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Úvod
Sociální sítě se stávají nedílnou součástí života neustále se rozšiřující části populace.
Podle závěrů průzkumu společnosti AMI Digital ve spolupráci s agenturou STEM/MARK
se jednalo v roce 2018 v průměru o 149 minut denně. Nejznámějšími a nejnavštěvovanějšími
sociálními médii byly i v roce 2018 You Tube a Facebook, ale Instagram si ve sledovanosti
výrazně polepšil. 46 procent uživatelů deklarovalo svoji osobní zkušenost s Instagramem,
což je meziroční nárůst o šest procent. Instagram je sociální síť, která je zaměřená na
sebeprezentaci a sdílení fotografií. Dle O’ Donnell (2018) Instagram nabízí uživatelům
jedinečnou platformu pro sdílení sociálně žádaných obrazů jejich života. Tento proces
umísťuje tělo a sebe sama na obrazovku k posouzení a může ovlivňovat důvěru jednotlivce
a potřebu vizuální identity. Protože Instagram podněcuje nejen k sociálnímu srovnávání, ale
i hodnocení a protože je to jedna z mála sociálních sítí, jež je výhradně zaměřena na
sebeprezentaci prostřednictvím přidávání fotografií a videí, zvolila jsem pro svoji práci
právě tuto sociální síť. Sociální srovnávání na sociálních sítiích může ovlivňovat výši
sebevědomí (Konstam, 2015). V této bakalářské práci si dávám za cíl zkoumat, zda existuje
vztah mezi užíváním Instagramu a sebevědomím participantů.
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části a to na teoretickou část a na praktickou část.
Teoretická část se skládá z dvanácti kapitol. V prvních čtyřech kapitolách se věnuji definici
sebevědomí a jeho úrovním (zdravé, nízké, vysoké), sebedůvěře a narcisismu. Sebevědomí
a jeho úrovním se věnuji z toho důvodu, že chci zkoumat vztah participantů mezi
sebevědomím a sociální sítí Instagram. Nejprve je důležité vymezit pojem sebevědomí, aby
se čtenář lépe orientoval v praktické části a porozuměl závěrům vyzkumu mé bakalářské
práce. Pochopení rozdílu v úrovních sebevědomí je potřebné pro posouzení případného vlivu
sociální sítě Instagram na sebevědomí participantů. Sebedůvěra je dle
Bearden (2001) obecně spojována se sebevědomím a vysoká úroveň sebevědomí
zároveň zvyšuje sebedůvěru. Pokud uvažujeme o možnosti vlivu sociální sítě Instagram na
sebevědomí, musíme připustit i možnost jeho vlivu na sebedůvěru. Hawk a spol. tvrdí
(2019), že narcisismus je spojen se zvýšenou tendencí aktivně prezentovat sebe sama na
stránkách sociálních sítí. Platnost této teorie jsem se pokusila zjistit v praktické části
u účastníků mého výzkumu, kteří hovořili mimo jiné o prezentaci sebe sama (pomocí
fotografií) na sociální síti Instagram.

V páté a šesté kapitole se věnuji tématům body image a objectification theory, která
jsou úzce spjata a oba termíny pojednávají o vnímání těla. Nespokojenost s tělem je obecně
přisuzována masmédiím (Thompson a spol. 1999) a mají na vzhled a spokojenost s vlastním
tělem zásadní vliv.
Ke snížení/zvýšení sebevědomí na sociální síti Instagram může docházet několika
způsoby. Jedním z nich je sociální srovnávání, kterému se věnuji v sedmé kapitole. Dalšími
způsoby jsou přidané komentáře a “to se mi líbí” od sledujících. Těmto pojmům se věnuji
v osmé kapitole, jež pojednává o sociální síti Instagram. V této kapitole je podrobněji
představena sociální síť Instagram, její vznik, popularita a funkce. Selfie fotografiím se
věnuji samostatně v deváté kapitole, protože je to nejpřidávanější typ fotografií na
Instagramu a současně je uživatel, který tento typ fotografie přidává, je nejčastěji vystavován
hodnocení od sledujících.
Protože je můj výzkum zaměřený na adolescenty, je desátá kapitola zaměřena na
objasnění tohoto vývojového období. Období adolescence je kritické pro formování identity,
a tak považuji za důležité tento pojem objasnit.
V praktické části jsem zvolila pro sběr dat formu polostrukturovaného rozhovoru.
Zaměřila jsem se na adolescenty, neboť dle portálu Statista je k lednu 2019 jedna třetina
veškerých uživatelů Instagramu ve věkovém rozmezí osmnácti až dvacet čtyř let.
Polostrukturované rozhovory jsem uskutečnila s 10 participanty, z nichž bylo sedm žen a tři
muži. Výběr vzorku byl založen na statistickém údaji, který udává, že uživatelé sociální sítě
Instagam jsou tvořeni z 68 % ženami (údaje jsou platné k 6. lednu 2019 z portálu Omnicore:
Media & Healthcare Digital Marketing Agency) (Aslam, 2019).

1

TEORETICKÁ ČÁST

1.1 Sebevědomí
Ačkoli většina lidí zná pojem sebevědomí, nemusí to ale nutně znamenat, že je tento
pojem snadno srozumitelný. První jasnou definici uvedl v roce 1892 psycholog William
James, když prohlásil, že sebevědomí je rovné úspěchu dělenému nároky. Jinými slovy
řečeno: pocity vlastní hodnoty pocházejí z úspěchů, kterých jednotlivec dosáhl, zmírněné
tím, co člověk očekával, že dosáhne. Podle Busse (1995) se v různých definicích zdůrazňuje
převážně sebeoblíbenost (tj. pozitivní pocity vůči sobě) a sebedůvěra. Nicméně existuje
mnoho různých definic sebevědomí, já sama bych se přikláněla k Neillově definici (2005),
ve které praví, že se sebevědomí vztahuje k obecným pocitům vlastní hodnoty.
Sebevědomí není založené na skutečnosti, ale na vnímání a může se měnit vzhledem
k času a zažitým situacím. Podle sociometrické teorie závisí míra sebevědomí člověka na
tom, jak si myslí, že je oceňován a přijímán ostatními (Leary, 2005). Sebevědomí je silně
spojeno s pocitem štěstí a je jedním z nejsilnějších prediktorů životní spokojenosti.
Každý jedinec má sebevědomí s individuálními rozdíly na stupních od nízkého až po
vysoké. Sebevědomí není vrozené ani závislé na inteligenci. Učíme se mu, rozvíjíme jej
a jeho výška se stálemění po celou dobu života (Baumeister, et al., 2003). Vývoj zdravého
sebevědomí může být narušen řadou faktorů. Například jedinci s anamnézou zneužívání
a strachu mají větší pravděpodobnost nízkého sebevědomí než jejich vrstevníci (Emler,
2002). Také životní události, jako interpersonální odmítnutí, mohou snížit sebevědomí, které
kdysi bývalo na rozumné úrovni (Leary, 2005). Zároveň ne všechny události, ať dobré nebo
špatné, ovlivňují individuální sebevědomí stejně (Crocker, 2001). Během života zvyšuje
nebo naopak snižuje naše sebevědomí zpětná vazba (Leary, 2005).

1.2 Zdravé, nízké a vysoké sebevědomí
Výše jsem poukázala na diverzitu sebevědomí. Pro upřesnění pojmu zdravé, vysoké
a nízké sebevědomí je budu krátce definovat.
Zdravé sebevědomí nespočívá pouze v poznání sebe sama v pozitivním světle, ale
také v přijetí sebe samého takového, jakým skutečně jsem, to znamená i s negativními nebo
nežádoucími charakteristikami a vlastnostnostmi, které si člověk uvědomuje, ale také
v pocitu, že je člověk skutečně cenný (Buss, 1995, p. 206).

Zdravé sebevědomí souvisí s vytrvalostí tváří v tvář selhání (Baumeister, et al., 2003).
Souvisí také se vším pozitivním, jako je optimismus, úspěšné zvládání problémů, pozitivní
emoce celkově a dokonce i fyzické zdraví (Scheier & Carver, 1985). Vysoké sebevědomí
bývá spjaté s upřením pozornosti na sebe samého a projevuje se například ješitností,
nedostatkem empatie a egoismem. Člověk jenž má vysoké sebevědomí má o sobě často
přehnané mínění a neuvědomuje si vlastní nedostatky. Sebevědomý člověk inklinuje
k okázalému přehlížení názorů ostatních a k manipulativnímu chování (Schneider, 2016).
Osoby s nízkým sebevědomím postrádají důvěru ve své schopnosti. Jelikož očekávají
selhání v mnoha rizikových a náročných situacích,tak se raději takovýmto situacím vyhýbají,
než aby je vyhledávali (Tice, 1993). Proto se lidé s nízkým sebevědomím s větší
pravděpodobností vzdávají, pokud je rozdíl mezi jejich skutečností a požadovaným
výsledkem příliš velký. Je tedy důležité, aby se buď zlepšila vytrvalost jedinců s nízkou
sebeúctou nastavením dosažitelných úkolů, nebo aby se tito jedinci vydali kupředu
postupováním menšími krůčky předtím, než nastoupí náročnější úkol (Baumeister, et al.,
2003). Nízké sebevědomí je spojeno s takovými nežádoucími nebo negativními
charakteristikami, jako je deprese, strach, ostýchavost a osamělost (Buss & Plomin, 1975).

