím její důvěryhodnost. Jestli se mi informace zdá nedůvěryhodná nebo 

mám pochyby o jejím zdroji, zjišťuji, jestli se tatáž informace vyskytuje u jiných 

důvěryhodnějších zdrojů. Jako zní to hrozně komplikovaně a popravdě to taky tak je. Proto, 

když prostě vidím zprávu třeba na FB (pozn. Facebook), tak si často přečtu jen nadpis a moc 

neřeším. Za další minutu už si často ani nepamatuju, o čem to bylo.“ 

 

Veronika: „Pokud se chci cíleně něco dozvědět, tak nejčastěji získávám informace přímo ze 

stránek zpravodajských služeb. Občas se podívám i na televizní noviny. Po těch deníčkách 

vím, že se mi i zprávy zobrazují dost ve Feedu, ale popravdě je příliš nevnímám.“ 

 

Sára: „Nejvíce asi od lidí kolem sebe a ze sociálních sítí, jelikož fakt cíleně nevyhledávám 

zprávy. A pak taky občas ze Seznamu, kde je internetových zpravodajství víc.“ 
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Z odpovědí plyne, že respondenti si jsou nejčastěji vědomi, jaký, způsobem získávají 

zpravodajské obsahy a Facebook mají spíše jako doplňkový pramen. Mnohdy čerpají 

z rozmanitých zdrojů a zapojují také zahraniční tituly. Pro zjištění, jak respondenti skutečně 

pracují se zdroji, byla zařazena do rozhovorů otázka, zdali si dokáží vybavit nějakou zprávu 

během zapisování deníčků a zdali znají zdroj této zprávy. Autorka chtěla zjistit, zdali 

respondenti zprávy pouze nepřijímají, tak jak jim přicházejí, ale zdali přemýšlí nad tím, kdo 

a s jakým záměrem mohl zprávu vydat. Autorčiným záměrem bylo tak porovnat počet zpráv, 

které si respondenti zapsali a počet zpráv, které si skutečně pamatují. Překážkou tomu bylo, 

že respondenti si nedokázali příliš vybavit zprávy, které se jim zobrazují. Obecná otázka 

a výčet odpovědí na ní je následující. 

 

• Dokážeš si vybavit nějakou zprávu z minulého týdne, ke které ses dostal díky 

Facebooku? Pokud ano, víš, jaká byla zpravodajská platforma této zprávy? 

 

Jiří: „Zpráv si dokážu vybavit celou řadu. Ať už se jedná o sportovní zprávy (výsledky playoff 

NHL, české fotbalové ligy), domácí politické scény (změny na ministerských postech ve 

vládě), mezinárodních vztahů. Zdrojem sportovních zpráv je často přímo facebooková 

stránka sportovních klubů, politické zprávy pak z mnoha výše uvedených zdrojů, ale přesně 

si nepamatuji. Často tu zprávu čtu z více zdrojů nebo ji jen přeletím očima.“ 

 

Anna: „Vím, že to asi bude znít směšně, ale vybavuju si zprávu o tom, jak vzrostla spotřeba 

piva na hlavu v Česku. O tom, kde jsem to ale viděla fakt nevím.“ 

 

Jakub: „Ježiš, tak to se musím hodně zamyslet. Hele vím, že jsem četl něco o bytech a jejich 

růstu cen, protože jsem posílal svý holce, ale teda vůbec netuším odkud to bylo.“ 

 

Veronika: „Určitě to bylo něco o politice… Babišovi a tak. Ale co to bylo a odkud to si 

nevzpomenu.“ 

 

Sára: „Pamatuju si, že jsem četla o tom, že ve školách v Barceloně se zakázala Karkulka 

a Růženka z důvodu toho, že jsou moc sexistické. Ale nevím odkud to bylo, ale vím, že jsem 

nad tím kroutila hlavou.“ 
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Všichni respondenti vědí, jak mají s ověřováním informací zacházet. Je tedy možné 

vyvodit závěr, že respondenti této práce jsou velmi dobře mediálně gramotní, pokud jde 

o zdroje zpráv a zjišťováním si jejich věrohodnosti. Na druhé straně se účastníci přiznávají, 

že tato pravidla znají teoreticky, ale neuplatňují je příliš v každodenním životě. 

Z výzkumu vyplývá, že respondenti si nejsou až na výjimky vědomi zpráv, které se 

jim zobrazují a jakým způsobem je konzumují. Z pohledu této práce by autorka chtěla dodat, 

že dle jejího názoru konzumace nejčastěji probíhá nevědomky, ačkoliv může ovlivňovat 

vnímání světa a informace, které o něm respondenti mají. 

 

VO 3: Jak jsou mladí lidé obeznámeni s algoritmem sociální sítě Facebook 

a jeho dopadu na zobrazované zpravodajské obsahy a jejich potenciální 

jednostrannost? 

 

Respondenti, s kterými byl výzkum prováděn, měli ve většině případů velmi dobrý 

přehled o uživatelském využívaní a možnostech této sociální sítě. Všichni zvládli odpovědět 

na otázky, dotazující se na základní funkce této sociální sítě. Znali veškeré nástroje, které 

sami používají každý den. Překážkou jim už ovšem bylo, pokud se téma zaměřilo na 

algoritmus a procesy, které mají vliv na tvoření jejich Feedu. 

Autorka se následnými otázkami v rozhovorech na jednotlivé pojmy snažila zjistit, 

jaká je míra seznámení respondentů s touto sociální stí. Následně se ptala na jejich 

fungování, tak aby zjistila, jestli jsou obeznámeni s algoritmem této sociální sítě. Otázky, 

které se zaměřily na znalosti sociální sítě Facebook a jeho algoritmus byly následující. 

 

• Dokážeš popsat tyto pojmy – News Feed; Like; Share; Timeline? 

 

Téměř všichni respondenti znali odpověď na základní pojmy této sociální sítě. 

Nejspíš je tomu tak vzhledem k faktu, že tuto sociální síť využívají na denní bázi již několik 

let. Z tohoto důvodu není nutné je do této části práce zařazovat odpovědi na tuto otázku 

v plném znění. Jsou ovšem k naleznutí v přílohách této práce (viz příloha 4). 

 Největší problém dělaly respondentům pojmy, které jsou již nad rámec běžného 

uživatelského využívání. Autorka vybrala pojmy dark post a organický dosah, jelikož právě 

ty souvisí s ovlivňováním podoby Feedu z pohledu placeného dosahu. 
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• Dokážeš vysvětlit, co je to dark post? 

 

Jiří: „Nevim.“ 

 

Anna: „Zakázané příspěvky.“ 

 

Jakub: „Nevyžádaná rozličná reklama“… „No, jakože různorodá… Prostě tím chci říct, že 

jich je hodně a od různých zdrojů“ 

 

Veronika: „Nevím.“ 

 

Sára: „Netuším.“ 

 

Respondenti tento pojem buďto vůbec neznali nebo se ho snažili většinou logicky 

odvodit. Což nevedlo ke správné odpovědi. Tento fakt naznačuje, že respondenti ovládají 

nástroje Facebooku na velice dobré uživatelské úrovni. Na druhou strany již neznají nástroje 

pro marketing, tak aby se mohli některým příspěvkům kriticky bránit, hodnotit je nebo nad 

nimi logicky uvažovat. Autorka se pro lepší vhled rozhodla zapojit ještě jednu otázku na 

podobné téma. Níže tedy dokládá, jaké byly odpovědi týkající se neplaceného dosahu 

příspěvků. 

 

• Dokážeš vysvětlit, co je to organický dosah? 

 

Jiří: „No mělo by to mít podle mého něco společného se životem, ale fakt netuším.“ 

 

Anna: „Slyším poprvý“ 

 

Jakub: „Hele něco mi říká, že to má, co dočinění s tím, kolika lidem se něco zobrazí.“  

 

Veronika: „To je to, co se mi zobrazí jen tak bez toho, aniž by to byla reklama.“ 

 

Sára: „Přirozený dosah příspěvku, bez snahy ho rozšiřovat, sdílet, platit. Asi?“ 
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Pokud šlo o otázku, která zjišťovala znalosti ohledně organickém dosahu, 

respondenti se rozpovídali výrazně více. Nicméně z odpovědí nelze vyvodit závěr, že mladí 

uživatelé Facebooku si jsou jisti, co pojem organický dosah znamená. Na základě těchto 

odpovědí autorka zjistila, že pokročilé funkce této sítě nejsou pro respondenty známé. 

 

• Víš, jakým způsobem se ti příspěvky na Facebooku zobrazují? 

• Slyšel/a jsi někdy o Facebook algoritmu a skóre relevance? 

