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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 
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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 



14 

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. 



15 

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. 

 

 