1.3 Sebedůvěra
Kvůli tomu, že si mnoho lidí myslí, že sebevědomí a sebedůvěra je jedno a to samé,
přijde mi smysluplné a správné osvětlit i pojem sebedůvěra.
Sebedůvěra je dle Bearden (2001) obecně spojována se sebevědomím a vysoká úroveň
sebevědomí zároveň zvyšuje sebedůvěru, což se potvrdilo i v praktické části mé bakalářské
práce.
Podle Neilla (2005) znamená sebedůvěra víru v osobní hodnotu a pravděpodobnost
úspěchu. Sebedůvěra je často charakterizována jako reprezentace každého jednotlivce, která
se projevuje v řadě ukazatelů jako kombinace sebevědomí, představ a obecného vnímání
vlastní účinnosti a je spojena s dojmem jednotlivce o jeho schopnosti v konkrétní oblasti,
kontextu nebo situaci. V takovém případě se odkazuje jak na vnitřní, tak na vnější faktory
(Marsh et al. 2006).
Vlastní názory a schopnosti ale nemůžou být objektivně hodnoceny, a tak používáme
názory dalších osob (na nás), abychom podpořili či dokonce sjednotili své vlastní (Ehrlinger
a Dunning 2003). Nicméně Kenny a DePaulo (1993) zjistili, že lidé dávají větší důraz na ta

přesvědčení ostatních lidí, která více souvisejí s jejich vlastními, ať už jsou pozitivní či
negativní.

1.4 Narcisismus
Pro ujasnění propojení tématu mé bakalářské práce s narcisismem použiji výzkum
Hawk a spol. (2019), který se zabýval zkoumáním vztahu mezi narcisismem a užíváním
platforem sociálních sítí. Dle tohoto výzkumu je narcisismus spojen se zvýšenou tendencí
aktivně prezentovat sebe sama na stránkách sociálních sítí. Děje se tak z toho důvodu, že
narcističtí jedinci využívají platformy sociálních sítí k získávání pozornosti a prostoru pro
ověření vlastní hodnoty. Tyto sklony k hledání pozornosti jsou dále zintenzivněny, když
zkušenosti, jako například sociální odmítnutí, ohrožují požadovaný obraz sebe samého.
Pojetí narcismu se většinou používá v klinickém kontextu. Již ve Freudově termínu
znamenalo nejen sebelásku a vlastní vzestup, ale i obavy a slabiny spojené se sebevědomím
člověka - strachy, jež zahrnují strach ze ztráty lásky i strach z neúspěchu.
,,Narcisismus je tendence považovat sebe sama za lepší než jsou ostatní, zapojení se
do sebestředného myšlení a neustálé hledání obdivu”(Campbell, Rudich, & Sedikides,
2002). Narcisistická osobnost je charakterizována takovými vlastnostmi, jako je velkolepý
smysl pro vlastní důležitost a jedinečnost, exhibicionismus a neschopnost tolerovat kritiku,
ale také lhostejnost vůči druhým, nedostatek empatie a interpersonální vykořisťování
(Millon, 1981). Pojetí narcismu tedy zahrnuje určitý druh sebehodnocení.
Raskin a spol. (1991) představil model narcistického managementu sebevědomí,
v němž se grandiozita používá k ochraně sebe sama před pochybnostmi a depresí. Podle
těchto autorů jsou nepřátelství, grandiozita, dominance a narcismus v podstatě vzájemně
propojeny a tvoří soudržný systém konstrukcí. Raskin a spol. (1991) zjistil, že i kdyby
nepřátelství a sebevědomí jako takové nebyly příbuzné, byly významně korelovány, když se
jednalo o grandiozitu, narcismus a dominanci. Jinak řečeno:lidé, kteří byli více nepřátelští,
vykazovali vyšší sebevědomí za předpokladu, že byli také grandiózní, narcisističtí
a rozkazovační. Pokud však tyto charakteristiky chyběly, lidé, kteří projevovali vyšší míru
nepřátelství, vykazovali nižší sebevědomí.

1.5 Body image
V rámci praktické části bych chtěla definovat také pojem body image. Jenž velmi
souvisí se sociálním srovnáváním, sebevědomím a Instagramem, který je zaměřený na
fotografie.
Grogan (2008) definuje body image jako myšlenky, pocity a vnímání vlastního
těla. Nespokojenost s vlastním tělem nastává v případě, že je smýšlení o vnějším vzhledu
těla negativní.Způsobuje to rozpor mezi skutečností a společností sdíleným ideálem tělesné
krásy (Grogan, 2008). Různé výzkumy potvrzují, že ženy a dospívající dívky trpí vyšší
mírou nespokojenosti s vlastními těly, než muži (Tiggemann, 2005). Například Bearman,
Presnell a Martinez (2006) udávají, že zhruba 50 % adolescentních dívek přiznává, že jsou
nespokojeny se svými těly. Tato nespokojenost může mít maladaptivní následky, mezi něž
se řadí jak fyzické, tak i mentální zdraví. U jedinců se tak mohou objevit deprese, problémy
s příjmem potravy, úzkostí a nízké sebevědomí (Dittmar, 2009).
Nespokojenost s tělem je obecně přisuzována masmédiím, o kterých Thompson
a spol. (1999) tvrdí, že mají na vzhled a spokojenost s vlastním tělem nejzásadnější vliv
Tradiční média po mnoho let určovala, jak by měl vypadat ,,ideální” vzhled jedinců,
a nastavovala kritéria pro to, co je a co není krásné. Při nárůstu užívání sociálních sítí je ideál
krásy nastavován i na těchto platformách. Platformy sociálních sítí navíc nedávají pouze
nějaký návod ak vypadat, abychom byli „krásní”, ale zároveň na nich dochází i k hodnocení
a posuzování ve formě reakcí na sdílenou fotografii užitím ,,to se mi líbí” nebo komentářů.
Mnoho různých teorií se pokoušelo nalézt a vysvětlit účinky médií na body image. Jednou
z těchto teorií je objectification theory, která zastává názor, že v západních společnostech je
na ženské tělo nazíráno jako na sociálně kostruovaný objekt, a tudíž se na něj má pohlížet
a hodnit ho na základě vzhledu. Tento přístup k hodnocení těla má vliv na ženy a dívky, jež
přejímají tyto zásady a pohlíží na své tělo v souladu s nimi. To v zásadě znamená, že na sebe
pohlížejí a vnímají se jako objekt, který se hodnotí na základě vzhledu (Fredrickson
a Roberts, 1997). V anglickém jazyce je toto chování nazýváno pojmem ,,selfobjectification”. Jedinec se tak vnímá skrze konstantní monitorování vnějšího vzhledu těla.
Fredrickson and Roberts (1997) poukazují na to, že toto neustálé monitorování může vést ke
zvýšení negativních myšlenek o vlastním těle, k úzkosti, a častose tak podílí i na horším
mentálním zdraví jedince.

O tuto problematiku se zajímá i sociokulturní teorie, která ukazuje (Thompson
a spol., 1999), že jedinec přebírá nerealistické zobrazování ideálu krásy skrze média,
internalizuje je a porovnává se s nimi. Zvýšená nespokojenost s tělesnými proporcemi,
vzhledem je doložena procesy internalizace, porovnáváním vzhledu, chápáním sebe jako
objektu a pozorováním těla.

1.6 Objectification theory
Objectification theory se zabývá tématikou chápání ženského těla jako objektu.
V západních společnostech je na ženské tělo nazíráno jako na sociálně kostruovaný objekt,
a tudíž se na něj má pohlížet a hodnotit ho na základě vzhledu. Osoba, která sebe sama vnímá
jako objekt, často používá perspektivu ostatních lidí při zvažování fyzického já (Aubrey,
2006). Tento rys se týká individuálních rozdílů v tom, jak moc se lidé zabývají svým
vlastním vzhledem (Vandenbosch, Muise, Eggermont, a Impett, 2015). Dle objectification
theory, jsou starosti jednotlivce ohledně vlastního vzhledu vyšší, pokud pravidelně přidává
fotografie na Instagram (Aubrey, 2006). Četné studie zkoumaly souvislost mezi
objektivizací a sebedůvěrou (například: Aubrey, 2006; Strelan, Mehaffey, a Tiggemann,
2003). V rámci těchto studií je vlastnost objektivizace negativně korelována se sebedůvěrou.
Z výzkumu zabývajícím se objektivizací vyplývá, že obavy o vzhled jednotlivce mohou vést
k nižšímu sebevědomí (Aubrey, 2006; Strelan a spol., 2003). Toto spojení však napadá
Sinclair a Myers (2004), kteří zjistili, že objektivizace může být pozitivně spojena se
schopností jednotlivce vyjádřit své společenské, fyzické a tvůrčí já. Přišli totiž na to, že vztah
mezi objektivizací a důvěrou se změnil z negativního na pozitivní, jakmile účastníci cítili,
že mají kontrolu nad svým vzhledem. V online kontextu může, dle jejich názoru,
monitorování vzhledu vést i ke zvýšení sebevědomí.