 

Jiří: „Nevím, pouze tuším. Tuším, že se mi Facebook snaží podsouvat příspěvky, které 

vyhodnotí jako pro mne zajímavé na základě mé předchozí aktivity. Také jsem slyšel, že se 

ke mně velká část obsahu vůbec nedostane, i když se jedná o obsah sdílený stránkami, které 

sleduji. Víc o tom nevím, o algoritmu a skóre relevance nic nevím.“ 

 

Anna: „Ano, ale nedokázala bych říct, co znamenají.“ 

 

Jakub: „Slyšel, ale nejsem si jist, zdali tomu dopodrobna rozumím.“… „No představuji si 

to tak, že mě prostě web pořád sleduje a pak mi předhazuje, co si myslí, že by se mi mohlo 

líbit.“ 

 

Veronika: „O pojmech jsem již slyšela, ale nemám pocit, že bych to osobně nějak vnímala. 

Moc se tomu nevěnuju, prostě se kouknu na Facebook a když mě nebaví, tak ho zase zavřu. 

Nehledám za tím nějakou vědu.“ 

 

Sára: „Zobrazují se jednak na základě toho, co jsem si nedávno vyhledávala. Nevím, jestli 

to nějak filtruje třeba to, kolik mi je, rodinného stavu a dalších informací, které máme na 

profilech.“ 

 

Odpovědi očekávající, že nějaký algoritmus existuje, ale nemají přesné povědomí 

o jeho fungování, dominovaly u všech respondentů. Všichni účastníci věděli, že něco řídí 

jejich Feed, a že jsou jim pravděpodobně předkládány informace podle nějakého klíče. 

Žádný z respondentů však nevěděl přesně, jak vypadá daná metoda a čeho využívá. Tato 

přímá otázka byla do rozhovorů zařazena, aby přinesla odpověď o tom, jak jsou o algoritmu 

a fungování News Feedu mladí lidé, které zkoumá tato práce, informování. 
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Na základě provedeného šetření je možné vyvodit závěr, že respondenti nejsou 

obeznámeni s algoritmem sociální sítě Facebook na dostatečné úrovni nebo alespoň nevědí, 

na jakém principu funguje, což znamená, že nejsou informováni o jeho možném dopadu na 

zobrazované zpravodajské obsahy a jejich potenciální jednostrannost. 

 

VO 4: Jaké je uvědomění o existenci a chápání tzv. informačních bublin mezi 

mladými lidmi? 

 

Poslední výzkumná otázka si klade za cíl zjistit, zdali tito vrstevníci generace Z měli 

již někdy možnost setkat se s pojmem tzv. informačních bublin. Z hlediska toho se již 

autorka napřímo ptá ke konci rozhovorů, aby nebylo jejich předchozí poznání ovlivněno. 

Otázky mají za úkol přinést vhled do znalostí respondentů ohledně stěžejní problematiky 

této práce a určit, jaké je povědomí o jejich potenciálním fungování v rámci sociální sítě 

Facebook. 

 

• Slyšel/a jsi někdy o informačních bublinách? Dokázal/a bys pojem vysvětlit? 

 

Jiří: „Slyšel. Pokud pojem správně chápu, jedná o se o jakousi informační izolaci osob. Do 

této izolace se pak dostáváme tím, že se stýkáme zejména s osobami, které sdílí náš pohled 

na svět, čteme noviny, které prezentují názory, se kterými souhlasíme a totéž platí pro 

televizní pořady a internetové stránky. Tím se člověk izoluje od obrovského množství 

informací, se kterými se neztotožňuje. Možná bych to spíš nazýval názorovou bublinou spíše 

než informační. Informace se totiž zpravidla shodují, ale různě se interpretují a lidé 

vyhledávají ty zdroje informací, které tyto informace vykládají v souladu s jejich osobním 

přesvědčením. Tím se mohou dostat do situace, kdy získají informace či názory pouze z jedné 

strany a mohou nabýt přesvědčení, že jejich pohled na svět sdílí většina osob, a proto je 

jejich názor správný“  

 

Anna: „No, už jsi mi to asi před půl rokem říkala. Ale úplně si to nevybavuju. Předpokládám, 

že je to souhrn osobního vyhledávání, kdy se filtrují pouze informace, které člověk vyhledává 

na internetu, takže není informován obecně o informacích, ale pouze o tom, co ho zajímá.“ 

 

Jakub: „Slyšel. Poskytování člověku informací, které jsou určeny pouze jemu (šité na míru), 
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čímž dochází k jeho izolaci od informací, které by sic potenciálně mohly být pro daného 

člověka zajímavé. Jistota tedy předchází potencionalitě.“ 

 

Veronika: „Izolace od informací, které nejsou podle “zmapování” pro uživatele cílené.“ 

 

Sára: „Slyšela. Je to vlastně, že málokdy zjistíme všechny informace, když okolo sebe budu 

mít lidi se stejným názorem, tak je lehký si myslet, že takový názor má většina.“  

 

Stejně jako při jiných otázkách, byl Jiří jako student právnické fakulty v oblasti většiny 

otázek velice znalý odpovědí týkajících se zpravodajství a informačních bublin. Respondenti 

tento pojem znali a používali ho v obecném slova smyslu. Lze tedy vyvodit závěr, že 

respondenti byli o problematice informačních bublin informováni.  

Následující otázka směřovala ke zjištění vnímání informačních bublin účastníky 

výzkumu vzhledem k jejich sebereflexi tak, aby objasnili, zdali si přijdou díky této sociální 

síti v takové bublině uvězněni. 

 

• Máš pocit, že jsi v takové bublině po zkušenosti s deníčky uzavřen/á? 

 

Jiří: „To bych ani neřekl. Naopak jsem při vyplňování deníčku zjistil, že jsem s velkou částí 

zpravodajských příspěvků na Facebooku neztotožnil.“ 

 

Anna: „Možné to je, jelikož si pořád říkám, proč mám miliardu pejsků a fitness cvičení na 

Feedu.“ 

 

Jakub: „Já nevím. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel.“ 

 

Veronika: „Já ti nevím. Dává mi smysl, že se mi zobrazuje to, co mám ráda. Kdybych měla 

všude Babiše, tak už to asi neotevřu.“ 

 

Sára: „Asi bych řekla, že to možné je. Nejsem jediná v mém okolí, kdo je na Facebooku 

převážně obklopený informacemi, se kterými sympatizuji. Musím říct, že je fakt minimum 

věcí, které neodpovídají mým názorům.“ 
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Z odpovědí vyplývá, že se respondenti domnívají, že v informační bublině buďto 

vůbec nejsou nebo připouští, že pokud v ní jsou uvěznění, děje se tomu bez jejich vědomí. 

Deníčky potvrzují, že zdroje zpráv, kterými respondenti získávali informace z Facebooku, 

jsou v celku rozmanité povahy, jelikož u žádného z respondentů nepřevažovala výrazně 

jedna zpravodajská platforma nad jinými. Nejčastěji byly zastoupeny zprávy médií ČT24, 

iDnes a Novinek.cz. U všech respondentů napočítala autorka 20 různých zpravodajských 

zdrojů. Nejméně rozmanité je měly dívky z Litoměřic a Liberce, oproti tomu, jak již bylo 

řečeno výše, nejvíce chlapci z Prahy a Brna. 

Ze sběru dat této práce lze vyvodit závěr, že respondenti měli velmi dobrou znalost 

o informačních bublinách i o tom, jak fungují především mimo sociální sítě. Na základě 

těchto zjištění tedy lze říci, že respondenti si buďto nejsou vědomi přítomnosti informačních 

bublin, do kterých se na této sociální síti mohou uzavírat, anebo o nich mají pouze nízké 

povědomí o tom, jak by potenciálně mohly fungovat.  

Jak vyplývá z předchozího zkoumání a zodpovídání výzkumných otázek, 

respondenti, tedy zástupci generace Z, si nejsou vědomi, jaké zprávy se jim na Facebooku 

zobrazují, a jakým způsobem je konzumují. Dále bylo potvrzeno, že tito mladí lidé nejsou 

obeznámeni s algoritmem sociální sítě Facebook nebo alespoň nevědí, na jakém principu 

funguje. Vzhledem k deníčkům a následným rozhovorům, které neprokázaly, kromě témat 

zpráv přílišnou zaměřenou omezenost zpráv získaných z této platformy, nelze potvrdit, že 

generace Z je uvězněná v informační bublině. Autorka to také nemůže potvrdit vzhledem 

k tomu, že jedinci dokáží rozpoznávat kvalitní informační zdroje a tyto zdroje nepředkládaly 

jednotlivým respondentům nikterak zabarvené informace a nijak vyhraněné názory 

Jednoznačnému zodpovězení této otázky by například mohlo být nápocné, kdyby byl 

částečný počet zpravodajských příspěvků ze sponzorovaného dosahu. Znamenalo by to, že 

na respondenty zpravodajské portály záměrně cílí s určitým okruhem zpráv. To však tak 

nebylo. V drtivé většině případů respondenti uváděli, že se jedná o organický obsah. Pokud 

jsou jim předkládány určité články je to tedy věcí Facebook algoritmu. Ačkoliv autorka 

uživatele výzkumu poučila, není si jistá, zdali nedošlo ke zkreslení. Jelikož ji v průběhu 

vyplňování respondenti psali, zda je daný článek organický či sdílení. Jednalo se například 

o příspěvky, nad kterými vysela hlavička „Similar to posts that you've interacted with.“ 

Zprávy, které se uživatelům zobrazovaly, měly vždy stejný tón komunikace na 

rozdílných platformách. Například zpráva, která se objevila napříč třemi různými Feedy, což 

bylo nejvíce ze všech zpráv, komunikovala smrt pytláka, který šel zavraždit nosorožce 
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a následně ho zadupal slon a sežrali lvi. Tato zpráva se zobrazila dvakrát jako příspěvek 

Novinek.cz (tcs, 2019) s nadpisem „Pytlák šel na nosorožce, napadl ho slon a sežrali lvi“ 

a příspěvek iDnes. cz (Havlická, 2019) s bulvárnějším titulkem „Pytláka nosorožců zabil 

slon a sežrali lvi. Zbyly z něj jen kalhoty a lebka.“ Obě tyto zpravodajské platformy se 

odkazovaly na zahraniční odkazy; a to první zmíněný na server CNN a druhý na The 

Guardian.  

Autorka se dále ptala, zdali si respondenti myslí, že se podařilo prohloubit jejich 

povědomí o informačních bublinách. Což si dala autorka za podlinkový cíl tohoto výzkumu. 

Ve všech případech respondenti odpověděli kladně. Autorka se domnívá, že je tomu také tak 

vzhledem ke komunikaci, která není zaznamenána v rozhovorech této práce. Autorka jednak 

vysvětlovala respondentům, o čem je celá tato práce a následně po vypnutí diktafonu, začala 

respondentům zodpovídat různé otázky, na které se později doptávali, čímž dle autorčina 

mínění ještě více prohloubila debatu a podnítila zájem o tento fenomén. 

Z deníčků a rozhovorů této praktické části vyplynulo také několik zjištění, na které 

se výzkumné otázky neptaly a nebyly tak zahrnuty v žádné z přípravných fází této práce. 

Autorka zformulovala některé informace, jelikož předpokládala, že mají pro tuto práci váhu 

a přinášejí další poznatky z oblasti tohoto bádání.  

Respondenti již Facebook nepoužívají jako sociální síť číslo jedna, ačkoliv jsou na 

ní stále aktivní. Stále více se snaží tuto platformu ať už vědomě či nevědomě omezovat. 

V současné době jim jako náhrada nejčastěji slouží Instagram, tedy platforma, která je pod 

hlavičkou stejného koncernu Facebook. Instagram je daleko více vizuálně zaměřený, jelikož 

je určen především ke sdílení fotografií a videí. Hlavní výhodou Facebooku tak je jeho 

komunikační platforma messenger a fakt, že je stále nejrozšířenější sociální sítí v České 

republice. Pro tuto práci je ovšem Facebook relevantní z hlediska toho, že se na něj hojně 

zobrazují zpravodajské obsahy za podmínky nejhojněji rozšířené sociální sítě zejména 

u mladých lidí. 

Průměrná denní doba strávená na této sociální síti bez ohledu, na jakém zařízení, 

byla okolo 1 hodiny a 30 minut během pracovního týdne a okolo dvou hodin o víkendu. To 

neplatilo pro Jakuba z Brna, který se snažil výrazně Facebook omezovat již nějakou dobu 

a jeho doba strávená na této sociální síti byla tak výrazně nižší. Také se ukázalo, že na konci 

týdne uživatelé mnohem častěji otevírají Facebook, a to zhruba šest až desetkrát za den, což 

může podporovat teorii o tříštění času v dnešní době, která vede ke ztrácení pozornosti 

a nesoustředěnosti. Tato čísla sama o sobě dokládají, že respondenti v průměru na sociální 
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síti Facebook stráví týdne okolo jedenácti hodin. S ohledem na toto číslo lze říct, že 

respondenti tráví mnoho času procházením příspěvků, které jim tato platforma předkládá. 

Autorka se respondentů ptala na čas strávený na sociální síti jednak v deníčcích 

a jednak při rozhovorech. Zajímavé je, že respondenti měli tendenci snižovat reálný čas, 

který si zapsali do deníčků. To znamená, že jejich vnímání doby strávené na této sítí je 

značně podceněné z jejich strany. 

Autorka také zajímal vlastní názor respondentů a jejich doporučení, které by mohlo 

pomoci prohloubení široké veřejnosti o fenoménu informačních bublin na této sociální síti. 

Na následujících řádcích autorka uvádí odpovědi respondentů. 

 

• Dokázal/a bys sám zformulovat nějaké doporučení, které by vedlo 

k prohloubení znalostí široké veřejnosti o informačních bublinách? 

 

Jiří: „No na druhou stranu je informační bublina podle mě přirozeným důsledkem chování 

osob ve společnosti a většina lidí (alespoň doufám) tuší, že v takové bublině jsou. Pokud v ní 

jsou a jsou si toho vědomi, pak to nevidím až tak problematicky. Problém nastává v případě 

osob, které jsou v informační bublině, ale vůbec si to neuvědomují. Řekl bych, že tohle lze 

eliminovat spíš na úrovni rodiny výchovou ze strany rodičů, kteří by své děti měli vést k tomu, 

aby nad věcmi přemýšlely. Škola by zde také mohla mít místo, ale pouze do té míry, že děti 

povede k tomu, aby si svůj názor utvářely na základě širokého množství informací z různých 

zdrojů.“ 

 

Anna: „Na většině školách a univerzitách se již povinně vyučuje informatika. Zmínění 

o informačních bublinách by mohlo víc zaujmout, protože se to týká v podstatě každého 

z nás. Jako vím, že si mám informace ověřovat a nevěřit všemu, co se píše na internetu teda 

spíš na sockách. Ale nemyslím si, že já nebo moji kámoši to fakt děláme.“ 

 

Jakub: „Má rada zní pouze nabádat veřejnost ke zrušení účtů na všech sociálních sítích.“… 

„Jsem poslední dobou hodně skeptický, co se týče sociálních sítí. Je to už jen o reklamě 

a placenému dosahu.“ 

 

Veronika: „Doporučovala bych, aby se lidé více sebevzdělávali v této oblasti. Jakým 

způsobem to ale sama nedokážu říct. Z vlastní zkušenosti asi pak nebýt líny a nezavírat oči.“ 
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Sára: „Konkrétní doporučení mě asi přesně nenapadá, ale určitě je dobře, že se o tom píše, 

ať už formou diplomky, nebo formou článků, který si aspoň nějaký člověk přečte. Sice to 

nejspíš nezasáhne takovou masu lidí, ale aspoň někdo se nad tím zamyslí, a podle mě už jen 

to, že si to někdo přečte a začne nad tím přemýšlet je lepší, než kdyby se o tom nemluvilo 

(psalo) vůbec. Prostě by se o nich mohlo více hovořit.“ 

4.5 Zjištění a doporučení 

 

S odkazem na úvod této práce bylo cílem přinést poznatky ze světa informačních 

bublin a mediální gramotnosti spolu se zjištěním odpovědí na otázky výzkumu praktické 

části této práce. Obecně byl stanoven úkol zjistit, jak vypadá prostředí informačních bublin, 

ve kterém se mladí lidé na Facebooku pohybují. V tomto případě bylo klíčovým analyzovat 

způsob, jakým mladí konzumenti navštěvují zpravodajské stránky a porozumět tomu, jak 

sociální sítě zapadají do jejich každodenních vzorců spotřeby zpráv.  

Uživatelé, které tato práce zkoumala, byli v naprosté většině případů již dříve 

seznámeni s veškerými minimálně běžnými funkcemi Facebooku a byli schopni je tak 

naplno využívat. To zjednodušilo výzkum v tom, že je autorka s nimi již nemusela 

seznamovat. A zároveň to potvrdilo autorky myšlenku, že generace Z je opravdovou 

generací, která již tuto sociální síť umí využívat naplno a žije s ní každodenně ruku v ruce. 

Autorka si je vědoma několika nesnázemi, které tento výzkum provázely nebo 

popřípadě mohly tento výzkum zkreslovat. V následujících odstavcích se je bude snažit 

analyzovat, aby se jim bylo možné pro případné pokračující bádání vyhnout. Jedná se 

o doporučení, kterého by se mohly držet výzkumy podobné, navazující či opírající se o tuto 

práci. Nejprve se autorka zaměří na vyplňování deníčků, poté na samotné rozhovory 

a následně se bude snažit zhodnotit tuto práci. 