1.7 Sociální srovnávání
Jak potvrdilo několik kvantitativnách studií se vzorky adolescentů (Konstam, 2015),
na sociálních sítích často dochází k sociálnímu srovnávání. Proto bych chtěla objasnit i tento
pojem a poukázat na to, jaký vliv může mít sociální srovnávání na sebevědomí.
Zpětná vazba ze společenského kontextu, v němž jednotlivec působí, má hluboký
dopad na konsolidaci identity.Erikson (1968) tvrdil, že učení se rozvíjení interpersonálních
vztahů odděleně od rodinné jednotky během přechodu od dospívání do dospělosti je
nezbytně nutné k optimálnímu psychologickému vývoji. V digitálním věku se objevují

dospívající, kteří často pro tuto vývojovou úlohu využívají různé sociální sítě, jako je
například Instagram. Jakákoli psychická zranitelnost během toho vývojového stádia může
vést k tomu, že výše zmíněným dospívajícím mohou sociální sítě ovlivňovat konstrukty,
jako je sebevědomí a dobré životní podmínky (Konstam, 2015).
Sociální srovnávání vychází z předpokladu, že se lidé o sobě učí porovnáváním
s jinými jedinci (Gibbons, 1999). Instagram svým uživatelům poskytuje ideální možnost
sebeprezentace takovým způsobem, jenž je pro ně žádoucí. Existují důkazy naznačující,že
jedinci považují ostatní uživatele za šťastnější a úspěšnější než sebe samotné (Chou, 2012),
což může vytvořit příležitost k sociálnímu srovnávání a nepříznivým účinkům na jejich
sebevědomí (Kim, 2011; Vitak, 2012).
Instagram nabízí všem uživatelům plně přístupnou platformu, na které je možné, aby
dospívající vnímali vlastní hodnotu podmíněně se souhlasem ostatních. Důkazy prací
odborníků zdůraznily, že sebehodnocení v oblasti schvalování ze strany ostatních podporuje
chování, jako je sociální srovnávání, a také internalizaci sociálních ideálů hlásících sek
monitorování a oceňování fyzické přitažlivosti (Crocker, 2001). To může znamenat, že
sociální srovnávání na Instagramu poskytuje mladým lidem, jejichž vlastní hodnota závisí
na souhlasu ostatních, příležitost uplatnit své vlastní sebevědomé cíle a následně si ověřit
svoji vlastní hodnotu. V procesu sebehodnocení prostřednictvím sociálního srovnávání se
mladí lidé pravděpodobně ocitnou v pasti, protože předpokládají, že jejich vnímání
koresponduje s chováním ostatních osob, což může naopak negativně ovlivňovat jejich
sebevědomí. Toto chování odkazuje na tendenci předpokládat, že činnosti a slova druhých
jsou charakteristické pro svoji vlastní osobu, na rozdíl od reality, kdy mohou být ovlivněny
okamžitým společenským kontextem (Chou, 2012).
Například,když mladý člověk vidí fotografie nebo videa jiných uživatelů Instagramu,
na nichž jsou jiní zobrazeni tak, že vypadají, jako by byli šťastní, může mladý člověk dospět
k závěru, že jedinec je spokojený bez toho, aniž by vnímal situace, které uživatele učinily
šťastným, nebo dokonce aniž by vnímal, jestli a zda je to skutečnost či pouhá přetvářka
(Chou, 2012).
V souladu s teorií sociálního srovnávání hodnocení sebe sama způsobuje, že lidé
hledají srovnání s jedinci podobnými spíš než s jedinci odlišnými (Festinger, 1954). To
znamená, že vrstevníci poskytují druhým důležitější srovnávání vzhledu, než
modelové/modelky nebo celebrity (Heinberg a Thompson, 1995). S tím souhlasí i Perloff

(2014), který udává, že vzhledem k většímu počtu sledovaných vrstevníků, než známých
osobností, existuje větší potenciál pro sociální srovnávání s atraktivními vrstevníky než
vzdálenými celebritami a následným přejímáním negativních názorů o sobě.
Celkově lze konstatovat, že Instagram nabízí uživatelům jedinečnou platformu pro
sdílení sociálně žádaných obrazů jejich života. Tento proces umísťuje tělo a sebe sama na
obrazovku k posouzení a může ovlivňovat důvěru jednotlivce a potřebu vizuální identity
(O’Donnell 2018).

1.8 Instagram
V druhé části své teoretické práce bych se ráda zaobírala tématem sociální sítě
Instagram a vztahem mezi užíváním stránek sociálních sítí a sebevědomím.
Tradiční média jsou nahrazována novými. Studie provedená Tiggemannovou
a Millerovou (2010) zjistila, že užívání internetu je spojeno s větší internalizací ideálu krásy
spojeného se štíhlostí, s porovnáváním vzhledu a nespokojeností s váhou. Mezi nová média
patří stránky sociálních sítí, které se od tradičních médií značně liší. Pro mne je
nejzásadnějším rozdílem, že uživatelé získávají okamžitou zpětnou vazbuzaloženou na
odezvě k přidané fotografii, příspěvku atp. ve formě ,,to se mi líbí” nebo komentářů.
,,Stránky sociálních sítí jsou definovány jako webové služby, které jednotlivcům
umožňují (1) vytvářet veřejný nebo částečně veřejný profil v rámci ohraničeného systému,
(2) formulovat seznam ostatních uživatelů, s nimiž sdílejí spojení a (3) prohlížet a procházet
seznam jejich konexí a odkazy provedené ostatními v rámci systému“ (Boyd, 2007, str. 211).
Instagram je poměrně nová sociální síť, již vytvořil softwarový inženýr Kevin
Systrom, a která se na trhu objevila v říjnu roku 2010. Instagram je bezplatná aplikace
a zároveň sociální síť, na které lidé sdílejí fotografie a videa se svými sledujícími.
Sledujícím, tedy uživatelem Instagramu, se může stát legálně naprosto kdokoli starší třinácti
let, kdo má na Instagramu založený svůj účet a komu sledovaný povolí, aby viděl jeho obsah.
Každý uživatel má svoji domovskou stránku, na kterou jako do alba ukládá přidané
fotografie. Často má toto album jednotný a podobný charakter, a tak se mnoho uživatelů
snaží nejen o to, aby samotná fotografie vypadala hezky, ale aby i všechno dohromady ladilo
právě v tomto albu tzv. feedu. Je také možné fotografie přidávat do tzv. stories (v překladu
do češtiny tzv. příběhu), který je možné vidět pouze po dobu dvaceti čtyř hodin. Sledující
mohou dát sdílené fotce ,,to se mi líbí” (v anglickém jazyce like, který se zobrazuje

u fotografie a dává najevo, že se vám fotografie líbí), zanechat komentář (text, který je
k vidění pod fotografií), a nebo zcela soukromě psát či posílat fotky a videa. Mascheroni
a spol. (2015) naznačuje, že ,,to se mi líbí” jsou považovány za ,,novodobou měnu“ na
stránkách sociálních sítí.
Lee a spol. (2015) tvrdí, že primární motivací k přidávání příspěvků na Instagram je
potřeba sebevyjádření. Uživatelé mohou kategorizovat své fotografie použitím hashtagů.
Hashtag je symbol, za nějž je možné přidat slovo (jako například vlasy), a poté se zobrazí
veškeré veřejné fotografie přidané na Instagramu, které mají právě ten samý hashtag
(v tomto případě tedy vlasy). Podle O'Donnell (2018) se ukazuje, že tzv. ,,hashtag komunity”
mohou zvyšovat sebevědomí, neboť jednotlivci mají přesnou představu o tom, jaké typy
fotografií jiní uživatelé schvalují, a tak mohou své fotografie upravovat podle těchto norem.
Podle studie O’Donnell (2018) faktory, jež vedou jednotlivce k vizuálnímu vyjádření sebe
sama prostřednictvím fotografie, jsou velmi ovlivněny sledováním vzhledu. Účastníci
dotazníku zároveň zdůraznili důležitost užívání Instagramu jako nástroje k udržování
kontaktu s vrstevníky a k usilování o validaci ve formě ,,to se mi líbí”, což je i významným
motivátorem k přidávání příspěvků na Instagram.
Instagram již za dva měsíce existence nabyl na milionu uživatelů a jeho popularita
nadále rapidně vzrůstala a roste stále. Z průzkumů statistik, které pravidelně aktualizuje
portál Omnicore: Media & Healthcare Digital Marketing Agency, ke dni 17.9.2018 vyplývá,
že je na Instagramu měsíčně aktivní jedna miliarda lidí, denně je aktivních kolem 500
milionů uživatelů a každý den se sdílí 50 miliard fotografií. 68 % z celkového počtu uživatelů
na Instagramu tvoří ženské pohlaví, šest z deseti dospívajících, kteří jsou aktivní na
internetu, má iInstagramový účet, 32 % všech internetových uživatelů mají účet na
Instagramu (Aslam, 2019). Zároveň je,dle portálu Statista, k lednu 2019 jedna třetina
veškerých uživatelů Instagramu ve věkovém rozmezí mezi osmnácti až dvaceti čtyřmi lety.
Instagram má samozřejmě také zřetelný dopad na svět fotografie. Zpopularizoval
fotografování a přiměl lidi, kteří před užíváním této sociální sítě pravidelně nefotografovali,
aby stím začali. Tato sociální sít již není ale pouhou ,,aplikací pro ukazování fotek” je i velmi
využívanou marketingovou platformou. Mnoho společností nejenže má vlastní účet, na který
přidává své produkty a využívá ho tak stejným způsobem, jako je využívána reklama
v jiných médiích, ale právě i na této sociální síti vzniklo mnoho spoluprací se slavnými
influencery. Influenceři jsou lidé, již mají zásadní vliv na své sledující. Mají možnost svým

vystupováním, názory a chováním na sociálních sítích výrazně působit na ostatní uživatele.
Jsou jimi nejrůznější známé osobnosti, např. umělci nebo youtubeři, kteří mají velkou
sledovatelskou základnu. Ti zveřejňují příspěvky s určitým produktem, vychvalují ho,
recenzují a na základě toho cílí na kategorii lidí, kteří by si mohli daný produkt zakoupit.
Stejně jako na jiných sociálních sítích má i na Instagramu totiž tu důležitou výhodu, že každý
influencer získá přesný přehled o tom, jaká je věková kategorie jeho sledujících, a může tak
zaměřit výběr reklamních produktů přesně na ni.
Mnoho výzkumů zjišťovalo dopad sociálních médií na psychickou pohodu mladých
lidí a poukázalo na řadu možných důsledků, ktéré zasahují obraz těla, sebevědomí, náladu
a „facebookovou depresi“ (Holland a Tiggemann, 2016). Holland a Tiggemann (2016) ve
svém výzkumu dokládají výsledky z 20 recenzovaných článků v časopisech, které poskytly
důkazy napříč různými metodikami, že používání stránek sociálních sítí je spojeno se
zvýšenou nespokojeností s tělem a sebevědomím. Mezi jedno z nejvýznamnějšch zjištění
patří to Meiera a Graye (2014), které zkoumalo, jak se angažovanost v přidávání fotografií
na Facebooku týkala tělesné nespokojenosti.
V květnu roku 2017 Royal Society of Public Health a Young Health Movement (autor
dotazníku Matt Keracher) publikovali zprávu #StatusOfMind, v níž zkoumali pozitivní
a negativní dopady sociálních médií na zdraví mladých lidí. Vzorkem bylo téměř 1500 lidí
ve věku od 14 do 24 let. Ze všech sociálních sítí vyšel Instagram jako nejvíce škodlivý pro
duševní zdraví mladých lidí. Zpráva dále udává, že Instagram negativně ovlivňuje obraz těla
(obzvláště u mladých žen) a spací návyky, které přispívají k tvz. „fear of missing out” - tedy
strachu z toho, že nám něco unikne.
Dotazník žádal po účastnících, aby ohodnotili, jaký vliv má každá platforma sociálních
médií, kterou užívají, na 14 témat týkajících se zdraví a blahobytu, jež odborníci považovali
za nejvýznamnější.
Autor dotazníku, Matt Keracher, poznamenal, že mladé ženy, které užívají Instagram
jsou více zaměřené na „porovnávání sebe samých s nereálnými, převážně selektovanými,
filtrovanými a vyphotoshopovanými verzemi reality”1 Navzdory těmto negativním účinkům
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“compare themselves against unrealistic, largely curated, filtered and Photoshopped versions of
reality.” (Keracher, 2017)

však průzkum také zjistil, že Instagram má pozitivní vliv na sebevyjádření a vyznačuje se
vysokou hodnotou pro mnoho z dotazovaných.
Shirley Cramer2 CBE, Chief Executive, RSPH, na základě výzkumu komentovala
sociální média takto: „Sociální média byla označena za více návyková než cigarety a alkohol
a nyní jsou tak zakořeněna v životech mladých lidí, že to již není déle možné ignorovat,
v souvislostech s problémy duševního zdraví mladých lidí.“ (Keracher, 2017).
Prostřednictvím Young Health Movement mladí lidé sdělili, že sociální média mají jak
pozitivní, tak i negativní dopad na jejich duševní zdraví. Zajímavé je, že se Instagram
a Snapchat řadí mezi stránky sociálních sítí, které nejvíce negativně ovlivňují duševní zdraví
a blahobyt - obě platformy se užívají ke sdílení a posílání různých typů fotografií a zdá se,
že v mladých lidech mohou být příčinou vnímání pocitů nedostatečnosti a úzkosti (Keracher,
2017). Vzhledem k tomu, že se objevuje čím dál více důkazů o možných potenciálních
škodách způsobených nadměrným užíváním sociálních médií, je dle Shirley Cramer
důležité, aby se zavedly kontroly a balanc na sociálních sítích. Royal society for public
health se snaží podporovat pozitivní aspekty sociálních sítí a vyhnout se situaci, která by
vedla k psychóze vzniklé na základě sociálních médií, a která by mohla ohrozit duševní
zdraví mladých lidí (Keracher, 2017).

1.9 Selfie fotografie
Jedním z nejpoužívanějších typů fotografií na sociálních sítí je tzv. selfie. Selfie je
autoportrétová fotografie, kterou jedinci nejčatěji vytvářejí pomocí „chytrých mobilních
telefonů”. Při přidávání toho typu fotografií je uživatel vystavován okamžité a v určitých
případech i nevybíravě napsané zpětné vazbě (Chua, 2016). Z různých statistických údajů je
zřejmé, že selfie přidávají převážně ženy, adolescenti a mladí dospělí (Dhir, 2016). Arnett
(2000) naznačuje, že přidávání selfie fotografií odráží určitou fázi vývoje mladých lidí, ve
které prozkoumávají svoji vlastní identitu.
Dále se zdá, že mezi motivy přídávání toho typu fotografií patří naplňování
psychosociálních potřeb, mezi něž patří například kontinuální ujišťování se od sledujících,
jež stabilizuje vnímání sebe samého a své přitažlivosti pro ostatní. Ujišťování probíhá skrze
2

“Social media has been described as more addictive than cigarettes and alcohol, and is

now so entrenched in the lives of young people that it is no longer possible to ignore it
when talking about young people’s mental health issues.

funkci „to se mi líbí”, nebo přidáním komentáře. Právě získávání toho typu hodnocení se
zdá být klíčovým důvodem přidávání těchto fotografií. Přijímání pozitivní zpětné vazby, jež
představuje souhlas a začlenění na sociálních sítích, vzbuzuje zdravé či vyšší sebevědomí,
zatímco negativní zpětná vazba evokuje nižší sebevědomí (Forest a Wood, 2012).
Současné výzkumy (Coulthard, 2018) ukazují, že množství mladých lidí přidávajících
fotografie typu selfie vzrůstá a jejich motivy souvisí se získáváním potvrzení od ostatních
uživatelů. Příjem „to se mi líbí" může být považován za znamení inkluze, což zlepšuje
sebevědomí, zatímco nepřítomnost „to se mi líbí” může být považována za znamení
odmítnutí a sebevědomí je tak potlačováno. Na podporu této hypotézy mnoho výzkumů
dokazuje, že sebedůvěra je upravována schvalováním jak online, tak i offline. Dle De Bruyn
(2005) se sebevědomí zvyšuje, je-li jedinec zařazen mezi oblíbené (nebo si to alespoň myslí).
Některé studie se zaměřily na dopad získání zpětné vazby formou („to se mi líbí") na
selfie a ukázalo se, že tento proces může zvýšit sebevědomí, pokud je množství „to se mi
líbí” považováno za vysoké (Burrow a Rainone, 2017), nebo vysoké ve srovnání s ostatními
(Mascheroni a spol, 2015). Naopak může snadno dojít ke snížení sebevědomí, pokud toto
ocenění chybí či je nízké ve srovnání s ostatními. Jeden z takových experimentálních
výzkumů provedl Burrow s Rainonem (2016). Poměrně nedávno zkoumali, jaký vliv má
počet „to se mi líbí” na sebevědomí. Určitému množství lidí, řekli, že jejich fotografie
obdržela mnoho „to se mi líbí” a ostatním, naopak namluvili, že jejich fotografie má počet
„to se mi líbí” velmi nízký. První skupina, která se domnívala, že odezva na jejich fotografii
obdržela pozitivní hodnocení, reportovala vyšší sevbevědomí a naopak skupina druhá
vykazovala úbytek sebevědomí.
Teorie ohledně vztahu mezi přidáváním selfie fotografií a sebevědomím ale nejsou
jednotné. Z jednoho úhlu pohledu na sdílení selfie vychází, že sdílení svých fotografií má
přímý vliv na sebevědomí a může ho tak snižovat, z jiného úhlu pohledu vyplývá opak, že
sice zvýšené pozorování vnějšího vzhledu můžesnižovat sebevědomí, ale že sledováním
relevantních informací o sobě na sociálních sítích se ve skutečnosti sebevědomí zlepšuje
(Gonzales a Hancock, 2011).