Při vyplňování dat si respondenti stěžovali, že bylo složité si deníčky vyplňovat, 

například vzhledem ke kopírování URL na mobilních zařízení. Pro přesnější a analytičtější 

výzkum by pro následující bádání autorka zvolila nástroje, které poskytují informace 

systematicky a efektivně. Mezi takové monitorující nástroje patří například The 

NewsTracker. Ten, jak popisují Kleppe s Ottem (2017), má za úkol zpracovávat informace 

o konzumaci zpráv během celého dne na jakémkoliv zařízení vybrané skupiny respondentů 

tak, aby byl následně schopen analyzovat, jakou roli hrají zprávy v jejich mnohdy 



 

 

51 

konzumním procházení Feedu. Autorka věří, že by přizpůsobený systém, který shromažďuje 

webové aktivity uživatelů, přinesl přesnější informace zejména pro analytickou část 

výzkumu. Pokud by se měla autorka zamyslet nad tím, co by v této části práci tedy udělala 

jinak, snažila by se nejlépe získat nějaký nástroj, který by mohl sledovat obrazovku 

účastníků výzkumu tak, aby si sama mohla informace z jejich chování vytáhnout. Takto byla 

nucena důvěřovat, že respondenti si deníčky vedli svědomitě a bez větších ztrát dat. Vedlo 

by to především k větší relevantnosti a validitě, vzhledem k tomu, že by bylo možné provézt 

výzkum na větším množství respondentů.  

Úskalím tohoto výzkumu byl také fakt, že někteří respondenti přiznali, že několikrát 

zapomněli zapisovat si a museli například zpětně „scrollovat“ (pozn. autorky listovat 

Feedem odzdola nahoru, tedy v opačném směru, než je běžné) tak, aby si údaje doplnili. 

V ojedinělých případech jim uteklo nějaké okénko, při kterém si otevřeli aplikaci 

automaticky a téměř nevědomky. 

Ačkoliv se autorka snažila držet témat a otázek, které si předem připravila, mohlo se 

částečně stát, že rozhovory měly podobu neformálního interview. Stát se tomu mohlo 

vzhledem k faktu, že autorka byla s respondenty v určitém blízkém spojení již v době před 

tvořením tohoto výzkumu. Také vzhledem k místu konání rozhovorů se stalo, že autorka či 

sám respondent museli rozhovor přerušit. Bylo to například z důvodů třetích osob, které se 

do rozhovoru zapojily, ať už v kavárenském či domácím prostředí. Autorka se však snažila 

navázat přesně tam, kde se dříve skončilo a pohlídat si tak jeho plynulý tok se zachycením 

veškerých důležitých informací. Vzhledem k filtrování tohoto materiálu mohla autorka 

opominout některé skutečnosti, které vedly k předloženým odpovědím. Ty také vedly 

k o něco náročnějšímu kódování dat. Autorka se tak snažila při tomto kroku především 

o řádné zodpovězení výzkumných otázek. Ačkoliv je nutno zmínit, že některá odchýlení od 

tématu vedla ke zjištění informací přínosných k pochopení využívání sociálních sítí. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o časově ne příliš náročné rozhovory vedoucí 

k dotázání se na předchozí zjištění z deníčků, autorka nevyužila žádný z placených 

programů, který by jí pomáhal s přepisem dat umožňující synchronizaci audio záznamu. 

Jak již bylo řečeno výše, autorka si je vědoma toho, že se částečně odchýlila od 

předložených tezí vzhledem k nabytým vědomostem, na které narazila při dlouhodobém 

psaní teoretické části, ročního studia na Univerzitě v Loughborough a ještě více při získávání 

prvotních informací pro praktickou část této práce. Pevně doufá, že drobné změny výzkumu 

se staly vyhovujícími, a že tím přispěly logickému tvoření textu a hodnotě této práce. 
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Autorka by také na závěr této práce chtěla nadhodit otázku k zamyšlení. Jak totiž 

vyplynulo z rozhovorů, tito respondenti mají tendenci v posledních letech, zejména měsících 

se odklánět od Facebookové platformy. Otázkou tedy je, zdali moc Facebooku a jeho 

algoritmu nebude postupem času mizet ruku v ruce s přechodem na další sociální síť jako je 

Instagram či jiné například ještě neznámé či nevyvinuté.  

Doporučením při posunu k efektivnějšímu vzdělávání v oboru nových médií může 

sloužit přizvání k diskuzím a debatám při tvoření samotného vzdělávacího plánu a osnov 

mladých lidí, zejména například mileniálů, kteří už jsou vyzrálí natolik, aby věděli, co jim 

například chybělo ve vlastním vzdělávání a co nyní dohání sami. Někdy se tak může stát, že 

právě studenti vědí, co jim schází a co se mají zájem dozvědět. 
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Závěr 

 

Tak jako kniha proměnila středověké myšlení a celou společnost, nová média v čele 

se sociálními sítěmi proměňují společnost 21. století. Náš každodenní digitální život je plný 

algoritmicky vybraného obsahu, jako jsou příspěvky na sociálních médiích, nejrůznější 

doporučení a personalizované výsledky vyhledávání. Tyto algoritmy mají velkou sílu 

vedoucí k tomu, aby mohly ovlivňovat uživatelské zkušenosti a jeho vnímání reality. Tato 

práce představuje aktuální vhled do problematiky, která se zabývá faktem, že uživatelé si 

často neuvědomují přítomnost těchto mechanismů vedoucích k posílení jejich stanovisek 

a nepodporující rozmanitost názorů. 

Tato práce se ve své teoretické části zabývala pojmem médium v širokém slova 

smyslu, vysvětila, kdo je generace Z, o které tato práce je. Dále se zaměřila na problematiku 

mediální výchovy a stěžejní část věnovala informačním bublinám. Praktická část 

kombinovala dvě kvalitativní metody, a to deníčky spolu s následnými rozhovory, které 

vycházely z připravených výzkumných otázek. 

Tato práce dokládá, že informační bubliny mohou být nebezpečné pro dnešní, ale 

mnohem více pro budoucí informační společnost. Je nutné si ovšem uvědomit, že sociální 

bubliny tu byly dávno před internetem, online sociálními sítěmi a Facebookem především. 

To, že žijeme spleteni v sociálních sítí s lidmi s obdobnými názory a odpovídajícím 

sociálním statusem, je v celku přirozené. Zajisté je příjemnější povídat si s lidmi, kteří smýšlí 

stejně. Už jen kvůli tomu, že si tak dokážeme, že sounáležíme se skupinou, která má v našich 

očích pravdu. Tedy nepatříme do kategorie „ti jiní.“ Kromě toho je dokázáno, že střetávat se 

s lidmi, kteří smýšlí radikálně jinak je vysilující. Proto se mnohdy uchylujeme k cestě 

menšího odporu a jednoduše potkáváme podobně smýšlející lidí, než bychom se vystavovali 

konfrontačním názorům. 

Zda je užitečné poskytnout uživatelům přehled o existenci nebo funkčnosti těchto 

algoritmů a o tom, jakým způsobem by takový vhled mohl ovlivnit jejich zkušenost, jsou 

otázky, na které se autorka také snažila odpovědět. Výsledkem této práce je shrnující 

doporučení, které klade důraz na mediální výchovu a nebyl tak opomíjen její význam 

v dnešní informační společnosti. Jak bylo řečeno v práci, dnešní svět digitálních domorodců 

musí vědět nejen, jak využívat tyto technologie a být si vědom jejich kladů, ale také mít 

znalosti především o jejich rizicích, která jsou s tímto světem a užíváním spojena. 
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Summary 
 

As a book has changed the medieval way of thinking and the whole society, the new 

media, in the lead with social networks, are changing the 21st century. Daily digital life of 

every one of us is full of algorithmically selected content such as social media posts, a variety 

of recommendations, and personalized search results. These algorithms have a great power 

to influence user experience and its perception of reality. This thesis presents an up-to-date 

insight into the fact that users are often unaware of the presence of mechanisms which lead 

to the strengthening of views and limit the diversity of opinions.  

In the theoretical part of this theses, it is dealt with the term medium in a broad sense, 

moreover, it contains the explanation of who is the generation Z, which this thesis is about. 

Furthermore, it focuses on the issue of media education and the main attention is devoted to 

information bubbles. In the practical part, there are two qualitative research methods 

combined, namely the diaries followed by the subsequent interviews which were based on 

prepared research questions.  

This thesis shows that information bubbles present danger to today’s information 

society and even more to the future one. However, it is vital to realize that social bubbles 

had existed long before the internet, online social networks and mainly before Facebook. It 

is natural that we live entangled in the social network together with people who share similar 

opinions and have an appropriate social status. Certainly it is more pleasant to communicate 

with people who think the same way as we do. This helps us to prove ourselves that we are 

a part of a social group which is right from our point view and that we do not belong to „the 

others“ group. Apart from that, it has been proven that meeting people who think radically 

differently is exhausting for us. Therefore, we often rather prefer the path of less resistance 

and simply meet like-minded people than confronting our opinions.  

The author also tried to clarify whether it is useful to provide users with an overview 

of the existence or functionality of these algorithms and how such insight could possibly 

affect their experience. The result of this thesis is a summary recommendation emphasizing 

media education and necessity not to neglect its position in today’s information society. As 

mentioned in this thesis, today's world of digital natives must know not only how to use 

these technologies and be aware of their pros but also have a knowledge of the risks 

associated with this world.  
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Vzor informovaného souhlasu 

Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho užitím 

V rámci diplomové práce s názvem „Informační bubliny v prostředí sociální sítě Facebook“, 

která je realizována na IKSŽ FSV UK jste byl/a vybrán/a a požádán/a o spolupráci. Cílem 

práce je přinést praktický vhled do světa informačních bublin a mediální gramotnosti. Vaše 

účast na rozhovoru je zcela dobrovolná. Není Vaší povinností odpovědět na všechny otázky, 

naopak je zcela na Vás, jaké informace a zkušenosti v rozhovoru sdělíte.  