1.10 Vývojové období adolescentů
Než se začnu věnovat charakteristice adolescence a změnám, ke kterým v tomto
období dochází, chtěla bych tento pojem nastínit a objasnit, v jakém věku člověka
k adolescenci dochází.
Adolescence je vývojové období, jež prožívají mladí lidé, kteří již nejsou dětmi, ale
nejsou ještě plně vyzrálí dospělí. Přesné období adolescence je z hlediska věku těžko
definovatelné, a to ze tří důvodů: Prvním z nich je, že psychologové nejsou zcela jednotní
v tom, kdy toto období začíná, jak dlouho trvá a kdy končí. Druhým, že u každého jedince
může probíhat odlišně dlouhou dobu, a třetím důvodem je domněnka, že se v současné době
období adolescence prodlužuje. Mimo jiné je období adolescence ovlivňováno i z důvodů
sociálních a kulturních.
Nicméně já budu mezi adolescenty řadit dospívající ve věku od dvanácti let do dvaceti
pěti let. Je to období, na němž se shoduje většina psychologů s ohledem na to, že dvanáct let
je nižší hranice, na kterou toto období dlouhodobě klesá a dvacet pět let je opravdu nevyšší
hranice dokazující, že se období adolescence opravdu prodlužuje.
Adolescence je období plné změn. V tomto období se dospívající stále více odvracejí
od rodičů a rodiny a nacházejí si pevnější vztahy se svými vrstevníky. Je to období
turbulencí, často vnitřího „boje” a chaosu, ale zároveň čas objevující se vlastní sexuality,
poznávání fyzické síly, a období, ve kterém se od závislosti na rodičích přechází
k nezávislosti a uvědomování si vlastní svobody (Wise, 2004). Nezávislost na rodičích je
určována vzrůstajícími možnostmi činit vlastní rozhodnutí. Dále mezi hlavní úkoly tohoto
vývojového období patří vytváření pocitu vlastní identity a přijímání společenských norem
(Šimáčková-Čížková, 2003). V adolescenci se velmi rozvíjí sociální vazby jak po stránce
kvalitativní, tak i kvantitativní. Toto období zároveň bývá často charakterizováno jako
období extraverze, v němž u jedinců propuká touha stát se členem různých skupin, ve kterých
jednotlivci vyhledávají společné zájmy, důvěru, porozumění aj. Zdokonalují se v dovednosti
komunikovat a pohybovat se v různých společenských situacích.
Dle Eriksona (1968) je z pohledu psychosociálního vývoje adolescnece kritickým
obdobím pro formování vlastní identity.

1.11 Identita
Jak jsem již zmínila, období adolescence je kritickým obdobím pro formování identity.
V následující části vysvětlím, jak chápu a charakterizuji pojem identita.
Je nutné zmínit, že tvorba identity je hluboce zakořeněna v osobním a sociálním
rozvoji člověka. Proces formování identity není omezen jen na určitá stádia vývoje, ale
odehrává se v průběhu celého života člověka (McAdams a ZapataGietl, 2015).
Erikson (1950) označuje identitu jako jedinečnost, která se od ostatních liší
jednotlivými vlastnostmi. Dále říká, že se identita vytváří pomocí hraní rolí, se kterými
adolescent experimentuje a zakouší alternativní způsoby chování. Pomocí těchto
experimentů si jedinec uvědomuje své schopnosti, dovednosti, vlastnosti aj. a „upevňuje
způsoby jednání, se kterými byl úspěšný, které posílily jeho sebehodnocení a upouští od
těch, které tento efekt neměly. Tím postupně získává vlastní identitu, typičnost ve svých
reakcích” (Šimíčková-Čížková, 2003, str. 111-112).
Dospívající lidé se aktivně snaží nacházet svoji identitu, inspirují se lidmi, kteří je
obklopují, těmi se mohou stát vrstevnící, rodina, dospělí. Od těchto lidí si berou příklady
osobních hodnot, přesvědčení a cílů a snaží si jejich prostřednictvím ujasnit, kdo jsou a kým
se stát chtějí (Wallace, 2017).
Během adolescence prošla většina z nás procesem přehodnocování toho, kým skutečně
jsme jako lidé, jako členové rodiny, jako přátelé a kým chceme být a stát se. Tento proces
přehodnocování a konání změn je známý jako utváření identity (Markovitch, 2017). Utváření
identity vrcholí právě v adolescentních letech, ale jak jsem zmínila výše, může pokračovat
v menší míře i v různých jiných fázích života člověka.
Dle Hatana (2017) je identita rozdělena dodvou pojmů, které spolu ale zároveň souvisí.
Jedná se o syntézu identity a zmatení indentity. Pod pojmem syntéza se skrývá koherentní
vnímání vlastního já napříč časem a situacemi. Zmatení identity reprezentuje nejednotný
a proměnlivý smysl sebe sama. V období adolescence jedinci vyhledávají relevantní cíle,
hodnoty, vytvářejí svá přesvědčení a názory tak, aby dosahovaly syntetizované identity
(Marcia, 1966). Ucelení identity nevyhnutelně formují sociální a kulturní faktory. Vzhledem
k tomu, že postindustriální společnost prodlužuje a rozšiřuje vzdělávací období a odkládá
manželství do pozdějšího věku, adolescence se prodlužuje a s ní se protahuje i formování
identity, které přesahuje období dospívání (Furlong a Cartmel, 2009).

Průkopnická práce Eriksona (1950) byla jednou z prvních, která konceptualizovala
formování identity jako klíčový vývojový úkol adolescence. Nejvýznamnějším modelem byl
přístup Marcia (1966) k formování identity. Marcia rozlišoval mezi dvěma procesy identity:
exploration a commitment. Nadále budu užívat český překlad průzkum a závazek.
Pojem závazek je charakterický činností, kdy jedinci ve svém životě učinili rozhodnutí
v různých oblastech a snaží se žít v souladu s ním. Průzkum zahrnuje proces aktivního
hledání vlastních cílů, hodnot a přesvědčení v životě a týká se toho, zda jednotlivci zvažovali
a uchopovali různé možnosti před tím, než se rozhodli, tedy než se zavázali.
Marcia (1966) nadále definoval identity status model, pro který bylo jedním
z nejdůležitějších a nejzásadnějších pramenů zpracování Eriksonových pohledů na tvorbu
identity. Marcia rozlišil čtyři statusy identity na základě množství průzkumu a závazku, který
adolescent zažívá nebo zažil. Prvním z nich je difúze identity, která indikuje, že adolescent
ještě neučinil závazek ohledně specifického vývojového úkolu a může nebo nemusí zkoumat
mezi různými alternativami v této doméně. Druhým statusem je uzavření, které znamená, že
dospívající se zavázal bez velkého průzkumu. Ve statusu moratoria je dospívající ve stavu
aktivního průzkumu a dosud neučinil významné závazky. Posledním statusem je dosažení
identity, v níž už adolescent ukončil období aktivního zkoumání a na základě tohoto
průzkumu se zavázal (Marcia, 1966). Waterman (1982) soudí, že dospívající se pohybují od
difúze k dosažení identity v průběhu adolescence.
Není mnoho výzkumů, jež by se zabývaly vlivem sociálních sítí na utváření identity
v průběhu adolescence. I přesto bych zde chtěla uvést výzkum Borca a spol. (2015), který se
zabýval názory adolescentů v kontextu s používáním sociálních sítí a tím, jak podporuje
plnění úkolů rozvoje v období dospívání. Mezi zkoumanými rozvojovými úkoly bylo
i formování identity. Z výzkumu jednoznačně vyplývá, že internet může vedle důležitých
institucí, jako jsou například školy, rodiny a skupiny vrstevníků, poskytnout důležitý kontext
pro průzkum identity. Zdá se, že úloha internetu v utváření identity podle respondentů
umožňuje

dospívajícím

rozvíjet

své

vlastní

zájmy,

získávat

informace

atp.Teoretické komentáře dále ukázaly, že internet je médium, jehož prostřednictvím se
mohou mladí s druhými identifikovat a zároveň od ostatních odlišovat. Ráda bych tímto
výzkumem poukázala na fakt, že internet a stránky sociálních sítí ovlivňují formování
identity. Přestože je tento výzkum zaměřen na pozitivní dopady, neměli bychom zapomínat
ani na důsledky negativní.

Jak vyplývá z mé práce, identita je komplikované téma a různí psychologové
a výzkumníci na ni nahlížejí z různých perspektiv. Formování identity zkoumají pomocí
nejrůznějších modelů.
Já chápu identitu jako jedinečné vlastnosti jednotlivce, které ho odlišují od ostatních.
Formování identity je celoživotní záležitostí, ale nejzásadnějším a nejkrizovějším obdobím
je období adolescence. Na formování identity mají vliv kulturní a sociální faktory, jako jsou
vrstevníci, rodina, přátelé, škola, ale právě i internet a sociální sítě. Zpětná vazba, kterou
adolescenti dostávají prostřednictvím svého okolí, hraje nezastupitelnou roli při procesu
utváření si své ucelené identity.
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PRAKTICKÁ ČÁST
Úvod
Sociální média jsou v rámci výzkumů z důvodu poměrně krátkodobé existence

oblastí téměř neprobádanou, neboť jejich hlubší zkoumání vyžaduje delší časové období.
Proto bych chtěla aspirovat na rozšíření poznatkové základny o užívání sociálních sítí.
Zvolila jsem si tedy určitý segment, kterým je vztah mezi užíváním sociální sítě Instagram
a sebevědomím. Vzhledem k povaze výzkumu nebudu zkoumat stav objektivní, ale pouze
subjektivní, a to na skupině 10 adolescentů, jež aktivně užívají sociální síť Instagram.
Instagram je sebeprezentační sociální síť založená na fotografiích a obrázkovém materiálu,
Domnívám se tudíž, že užívání sociální sítě Instagram může mít souvislost se sebevědomím
uživatelů, obdobně jako prokázaly průzkumy sociální sítě Facebook, jehož primární
charakter není založen pouze na sdílení fotografií. Ve své praktické části se hodlám zabývat
vztahem mezi sebevědomím a užíváním sociální sítě Instagram, chci se dozvědět, zda
vybraný vzorek participantů tento vztah vnímá. Podle studie Barkerové a Bornsteina (2010)
se dá měřením spokojenosti s fyzickým vzhledem měřit určitý aspekt sebevědomí. To
podporuje moji domněnku, že právě na Instagramu zaměřenému výhradně na sebeprezentaci
pomocí sdílených fotografií, na němž je uživatelům poskytnuta příležitost k sociálnímu
srovnávání na bázi vzhledu, by mohla být patrná souvislost mezi sebevědomím a užíváním
právě této sociální sítě. V praktické části mé bakalářské práce dojde buď k jeho potvrzení,
nebo vyvrácení.
Poměrně velké množství výzkumů se soustředilo na sociální síť Facebook, ale
nemnoho na Instagram. Dle mého názoru je to zapříčiněno tím, že Facebook existuje déle,
a tak ho po dobu jeho existence užívá mnohem více lidí. Byla to také první sociální
celosvětově užívaná síť. Tyto zjevné důvody určitě přitahovaly pozornost badatelů a jejich
různé výzkumy i hodnocení jsem popsala v teoretické části. Možným vysvětlením, proč
neexistuje podobné množství výzkumů týkajících se sociální sítě Instagram, může být
relativní novost sociální sítě, na kterou navazuje i malá uživatelská historie, a také zatím
nepublikované studie. Dle výzkumu Royal Society of Public Health a Young Health
Movement z roku 2017 (Keracher, 2017) je sociální síť Instagram mnohem škodlivější pro
duševní zdraví uživatelů než jiné stránky sociálních sítí. Možnou příčinou je fakt, že je
Instagram sociální sítí zaměřenou výhradně na fotografie, zatímco jiné sociální sítě umožňují
uživateli širší způsoby užívání a fotografie netvoří jeho hlavní způsob sebeprezentace.

Dle O'Donnell (2018) Instagram nabízí uživatelům jedinečnou platformu pro sdílení
sociálně žádaných obrazů jejich života. Tento proces umísťuje tělo a sebe sama na obrazovku
k posouzení a může ovlivňovat sebevědomí jednotlivce a potřebu vizuální identity.
Crocker (2001) zastává názor, že Instagram poskytuje všem uživatelům plně
přístupnou platformu, na které je možné, aby dospívající vnímali vlastní hodnotu
podmíněnou souhlasem ostatních. Důkazy prokázaly, že sebehodnocení v oblasti
schvalování ze strany ostatních, podporuje chování, jako je sociální srovnávání, a také
internalizaci sociálních ideálů, které se hlásí k monitorování a oceňování fyzické
přitažlivosti (Crocker, 2001). To může znamenat, že sociální srovnávání na Instagramu
poskytuje mladým lidem, jejichž vlastní hodnota závisí na souhlasu ostatních, příležitost
uplatnit své vlastní sebevědomé cíle a následně ověřit svoji vlastní hodnotu. V procesu
sebehodnocení prostřednictvím sociálního srovnávání se mladí lidé pravděpodobně ocitnou
v pasti, protože předpokládají, že jejich vnímání koresponduje s chováním ostatních osob,
což může naopak negativně ovlivňovat jejich sebevědomí. Nabízí se myšlenka
předpokládat, že činnosti a slova druhých jsou typické pro svoji vlastní osobnost, na rozdíl
od toho, že jsou ovlivněny svým okamžitým společenským kontextem (Chou, 2012).
Konstam (2015) vyzkoumal, že na sociálních sítích probíhá často sociální srovnávání
především u věkové kategorie adolescentů.
Výzkumy zabývající se sociální síťí Facebook a jejím dopadem na duševní zdraví
mladých lidí mě inspirovaly ke zkoumání možného vztahu sociální sítě Instagram
a sebevědomí jeho uživatelů.
Cílem mé praktické části bakalářské práce je pomocí polostrukturovaného rozhovoru
nalézt odpověď na výzkumnou otázku, zda participanti tematizují užívání sociální sítě
Instagram jako jeden z možných vlivů na svá sebevědomí.
V rámci teoretické části bakalářské práce jsem se snažila zakotvit a objasnit veškeré
potřebné termíny, jež užívám v praktické části práce. Mezi tyto termíny patří: sebevědomí,
sebedůvěra, vývojové období adolescentů, jelikož participanti mého výzkumu patří do této
věkové kategorie; identita a v neposlední řadě sociální síť Instagram a ,,selfie”, což je
nejpřidávanější typ fotografií.
V praktické části se zaměřím na popis dílčích činností provedených v rámci výzkumu.
Abych dokázala zkoumat subjektivní vztah mezi užíváním sociální sítě Instagram

a sebevědomím, zvolila jsem kvalitativní výzkumnou strategii. Zároveň do praktické části
spadá můj vlastní výzkum, který specifikuji níže. Výzkum bude na bázi polostrukturovaného
rozhovoru, který je zaměřený na aktivní vysokoškolské uživatele sociální sítě Instagram ve
věkovém rozmezí mezi osmnácti až dvaceti čtyřmi lety, neboť dle portálu Statista, je k lednu
2019 jedna třetina veškerých uživatelů Instagramu v tomto věkovém rozmezí (Statista,
2019). Toto věkové rozmezí řadím do období adolescence, jež jsem objasnila v teoretické
části bakalářské práce. Participanty jsem podrobila polostrukturovanému rozhovoru
a získaná data jsem následně analyzovala.

2.2

Design výzkumu

2.2.1 Cíl výzkumu
Cílem výzkumu je prozkoumat, zda participanti tematizují existenci subjektivního
vztahu mezi užíváním sociální sítě Instagram a sebevědomím. Pomocí polostrukturovaného
rozhovoru se budu snažit nalézt odpověď na výzkumnou otázku, jestli participanti tematizují
užívání Instagramu jako jeden z možných vlivů na svá sebevědomí.
2.2.2 Výzkumná strategie a navrhované techniky sběru dat
Vzhledem k tématu a cíli mého výzkumu jsem danou problematiku šetřila
kvalitativním výzkumem. Zkoumala jsem jevy v celé jejich šíři, abych mohla sledovat
vzájemné souvislosti a návaznosti. Vstupní data jsem získala pomocí polosturkturovaného
rozhovoru s vybranými participanty, jelikož je polostrukturovaný rozhovor flexibilnější než
strukturovaný, ale zárověň je organizovanější a systematičtější než nestrukturovaný
(Jeřábek, 1993).
Polostrukturovaný rozhovor jsem rozdělila na tři tematické okruhy. Prvním z nich byl
zaměřen na sociální síť Instagram a její užívání participanty - důležitost, četnost užívání,
způsob vyjadřování, pocit splněného očekávání s komunikací (Kolik času denně trávíš na
Instagramu? Změnil se vztah k sobě samotné/mu od té doby, co používáš Instagram?”)
V druhém okruhu účastníci mého výzkumu odpovídali na otázky týkající se jejich
sebevědomí, možnosti jeho ovlivnitelnosti hodnocením a komentáři ostatních uživatelů,
(,,Co pro Tebe znamená úspěšná a neúspěšná odezva na sdílenou fotografii?). Ve třetím
okruhu jsem zkoumala subjektivní vztah participantů mezi užíváním Instagramu
a sebevědomím.