 

Pro potřeby analýzy se rozhovor s Vámi bude nahrávat. Nahrávání může být na Vaši žádost 

kdykoliv přerušeno. Celý rozhovor, nebo jen jeho části, budou přepsány do textové podoby. 

Se záznamem rozhovoru lze v rámci diplomové práce zacházet různým způsobem. Protože 

si nesmírně vážím Vaší ochoty spolupracovat, budu důsledně respektovat jakékoli omezení, 

které pro využití záznamu uložíte.  

 

Podepsáním tohoto papíru souhlasíte, aby byl rozhovor pro účely výzkumného zpracování 

použit bez zvláštních úprav; jako celek a jako interní materiál ho netřeba zcela 

anonymizovat. V souvislosti s případnými citacemi tohoto rozhovoru v publikovaných 

materiálech nebude uváděno Vaše jméno.  

 

Jestliže budete mít jakékoli dotazy, obraťte se přímo na výzkumnici nebo na vedoucího 

diplomové práce Mgr. Ing. Petra Audy. (email: petra.audyova@fsv.cuni.cz).  

e-mail:       telefon:  

Datum rozhovoru: ……………………………………………….  

Jméno výzkumnice: ……………………………………………….  

Podpis výzkumnice: ……………………………………………….  

Vaše jméno: ……………………………………………….  

Váš podpis: …………………………………………… 
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Příloha č. 2: Vzor deníčku 
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Příloha č. 3: Osnova rozhovorů o zjištěních z deníčků o informačních bublinách 

• Jaké máš dojmy z vyplňování deníčků? 

• Dokázal/a bys definovat úskalí, které nastala při jejich vyplňování? 

• Jak často trávíš čas na Facebooku a jiných sociálních sítích? 

• Dokážeš popsat všechny tyto pojmy? 

a. News feed; 

b. like; 

c. share; 

d. timeline; 

e. dark post; 

f. organický dosah. 

• Mohl bys popsat, jakým způsobem získáváš informace o dění kolem sebe? 

• Dokážeš si vybavit nějakou zprávu z minulého týdne, ke které ses dostal díky 

Facebooku? Pokud ano, víš, jaká byla zpravodajská platforma této zprávy? 

• Které zpravodajské zdroje v tobě vyvolávají největší důvěru a naopak? 

• Víš, jakým způsobem se ti příspěvky na Facebooku zobrazují? Slyšel jsi 

někdy o Facebook algoritmu a skóre relevance? 

• Slyšel/a jsi někdy o informačních bublinách? Dokázal/a bys pojem vysvětlit? 

• Máš pocit, že jsi v takové bublině po zkušenosti s deníčky uzavřená? 

• Podařilo se tvé povědomí prohloubit? 

• Dokázal/a bys sám zformulovat nějaké doporučení, které by vedlo k 

prohloubení znalostí široké veřejnosti o informačních bublinách? 
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Příloha č. 4: Přepis rozhovorů 

 

1. Jiří, 23 let, student právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 

 

Tazatel: Řekni prosím na začátek něco o sobě. 

Jiří: Tak já jsem Jiří, je mi 22 let a jsem z Prahy. Od mala sportuju, dělám plavání a poslední 

rok jsem začal surfovat a dělat box. Jinak studuju práva na Karlovce a prvním rokem pracuju 

v jedný pražský právní firmě. 

Tazatel: Tak teď tedy k výzkumu. Jaké jsi měl dojmy při vyplňování deníčků?  

Jiří: Vyplňování mě vedlo k zamyšlení, z jakého důvodu se mi zobrazují některé typy zpráv 

a jiné ne, což by mě asi úplně nenapadlo před tím udělat. Tak si myslím, že příležitost podílet 

se na výzkumu může bejt velmi přínosnou a užitečnou i pro mne osobně. Dojmy z dotazníku 

mám tedy celkem pozitivní. 

Tazatel: Dokázal/a bys definovat úskalí, které nastala při jejich vyplňování? 

Jiří: No, určitě časová náročnost a jistá míra nepohodlí. Člověk zpravidla Facebook zapíná 

bezmyšlenkovitě a jak bych to řekl... pasivně přijímá informace. V tomhle případě jsem se 

musel na každé otevření Facebooku a jeho obsah soustředit a bejt schopnej identifikovat 

zpravodajské příspěvky. Popravdě to vedlo k tomu, že od začátku do konce výzkumu to pro 

mě nebyla čistě odpočinková záležitost, ale musel jsem vynaložit určitou míru úsilí, 

příspěvky filtrovat a následně vyplnit údaje do deníčku. Což bylo trochu náročný až nudný. 

Doufám, že to nebude moc zkreslený, protože pak už jsem neměl ani náladu ho otevírat 

radši. 

Tazatel: Jak často trávíš čas na Facebooku a jiných sociálních sítích? 

Jiří: Ze sociálních sítí využívám aktivně pouze Facebook, a to v podstatě denně, pokud 

necestuju. Současně mám účet na LinkedIn, který se snažím udržovat aktuální, ale účet v 

zásadě nevyužívám vůbec. Ten účet slouží spíše pro strýčka příhodu (směje se). 

Tazatel: Takže v podstatě nemáš jinou sociální síť třeba Instagram nebo Twitter? 

Jiří: Ne. Chvíli jsem byla na Twitteru, ale přišlo mi, že se tam nic moc neděje, a proti 

Instagramu prostě protestuju. 

Tazatel: Máš k tomu nějaký důvody? 

Jiří: Ani ne, jen mi přijde dost hloupý, jak se všude lidi nastavují a jezdí jen, aby měli jen 
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další tuctovou fotku na Instáč. 

Tazatel: Tak jo, další otázkou je, abys mi popsal následující pojmy. 

Jiří: Okej. 

Tazatel: News Feed. 

Jiří: Část webového rozhraní s uživatelským obsahem. 

Tazatel: Like. 

Jiří: Vyjádření podpory příspěvku. 

Tazatel: Share. 

Jiří: Sdílení příspěvku. 

Tazatel: Timeline. 

Jiří: Osobní profil s chronologicky řazenými příspěvky 

Tazatel: Dark post. 

Jiří: Nevím. 

Tazatel: To je reklamní příspěvek, kterej se ale nezobrazuje na zdi. Je prostě skrytej a cílí 

na určitý uživatele. 

Jiří: Aha, to jsem nevěděl. 

Tazatel: Organický dosah. 

Jiří: No mělo by to mít podle mého něco společného se životem, ale fakt netuším. 

Tazatel: Dobře ty. Mohl bys mi popsat, jakým způsobem získáváš informace o dění kolem 

sebe? 

Jiří: Jde o to, co míníš děním kolem sebe. Pokud jde dění ve vztahu k přátelům, kulturním 

akcím a podobně, pak zpravidla z Facebooku. Co se týče zpravodajství, tam Facebook 

využívám minimálně a informace získávám ze zpravodajských kanálů v televizi (primárně 

ČT24), současně čtu každý den české internetové deníky (iDnes) a zahraniční (BBC, CNN). 

Pokud mě některý z témat zaujme a nedostává se mi informací z obvyklých zdrojů, pak 

vyhledávám informace k tématu zvlášť. 

Tazatel: Dokážeš si vybavit nějakou zprávu z minulého týdne, ke které ses dostal díky 

Facebooku? Pokud ano, víš, jaká byla zpravodajská platforma této zprávy? 

Jiří: Zpráv si dokážu vybavit celou řadu. Ať už se jedná o sportovní zprávy (výsledky play-

off NHL, české fotbalové ligy), domácí politické scény (změny na ministerských postech ve 

vládě), mezinárodních vztahů. Zdrojem sportovních zpráv je často přímo facebooková 

stránka sportovních klubů, politické zprávy pak z mnoha výše uvedených zdrojů, ale přesně 

si nepamatuji. Často tu zprávu čtu z více zdrojů nebo ji jen přeletím očima. 
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Tazatel: Dokázal bys říct, které zpravodajské zdroje v tobě vyvolávají největší důvěru a 

naopak? 

Jiří: Důvěru ve mně vyvolává asi nejvíc BBC. Důvěřuju také ČT24 a iDnes, ale ve všech 

těchto případech se k informacím snažím přistupovat kriticky a nepřejímat pasivně 

podsouvané názory. To znamená, že považuji za pravdivé faktické informace, ale jejich 

subjektivní hodnocení nechávám na svém uvážení. Naopak příliš nedůvěřuju CNN, které se 

často projevuje jako zcela neobjektivní zpravodajský portál. Různé pochybné zpravodajské 

weby, jako je Aeronet, Sputnik apod. snad ani není potřeba zmiňovat. Takové weby bych 

ani nenazýval zpravodajskými. 

Tazatel: Myslíš, že takhle kriticky a rozmanitě ke zprávám přistupuje většina tvých 

vrstevníků? 

Jiří: To si fakt nemyslím. Asi je to tím, co studuju, prostě musim vědět, co se okolo mě děje 

a taky mě to zajímá. A ono, když pak vidíš hodně zpráv každej den, tak i rychle uděláš názor 

na zpravodajský zdroje. Což ale neřikám, že mám pravdu. 

Tazatel: Dobře. Teď se trochu víc zaměříme na ty zprávy, který ti chodí z Facebooku. Víš, 

jakým způsobem se ti příspěvky na Facebooku zobrazují? Slyšel jsi někdy o Facebook 

algoritmu a skóre relevance? 

Jiří: Nevím, pouze tuším. Tuším, že se mi Facebook snaží podsouvat příspěvky, které 

vyhodnotí jako pro mne zajímavé na základě mé předchozí aktivity. Také jsem slyšel, že se 

ke mně velká část obsahu vůbec nedostane, i když se jedná o obsah sdílený stránkami, které 

sleduji. Víc o tom nevím, o algoritmu a skóre relevance nic nevím. 

Tazatel: Slyšel jsi někdy o informačních bublinách? Dokázal bys pojem vysvětlit? 

Jiří: Slyšel. Pokud pojem správně chápu, jedná o se o jakousi informační izolaci osob. Do 

této izolace se pak dostáváme tím, že se stýkáme zejména s osobami, které sdílí náš pohled 

na svět, čteme noviny, které prezentují názory, se kterými souhlasíme a totéž platí pro 

televizní pořady a internetové stránky. Tím se člověk izoluje od obrovského množství 

informací, se kterými se neztotožňuje. Možná bych to spíš nazýval názorovou bublinou spíše 

než informační. Informace se totiž zpravidla shodují, ale různě se interpretují a lidé 

vyhledávají ty zdroje informací, které tyto informace vykládají v souladu s jejich osobním 

přesvědčením. Tím se mohou dostat do situace, kdy získají informace či názory pouze z 

jedné strany a mohou nabýt přesvědčení, že jejich pohled na svět sdílí většina osob, a proto 

je jejich názor správný. 

Tazatel: Musím říct, že v téhle oblasti fakt víš, o čem mluvíš. Máš pocit, že jsi v takové 
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bublině po zkušenosti s deníčky uzavřený? 

Jiří: To bych ani neřekl. Naopak jsem při vyplňování deníčku zjistil, že jsem s velkou částí 

zpravodajských příspěvků na Facebooku neztotožnil. 

Tazatel: Je ale možné, že se ti zobrazovala pouze nějaké témata? 

Jiří: No jako z převážné většiny to byla jen politika, věda, sport. 

Tazatel: Podařilo se ti prohloubit povědomí o informačních bublinách účastí na tomto 

výzkumu? 

Jiří: No, minimálně je fajn se nad takovým tématem zamyslet. 

Tazatel: Dokázal bys sám zformulovat nějaké doporučení, které by vedlo k prohloubení 

znalostí široké veřejnosti o informačních bublinách? 

Jiří: Já se domnívám, že široká veřejnost bude v každym případě přijímat informace z velmi 

úzkýho okruhu zdrojů a toto nelze žádným způsobem změnit, jelikož se dle mýho názoru 

jedná o přirozený společenský jev. Vyhnout se informačním bublinám je podle mě možný 

jenom omezenýmu množství lidí, kteří jsou schopni, a hlavně ochotni nad informacema 

kriticky uvažovat a své názory konfrontovat s jinými. Lidé mají rádi pohodlí a narušovat své 

pohodlí konfrontací vlastních názorů s názory jiných osob není pro nikoho snadný, a proto 

se mu logicky většina lidí vyhne. 

Tazatel: To jsou velice zajímavé myšlenky. 

Jiří: No na druhou stranu je informační bublina podle mě přirozeným důsledkem chování 

osob ve společnosti a většina lidí (alespoň doufám) tuší, že v takové bublině jsou. Pokud v 

ní jsou a jsou si toho vědomi, pak to nevidím až tak problematicky. Problém nastává v 

případě osob, které jsou v informační bublině, ale vůbec si to neuvědomují. Řekl bych, že 

tohle lze eliminovat spíš na úrovni rodiny výchovou ze strany rodičů, kteří by své děti měli 

vést k tomu, aby nad věcmi přemýšlely. Škola by zde také mohla mít místo, ale pouze do té 

míry, že děti povede k tomu, aby si svůj názor utvářely na základě širokého množství 

informací z různých zdrojů.  

 

2. Anna, 18, Obchodní akademie Ústí nad Labem, Litoměřice 

 

Tazatel: Aničko, řekni mi prosím něco krátkého o sobě. 

Anna: Jsem z Litoměřic, teda spíš Žitenic, což je vesnice hned u Liťáku. Studuju Obchodní 

akademii v Ústí nad Labem a hraju volejbal. 

Tazatel: Jaké máš dojmy z vyplňování deníčků? 
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Anna: Když procházím Facebook, neuvědomuji si, kolik reklam se mi zobrazuje. V podstatě 

už je hlavní stránka 50 na 50 příspěvky a reklamy. Takže jsem z toho byla docela zklamaná. 

Do tý doby jsem si to úplně neuvědomovala, prostě jsem scrollovala dál. 

Tazatel: Dokázala bys definovat úskalí, které nastala při jejich vyplňování? 

Anna: Vnímat reklamy, které normálně přeskočím a vůbec na ně nereaguji. V tuhle chvíli 

jsem se musela soustředit, aby si reklamy zapisovala. Nebudu říkat, že to byla zábava, takže 

jsem se musela dost nutit. 

Tazatel: Jak často trávíš čas na Facebooku a jiných sociálních sítích? 

Anna: Na Facebooku nejméně oproti ostatní sociálním sítím. Spíše využívám jejich mobilní 

aplikace Messenger. Jinak časově na sociálních sítích hodně. Řekla bych, že 5 hodin denně 

není nic neobvyklýho. 

Tazatel: Mohla bys pro mě prosím popsat tyto pojmy? 

Anna: Povídej. 

Tazatel: News Feed. 

Anna: Zobrazování příspěvků dle priorit uživatele. 

Tazatel: Like. 

Anna: Vyjádření, že se mi nějaký příspěvek líbí. 

Tazatel: Share. 

Anna: Sdílení příspěvku. 

Tazatel: Timeline. 

Anna: Historie profilu. 

Tazatel: Dark post. 

Anna: Zakázané příspěvky. 

Tazatel: Organický dosah. 

Anna: Slyším poprvý. 

Tazatel: Mohla bys popsat, jakým způsobem získáváš informace o dění kolem sebe? 

Anna: „Většinou z internetových zdrojů jako jsou novinky.cz, kvůli němčině na škole 

musíme číst FAZ – Frankfurter Allgemeine Zeitung, New York Times anebo z televizních 

zpráv no, když třeba večeřím s našima.“ 

Tazatel: Dokážeš si vybavit nějakou zprávu z minulého týdne, ke které ses dostala díky 

Facebooku? Pokud ano, víš, jaká byla zpravodajská platforma této zprávy? 

Anna: Ehm... musím se pořádně zamyslet, takhle narychlo.  

Tazatelka: Máš kolik času potřebuješ. 
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Anna: Vím, že to asi bude znít směšně, ale vybavuju si zprávu o tom, jak vzrostla spotřeba 

piva na hlavu v Česku. O tom, kde jsem to ale viděla fakt nevím. 

Tazatel: To chápu, to byl šok pro všechny asi. 

Anna: Přesně. 

Tazatel: Tak dál. Které zpravodajské zdroje v tobě vyvolávají největší důvěru a naopak? 

Anna: Spíše věřím zpravodajským zdrojům z ciziny, proto pokud si přečtu nějakou zprávu 

například na Novinky.cz, tak se na ni ráda podívám i cizojazyčné zpravodajské zdroje. 

Popravdě to musíme dělat ve škole. Ne, že bych to dělala nějak poctivě, ale asi takhle nějak 

by to mělo být. Jako nedůvěryhodné zdroje považuji zaujaté kanály (viz třeba Barrandov 

TV). 

Tazatel: Víš, jakým způsobem se ti příspěvky na Facebooku zobrazují? 

Anna: Podle navštívených stránek celkově na internet 

Tazatel: Slyšela jsi někdy o Facebook algoritmu a skóre relevance? 

Anna: Ano, ale nedokázala bych říct, co znamenají 

Tazatel: Slyšela jsi někdy o informačních bublinách? Dokázala bys pojem vysvětlit? 

Anna: No, už jsi mi to asi před půl rokem říkala. Ale úplně si to nevybavuju. Předpokládám, 

že je to souhrn osobního vyhledávání, kdy se filtrují pouze informace, které člověk 

vyhledává na internetu, takže není informován obecně o informacích, ale pouze o tom, co 

ho zajímá. 

Tazatel: Máš pocit, že jsi v takové bublině po zkušenosti s deníčky uzavřená? 