Při rozhovorech jsem kladla důraz na autorovo samostatné vyprávění. Otázky jsem se
snažila pokládat jasně, neutrálně, otevřeně a zároveň tak, aby participantovi nebyla
podsouvána žádná odpověď. Otázky byly předem promyšlené tak, abych získala odpovědi,
které by objasnily cíl mého výzkumu, ale zároveň jsem chtěla dát účastníkům výzkumu
dostatečný prostor pro specifikování jejich vlastního pohledu na danou problematiku
a možnost vyjádřit se v plné své šíři. Proto jsem při rozhovorech improvizovala, naslouchala
a pokládala doplňující otázky podle aktuální nastalé situace při rozhovoru. U některých
participantů jsem záměrně některé předem připravené otázky pozměnila, nebo úplně
vynechala. Pro řádnou struktutu rozhovoru jsem vycházela z nastudované literatury
Unstructured Interviews od Wildemutha (2009).
Snažila jsem se v informátorech vzbudit pocit bezpečí a důvěryhodnosti (Hendl,
2008), aby mi co nejotevřeněji sposkytli i informace, které by nesdělili jen tak někomu.
K tomu, aby se participanté cítili co možná nejuvolněji a nejpříjemněji, přenechala jsem
vobu data, času i místa rozhovorů na nich. Naše společná setkání tak probíhala v kavárnách,
v místě jejich bydliště, v knihovně i ve školních prostorách. Dotazovaní byli mnou předem
ujištění, že v záznamech rozhovorů s nimi, budou změněny jejich osobní údaje tak, aby jim
byla plně zaručena anonymita.
Pokud mi některý dotaz informátor nechtěl zodpovědět, zkusila jsem otázku
přeformulovat nebo ji odložit na později. Jestliže ani pak nechtěl odpovídat, nenutila jsem
ho (Hendl, 2008). Výzkum byl prováděn formou delšího a intenzivního kontaktu
s vybranými jedinci. Bylo-li potřeba doplnit ještě nějaké informace, sešla jsem se
s participanty znovu.
2.2.3 Výzkumný vzorek
Pro výzkum byl vybrán vzorek participantů (Novotná, 2010), blíže specifikovaný jako
uživatelé ve věkovém rozmezí 18 až 24 let. Jelikož, jak jsem již zmínila, portál Statista uvádí,
že se k lednu 2019 jedna třetina veškerých uživatelů Instagramu nachází právě v tomto
věkovém rozmezí (Statista, 2019). Skupina participantů byla tvořená sedmi ženami a třemi
muži. Výběr vzorku byl založen na základě statistického údaje, podle něhož jsou uživatelé
sociální sítě Instagam tvořeni z 68 % ženami (údaje jsou platné k 6. lednu 2019 z portálu
Omnicore: Media & Healthcare Digital Marketing Agency)(Aslam, 2019).

Vzhledem k povaze mého výzkumu a výše zmíněné kvalitativní metodě, jsem zvolila
k výběru vzorku metodu tzv. sněhové koule3 s přihlédnutím k požadovanému proporčnímu
rozdělení (sedm žen, tři muži). Vzorek vytvářím s ohledem na výzkumný problém
a zkoumám již vymezenou problematiku ve výše specifikované skupině (Novotná, 2010).
Mým kritériem pro zahrnutí do výzkumu jsou podmínky, aby participanté byli aktivními
uživateli Instagramu, aby odpovídali požadovanému věkovému rozmezí, na které je výzkum
zaměřen a aby byli studenty různých vysokých škol, konktétně jsem vybrala Karlovu
univerzitu, VŠE, ČVUT a Metropolitní univerzitu Praha. Tyto vysoké školy jsem zvolila
z toho důvodu, že jsem měla přístup k jejich facebookovým stránkám. U vysokoškoláků
předpokládám, že ve svém životě zažili úspěchy (např. přijetí a absolvování zkoušek na VŠ),
a současně věkem odpovídají generaci, která zažila zrod a proměny sociálních sítí. Pro tento
výzkum není směrodatné zkoumat osoby, které jsou uživateli sociální sítě Instagram z toho
důvodu, že si v minulosti založily účet a neužívají ho, ale zaměřím se na uživatele, kteří na
Instagramu pravidelně tráví čas (bez prodlevy, jež nebude delší než jeden den v kuse)
a užívají ho aktivně (aktivitou rozumím vykonávání alespoň nějákých z těchto činností:
prohlížení různých profilů, přidávání a sledování fotografií, komentářů a “to se mi líbí”).
Tím zamezím tomu, aby uživatel považoval za aktivitu pouze krátkodobé příhlášení se ke
svému účtu. Dle psychologa Jaroslava Vacka (2014), jenž se zabývá adiktologií, je hranice
rizika závislosti na sociálních sítích mezi čtyřmi až osmi hodinami denně. Za aktivního
uživatele v rámci tohoto výzkumu budu považovat člověka, který je připojen ke svému
instagramovému účtu každý den méně než čtyři hodiny.
Ačkoli se počet informátorů může zdát poměrně nízký, pro účely mého výzkumu
a vzhledem k mým výzkumným otázkám a cíli bylo toto číslo dostačující. Účastníky
výzkumu jsem vybírala metodou tzv. sněhové koule. Nejprve jsem vyvěsila na facebookové
stránky různých vysokých škol škol (Karlova univerzita, VŠE, ČVUT a Metropolitní
univerzita Praha) leták s žádostí o účast na výzkumu. Každému potencionálnímu
participantovi jsem dala dotazník, díky kterému jsem zjistila, zda splňuje požadovaná
kritéria výzkumu. Pokud je splnil, stal se účastníkem výzkumu a provedla jsem s ním
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„Sněhová koule nabaluje respondenty podle doporučení předchozích respondentů. Je to

rovněž technika, která neusiluje o reprezantativitu vzorku, ale spíše o širší poznání problematiky
a teoretického nasycenosti vzorku.” (Vojtíšek, 2012)

rozhovor. Dále jsem pracovala s kandidáty doporučenými prvotními participanty (také jsem
nejprve pomocí dotazníku zjistila, zda splňují požadovaná kriitéria). Vytvořila jsem si tedy
určitý řetězec výběru participantů.
K zaznamenání rozhovoru jsem nejprve využila digitální nahrávání hlasu. Digitální
nahrávání pro mě bylo nejefektivnějším způsobem zaznamenání rozhovoru, jelikož jsem se
mohla plně soustředit na respondenta, vnímat i jeho neverbální komunikaci a pružně
reagovat na jeho podněty. Výstup těchto rozhovorů je doslovná transkripce jednotlivých
nahrávek hlasů. V zájmu lepší srozumitelnosti jsem doplnila diakritiku tak, aby byl rozhovor
pro čtenáře čitelnější. Transkripce slouží k následné analýze.
Tabulka č. 1 – Přehled účastníků polostrukturovaného rozhovoru
Jméno

Doba užívání

(změněno)

(v letech)

Participant 1

Lucie

6

2 hodiny

Participant 2

Martina

7

1 hodinu

Participant 3

Petr

2

20 minut

Participant 4

David

1,5

2 hodiny

Participant 5

Kevin

8

15 - 20 minut

Participant 6

Nikola

4

1 hodinu

Participant 7

Karolína

4-5

1 hodinu

Participant 8

Denisa

7

3 - 4 hodiny

Participant 9

Kateřina

4

3,5 hodiny

Participant 10

Barbora

5

1,5 hodiny

Označení

Denní užívání

Zdroj dat: rozhovory, vlastní zpracování
2.2.4 Struktura rozhovoru
Koncept rozhovoru je nově vytvořený. Pro řádnou strukturu rozhovoru vycházím z
nastudované literatury Unstructured Interviews od Wildemutha, která se stala inspirací pro
můj výzkum (2009). Také jsem využila Úvodu do společenskovědních metod zpracového
Novotnou (2010).