Anna: Možné to je, jelikož si pořád říkám, proč mám miliardu pejsků a fitness cvičení na 

Feedu. 

Tazatel: Podařilo se tvé povědomí prohloubit? 

Anna: Povědomí asi jo, ale očividně tomu pořád úplně nerozumím. 

Tazatel: Dokázala bys sama zformulovat nějaké doporučení, které by vedlo k prohloubení 

znalostí široké veřejnosti o informačních bublinách? 

Anna: Na většině školách a univerzitách se již povinně vyučuje informatika. Zmínění o 

informačních bublinách by mohlo více zaujmout, protože se to týká v podstatě každého z 

nás. Jako vím, že si mám informace ověřovat a nevěřit všemu, co se píše na internetu teda 

spíš na sockách. Ale nemyslím si, že já nebo moji kámoši to fakt děláme. 

 

3. Jakub, 21, profesionální volejbalista, Brno 
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Tazatel: Ahoj Kubo, můžeme začít s rozhovorem? 

Jakub: No jasně, čekám na to. 

Tazatel: Mohl bys mi na začátek říct jenom krátce něco o sobě? 

Jakub: Tak já su Kuba (smích), je mi jedna dvacet let a pocházím z Brno. V současný době 

jsem pouze volejbalista, který by měl co nejdříve odejít hrát do zahraničí. 

Tazatel: Což znamená? 

Jakub: No že prostě dělám na IČO a nezávisle na nějakém zaměstnavateli. Prostě dělám na 

sebe a beru práci jaká mě baví nebo se mi prostě líbí. 

Tazatel: Jaké máš dojmy z vyplňování deníčků? 

Jakub: Deníček mi byl zajímavým zpestřením při práci na Facebooku. 

Tazatel: Tak to jsem ráda. Dokázal bys definovat úskalí, které nastala při jejich vyplňování? 

Jakub: No popravdě… Měl jsem problém s pravidelným vyplňováním, takže zejména úskalí 

disciplinární.  

Tazatel: Jak často trávíš čas na Facebooku a jiných sociálních sítích? 

Jakub: Jsem na sociálních sítích snadno zastihnutelný, i když pravdou je, že na nich 

netrávím tolik reálného času. Zastihnutelný jsem hlavně díky aplikaci messenger. 

Tazatel: To bylo vidět i z vyplňování tvého deníčky. Je pravda, že jsi na Facebooku zhruba 

půl hodiny denně? 

Jakub: Jojo, snažím se to trochu odnaučit. Poslední měsíce mi to už přijde jako ztráta času. 

Tazatel: Proč myslíš? 

Jakub: Nevím, prostě už se tam neodehrává nic tak podstatného. Většina mojich kamarádů 

majou Instagram, tak asi spíš trávím čas tam, ale neznamená to, že bych si ho chtěl mazat 

nebo na něj úplně zanevřít. 

Tazatel: Aha, chápu. Dám ti teď popsat nějaké pojmy, ano? 

Jakub: Dobře. 

Tazatel: Dokážeš popsat, co je to News Feed? 

Jakub: Plocha, na které se zobrazují nejnovější nebo nejaktuálnější příspěvky. 

Tazatel: Like. 

Jakub: Vyjádření kvocientu líbivosti příspěvku. 

Tazatel: Share. 

Jakub: Sdílení internetového obsahu prostřednictvím své osoby osobám mi blízkým. 

Tazatel: Dobře. Tak poslední je Timeline. 

Jakub: To je časová osa internetového života.  
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Tazazel: Dark post. 

Jakub: Nevyžádaná rozličná reklama. 

Tazatel: Co myslíš tím rozličná? 

Jakub: No, jakože různorodá… Prostě tím chci říct, že jich je hodně a od různých zdrojů. 

Tazatel: A poslední pojem je organický dosah. 

Jakub: Hele něco mi říká, že to má, co dočinění s tím, kolika lidem se něco zobrazí. 

Tazatel: Mohl bys popsat, jakým způsobem získáváš informace o dění kolem sebe? 

Jakub: Když získám nějakou informaci, tak se nejdřív podívám, z jakého zdroje je a na 

základě toho zhodnotím její důvěryhodnost. Jestli se mi informace nedůvěryhodná nebo 

mám pochyby o jejím zdroji, zjišťuji, jestli se tatáž informace vyskytuje u jiných 

důvěryhodnějších zdrojů. Jako zní to hrozně komplikovaně a popravdě to taky tak je. Proto, 

když prostě vidím zprávu třeba na FB (pozn. Facebook), tak si často přečtu jen nadpis a moc 

neřeším. Za další minutu už si často ani nepamatuju, o čem to bylo. 

Tazatel: Víš to, že to je celkem pokročilá znalost, jak vyhledávat kvalitní zdroje zpráv? 

Jakub: Já jako neříkám, že to takhle dělám pořád. Spíš, když mě něco vážně zajímá. Jinak 

samozřejmě prostě čtu, co mě baví a přijde mi do cesty. 

Tazatel: To myslíš i na Facebooku? 

Jakub: No asi hlavně. Pokud si neotevřu seznam nebo přímo apku iDNESu, tak se jinak ke 

zprávě moc nedostanu. 

Tazatel: Dokážeš si vybavit nějakou zprávu z minulého týdne, ke které ses dostal díky 

Facebooku? Pokud ano, víš, jaká byla zpravodajská platforma této zprávy? 

Jakub: Ježiš, tak to se musím hodně zamyslet. Hele vím, že jsem četl něco o bytech a jejich 

růstu cen, protože jsem posílal svý holce, ale teda vůbec netuším odkud to bylo. 

Tazatel: Které zpravodajské zdroje v tobě vyvolávají největší důvěru a naopak? 

Jakub: Kamarád mě naučil číst česká-justice.cz. No a samozřejmě naopak weby jako 

blesk.cz, extra atd. 

Tazatel: Víš, jakým způsobem se ti příspěvky na Facebooku zobrazují? Slyšel jsi někdy o 

Facebook algoritmu a skóre relevance? 

Jakub: Slyšel, ale nejsem si jist, zdali tomu dopodrobna rozumím. 

Tazatel: A mohl bys to aspoň zkusit popsat? 

Jakub: No představuji si to tak, že mě prostě web pořád sleduje a pak mi předhazuje, co si 

myslí, že by se mi mohlo líbit. 

Tazatel: Hodně zjednodušeně máš v podstatě pravdu. Slyšel jsi někdy o informačních 



 

 

78 

bublinách? Dokázal bys pojem vysvětlit? 

Jakub: Slyšel. Poskytování člověku informací, které jsou určeny pouze jemu (šité na míru), 

čímž dochází k jeho izolaci od informací, které by sic potenciálně mohly být pro daného 

člověka zajímavé. Jistota tedy předchází potencionalitě.  

Tazatel: Můžu se zeptat, kde jsi se o nich dozvěděl? 

Jakub: Četl jsem o nich v nějakém článku o mileniálech, což je teď hajp. 

Tazatel: Máš pocit, že jsi v takové bublině po dělání deníčků uzavřený? 

Jakub: Já nevim. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel. 

Tazatel: Podařilo se tvé povědomí prohloubit? 

Jakub: Myslím si, že jo. 

Tazatel: Dokázal bys sám zformulovat nějaké doporučení, které by vedlo k prohloubení 

znalostí široké veřejnosti o informačních bublinách? 

Jakub: Má rada zní pouze nabádat veřejnost ke zrušení účtů na všech sociálních sítích. 

Tazatel: Myslíš, že je to až tak zlý? 

Jakub: Myslím si, že jo. Jsem poslední dobou hodně skeptický, co se týče sociálních sítí. Je 

to už jen o reklamě a placenému dosahu. 

Tazatel: Tak to je asi vše Kubo. Moc děkuji. 

Jakub. Není zač. 

 

4. Veronika, 21 let, Ekonomická fakulta na TU v Liberci 

 

Tazatel: Mohla bych tě poprosit, abys mi řekla něco málo o tobě. 

Veronika: Jmenuji se Verča a je mi 21 let, jsem z Liberce a studuju ekonomickou fakultu. 

Tazatel: Jaké máš dojmy z vyplňování deníčků? 

Veronika: Nikdy jsem si žádný deníček předtím nepsala, protože to není nic pro mě, ale i 

přesto to bylo zajímavé. Jenom vím, že v tom nebudu pokračovat. 

Tazatel: Dokázala bys definovat úskalí, které nastala při jejich vyplňování? 

Veronika: Největší úskalí vyplňování, bylo, že jsem často zapomínala. 

Tazatel: Myslíš to tak, že jsi třeba úplně vynechala? 

Veronika: To snad ne, protože jsem se to snažila dohánět projížděním Feedu nahoru. Ale 

prostě uvědomila jsem si, že mám otevřený Facebook až po nějaké době. Prostě když otevřu 

mobil a nemám tam žádné upozornění, tak jdu prostě hned na aplikace Instagram a 

Facebook. 
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Tazatel: Jak často trávíš čas na Facebooku a jiných sociálních sítích? 

Veronika: Facebook jako takový používám spíše kvůli messengeru nebo hodně ve 

zkouškovým, když tak něco s lidma řešíme, ale v poslední době více času trávím například 

na Instagramu, protože je to pro mě víc obohacující. Prostě mě to víc baví, na Facebooku se 

poslední dobou nic neděje. 

Tazatel: Napadá tě čím to může být? 

Veronika: Já nevim. Přijde mi, že všechny fotky se dávají na Instagram, statusy si stejně už 

nikdo nedává. 

Tazatel: Teď se tě zeptám na nějaké pojmy a poprosím tě, abys mi je vysvětlila. 

Veronika: Tak to mě trochu děsí před zkouškovým. 

Tazatel: News Feed 

Veronika: Hlavní stránka na FB (pozn. zkráceně Facebook) obsahující příspěvky. 

Tazatel: Like. 

Veronika Virtuální hodnocení příspěvku. 

Tazatel: Share 

Veronika: Sdílení příspěvku. 

Tazatel: Timeline. 

Veronika: Hlavní stránka uživatelského účtu. 

Tazatel: Dark post. 

Veronika: Nevím. 

Tazatel: Organický dosah. 

Veronika: To je to, co se mi zobrazí jen tak bez toho, aniž by to byla reklama. 

Tazatel: Dobře, díky. To je vše o pojmech. Mohla bys popsat, jakým způsobem získáváš 

informace o dění kolem sebe? 

Veronika: Pokud se chci cíleně něco dozvědět, tak nejčastěji získávám informace přímo ze 

stránek zpravodajských služeb. Občas se podívám i na televizní noviny. Po těch deníčkách 

vím, že se mi i zprávy zobrazují dost ve Feedu, ale popravdě je příliš nevnímám. 

Tazatel: Dokážeš si vybavit nějakou zprávu z minulého týdne, ke které ses dostala díky 

Facebooku? Pokud ano, víš, jaká byla zpravodajská platforma této zprávy? 

Veronika: Určitě to bylo něco o politice… Babišovi a tak. Ale co to bylo a odkud to si 

nevzpomenu. 

Tazatel: Které zpravodajské zdroje v tobě vyvolávají největší důvěru a naopak? 

Veronika: Největší – BBC, nejmenší TV Barrandov. Prostě převážně jakékoliv pořady pana 
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Soukupa. 

Tazatel: Víš, jakým způsobem se ti příspěvky na Facebooku zobrazují? Slyšela jsi někdy o 

Facebook algoritmu a skóre relevance? 

Veronika: O pojmech jsem již slyšela, ale nemám pocit, že bych to osobně nějak vnímala. 

Moc se tomu nevěnuju, prostě se kouknu na Facebook a když mě nebaví, tak ho zase zavřu. 

Nehledám za tím nějakou vědu. 

Tazatel: Slyšela jsi někdy o informačních bublinách? Dokázala bys pojem vysvětlit? 

Veronika: Izolace od informací, které nejsou podle “zmapování” pro uživatele cílené. 

Tazatel: Máš pocit, že jsi v takové bublině po dělání deníčků uzavřená? 

Veronika: Já ti nevím. Dává mi smysl, že se mi zobrazuje to, co mám ráda. Kdybych měla 

všude Babiše, tak už to asi neotevřu. 

Tazatel: Podařilo se tvé povědomí prohloubit? 

Veronika: Snad ano. 

Tazatel: Dokázala bys sama zformulovat nějaké doporučení, které by vedlo k prohloubení 

znalostí široké veřejnosti o informačních bublinách? 

Veronika: Doporučovala bych, aby se lidé více sebevzdělávali v této oblasti. Jakým 

způsobem to ale sama nedokážu říct. Z vlastní zkušenosti asi pak nebýt líny a nezavírat oči. 

 

5. Sára, 19, Gymnázium Přípotoční, Praha 

 

Tazatel: Řekni mi prosím něco o sobě. 

Sára: Moje jméno je Sára, jsem z Prahy a studuju gympl v posledním ročníku. 

Tazatel: Jaké máš dojmy z vyplňování deníčků? 

Sára: Z počátku jsem si nebyla jistá, co vše si do něj zapisovat a časem jsem měla pocit, že 

píšu stále to stejný dokola. Ale jinak to bylo v poho, ten týden utekl rychle. 

Tazatel: Dokázala bys definovat úskalí, které nastala při jejich vyplňování? 

Sára: Zprávy se často několikrát opakovaly a málokdy se objevila novinka nebo 

důvěryhodný zdroj. Teda pokud myslíš něco takového. 

Tazatel: Jsi tak ze zpráv na Facebooku zklamaná? 

Sára: Spíš od nich dostávám to, co čekám. Měli jsme na škole dobrou informatiku, tak vím, 

že to, co najdu na Facebooku není nic věrohodnýho. Ale popravdě mi to často stačí. Nejsem 

zrovna typ, který by četl zprávy a ověřil si jejich pravdivost u několika zdrojů. Takže když 

tam vidím fakt bomba zprávu, tak se ne ní kouknu ještě jinde. 
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Tazatel: Jak často trávíš čas na Facebooku a jiných sociálních sítích?  

Sára: Tak hodinu až dvě denně. 

Tazatel: Popiš mi prosím následující pojmy. News Feed. 

Sára: Hlavní stránka, kde mi vyjíždí nejnovější nebo hlavní zprávy. 

Tazatel: Like. 

Sára: Palec nahoru, dávám tím najevo, že se mi něco líbí. 

Tazatel: Share. 

Sára: Sdílení příspěvku na vlastní zdi 

Tazatel: Timeline 

Sára: Časový sled příspěvku na mým profilu. 

Tazatel: Dark post. 

Sára: Netuším. 

Tazatel: Organický dosah 

Sára: Přirozený dosah příspěvku, bez snahy ho rozšiřovat, sdílet, platit. Asi? 

Tazatel: Jojo, máš pravdu. Mohla bys popsat, jakým způsobem získáváš informace o dění 

kolem sebe? 

Sára: Nejvíce asi od lidí kolem sebe a ze sociálních sítí, jelikož fakt cíleně nevyhledávám 

zprávy. A pak taky občas ze seznamu, kde je internetových zpravodajství víc. 

Tazatel: Dokážeš si vybavit nějakou zprávu z minulého týdne, ke které ses dostala díky 

Facebooku? Pokud ano, víš, jaká byla zpravodajská platforma této zprávy? 

Sára: Pamatuju si, že jsem četla o tom, že ve školách v Barceloně se zakázala Karkulka a 

Růženka z důvodu toho, že jsou moc sexistické. Ale nevím odkud to bylo, ale vím, že jsem 

nad tím kroutila hlavou. 

Tazatel: Které zpravodajské zdroje v tobě vyvolávají největší důvěru a naopak?  

Sára: Důvěřuju zpravodajstvím obvykle podle reputace, takže za mě iDnes, Česká televize 

ano a třeba Extracz ne, zároveň víc věřím cizojazyčným zdrojům než českým. Ale problém 

mám třeba, když jde o zprávy z Novinek.cz a takových. Nevím, jak mezi takovýma 

portálama odlišovat. 

Tazatel: Víš, jakým způsobem se ti příspěvky na Facebooku zobrazují? Slyšela jsi někdy o 

Facebook algoritmu a skóre relevance? 

Sára: „Zobrazují se jednak na základě toho, co jsem si nedávno vyhledávala. Nevim, jestli 

to nějak filtruje třeba to, kolik mi je, rodinného stavu a dalších informací, které máme na 

profilech.“ 
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Tazatel: Slyšela jsi někdy o informačních bublinách? Dokázala bys pojem vysvětlit? 

Sára: Slyšela. Je to vlastně, že málokdy zjistíme všechny informace, když okolo sebe budu 

mít lidi se stejným názorem, tak je lehký si myslet, že takový názor má většina.  

Tazatel: Máš pocit, že jsi v takové bublině po dělání deníčků uzavřená? 

Sára: Asi bych řekla, že to možné je. Nejsem jediná v mém okolí, kdo je na Facebooku 

převážně obklopený informacemi, se kterými sympatizuji. Musím říct, že je fakt minimum 

věcí, které neodpovídají mým názorům. 

Tazatel: Podařilo se tvé povědomí prohloubit? 

Sára: Lehce ano. Ale doufám, že jsem na tom nebyla tak špatně už předtím. 

Tazatel: Nebyla. Dokázala bys sama zformulovat nějaké doporučení, které by vedlo k 

prohloubení znalostí široké veřejnosti o informačních bublinách?  

Sára: Konkrétní doporučení mě asi přesně nenapadá, ale určitě je dobře, že se o tom píše, ať 

už formou diplomky, nebo formou článků, který si aspoň nějaký člověk přečte. Sice to 

nejspíš nezasáhne takovou masu lidí, ale aspoň někdo se nad tím zamyslí, a podle mě už jen 

to, že si to někdo přečte a začne nad tím přemýšlet je lepší, než kdyby se o tom nemluvilo 

(psalo) vůbec. Prostě by se o nich mohlo více hovořit. 

 