Pomocí polostrukturovaného rozhovoru jsem zamýšlela lépe nahlédnout na
problematiku, zda participanti tematizují vztah mezi užíváním sociální sítě Instagram
a sebevědomím. Připravila jsem si seznam zhruba dvanácti otázek, které jsem dle rozhovoru
s daným participantem doplňovala, pozměňovala, a nebo někdy i vynechala.
Polostrukturovaný rozhovor mi dovolil ke každému participantovi přistupovat individuálně,
a proniknout tak k hlubším souvislostem jeho výpovědi.
Struktura rozhovoru se člení na tři okruhy. Prvním okruhem je téma Instagram. V této
části docházelo k vyjasnění participantova pohledu na danou sociální síť, na to, jaký má pro
něj/ni význam, zda dokáže reflektovat stav před a po užívání atp. (například otázkami: Jakým
způsobem využíváte sociální síť Instagram? Jak dlouho aplikaci používáte? Vnímáte nějaký
rozdíl mezi dobou, když jste Instagram nepoužíval/a a současností, když ho používáte? Čeho
se týkají profily, které nejčastěji sledujete? Jak moc jste na Instagramu aktivní v rámci
přidávání fotografií?
Druhý okruh se týkal tématu sebevědomí. V tomto okruhu jsem s participanty hovořila
o celém konstruktu sebevědomí, co si pod tímto slovem představují, co pro ně osobně
sebevědomí znamená. Tím jsem chtěla zaručit, že daný pojem chápou, a zajistit tak, že si
rozumíme a mohou dle toho posoudit, zda u nich existuje nějaký subjektivní vztah mezi
užíváním Instagramu a jejich sebevědomím. K tomu mi pomohly odpovědi například na
otázky: Co pro Vás znamená sebevědomí? Co si pod tím pojmem představujete? Jak
hodnotíte Vaše sebevědomí?
Třetí okruh měl za úkol z výpovědí participantů zhodnotit, zda vnímají ve svém
případě nějaký vztah mezi užíváním sociální sítě Instagram a sebevědomím. Pokud nějaký
vztah vnímali, chtěla jsem vědět v čem spočívá, zda je pozitivní nebo negativní a proč.
U tohoto okruhu jsem byla obzvláště opatrná, abych nevnucovala participantům odpovědi,.
Proto jsem položila nejprve pouze otázku: Vnímáte ve Vašem případě souvislost mezi
Instagramem a sebevědomím? Nechala jsem participantům čas na rozmyšlení a do odpovědi
jsem se snažila nezasahovat. Dále jsem zjišťovala, zda u participantů probíhá sociální
srovnávání, jak vnímají hodnocení pomocí “to se mi líbí” a komentářů na Instagramu
například pomocí otázek: Vnímáte počet “to se mi líbí” nebo komentářů na Vaší přidané
fotografii? Co pro Vás znamená úspěšná/neúspešná odezva na přidanou fotografii? Pokud si
to výpověď žádala, doplnila jsem odpověď ještě nějakou otázkou, ta však nebyla připravená
a vycházela z momentální situace.

2.2.5 Metody vyhodnocování a interpretace získaných dat
K vyhodnocení získaných dat jsem použila metodu otevřeného kódování, při kterém
jsou pokryta všechna data systematizovaně a především transparentně. Při mnou použité
strategii je důležité, aby postupy probíhaly současně. Patří mezi ně shromažďování dat,
analýza, interpretace, redukce dat a stanovení závěrů.
Okamžitě po rozhovoru jsem vždy provedla transkripci audionahrávky a vytvořila
jsem komentovaný přepis. Analýzu jsem prováděla pomocí tři základních vzájemně
provázaných postupů, kterými jsou segmentace textu, kódování a poznámkování
(Heřmanský, 2010).
Text jsem rozdělila na části dle tematických okruhů, našla jsem relevantní jevy
a označila je kódy. Pomocí provedených postupů jsem nalezla vzorce a pravidelnosti
v získaných datech. Pro analyzování dat jsem zvolila tématickou analýzu, která je díky
redukci informací do vytvořených kategorií úspornou metodou (Merten, 2003). Výsledkem
analýzy je co nejlepší porozumění dané problematice a vytvoření popisu pravidelností, ale
i odlišností mezi rozhovory s jednotlivými informátory (Hendl, 2008).
2.2.6 Etické otázky výzkumu
Dle Hendla (2005) je zachování soukromí nezbytným předpokladem pro vedení eticky
korektního výzkumu. Na pokládané otázky v rámci rozhovoru nebyl nikdo nucen odpovídat,
účastníci výzkumu tedy odpovídali pouze z vlastní vůle. V rámci rozhovoru byl každý
participant obeznámen s tím, že je rozhovor nahráván a následně doslovně přepsán.
Vzhledem k nezbytnosti využití výzkumu pro potřeby bakalářské práce, byla dodržena
důsledná anonymizace dat (nikde není uveden žádný osobní údaj ani citlivá data, podle nichž
by bylo možné určit totožnost participanta). Všechna jména jsem změnila tak, aby zůstalo
zachované pohlaví. Přeměněná jména jsou vybrána naprosto náhodně a nejsou žádným
způsobem propojená s reálnými jmény. Poskytnuté informace nebudou použity proti
informátorovi. Informovanost participanta je stvrzena písemným souhlasem k účasti na
výzkumu. Participant může svůj souhlas s účastí na výzkumu kdykoli odvolat.
Zároveň přijímám odpovědnost za objektivitu a přesnost vedeného výzkumu (včetně
přípravy, vedení rozhovorů, analýzy dat a publikování výsledků). Zároveň se zaručuji, že

nedošlo k nebezpečí fyzické, psychické či právní újmy. V souladu s tím bylo zajištěno
emoční bezpečí každého účastníka výzkumu.
Žádný z cílů ani okolností výzkumu nebyly účastníkům zatajeny. V případě zájmu ze
strany participantů o výsledky realizovaného výzkumu, jim budou závěry zpřístupněny
a objasněny. Tato práce nepřekročila žádné další standardy v rámci etického hlediska.

2.3

Výsledky
Polostrukturovanému rozhovoru jsem podrobila deset subjektů, sedm dívek a tři

chlapce (viz výše). Přes veškeré rozdíly se u mnoha z nich vyskytlo několik společných
prvků. Všech jsem se ptala, jak často sociální síť Instagram užívají, abych věděla, zda splňují
podmínku aktivního uživatele Instagramu. Pro můj výzkum jsem určila, že se má každý
účastník výzkumu ke svému účtu přihlásit denně na méně než čtyři hodiny. Denní doba
užívání Instagramu se u participantů dost různí - pohybuje se od patnácti minut až ke čtyřem
hodinám. Zároveň z mého výzkumu vyplývá, že denní doba užívání Instagramu není nijak
ovlivněná pohlavím.
Chtěla bych také uvést, koho lidé v období věku adolescence v mém výzkumu sledují.
Každý z dotázaných uvedl samozřejmě na prvním místě kamarády a známé, dále pak byli
v největším zastoupení sportovci a celkově profily se sportovním obsahem, influenceři
a blogerky (ty ale v rámci výzkumu sleduje jen ženské pohlaví), zpravodajské servery,
stránky se zábavným obsahem, cestování, stránky s recepty a kulturně a umělecky zaměřené
profily.

2.4

Záměr užívání sociální sítě Instagram
Záměr užívání Instagramu se u jednotlivých dotázaných také výrazně neliší, mnoho

z nich uvedlo podobné důvody, jako jsou: zábava, informace, ,,album”, inspirace a práce.
2.4.1 Forma zábavy
Dotázaní se často shodovali v tom, že je pro ně Instagram forma zábavy a potažmo
odreagování. Často jej používají, když se nudí, mají chvíli volného času, prokrastinují nebo
když chtějí vydechnout po perném dni. Pro ukázku přidávám tři citace od různých
participantů. Zábavná složka je zastoupena převážně stránkami se zábavným obsahem
(hlavně 9gag), který přidává upravené obrázky často spojené s aktuálním politickým
a celosvětovým děním.

Barbora:,,Je to pro mě nějaká forma zábavy, když nemám co dělat, chci nějak zabavit
mozek„“
Oblíbená je i funkce ,,stories” (příběhy) –rychlé sdílení zážitků, fotografií nebo videí
pouze z daného dne. Časově omezená viditelnost ,,stories” dodává odvahu uveřejnit
i příspěvky, které, pokud by byly zpětně dohledatelné, by se na sociální síti Instagram
z nejrůznějších důvodů neobjevily ( menší estetické zpracování, provokativní obsah,
sarkasmus…)
Karolína:,,(…) ,, mám ráda ,,stories”. To, že jsou viditelný jeden den mi dodává
odvahu k větší kreativitě.”
2.4.2 Informační médium
Dalším, často zmiňovaným důvodem užívání sociální sítě Instagram, je tok informací.
A to jak informací o kamarádech a známých viz ,,Mně tam jde hlavně o fotky, který tam
přidávají kamarádi, zjišťuju tam, co dělají.”tvrdí Petr. Kevin říká:,,Jsou to vlastně takový
ranní noviny z mýho okolí (…) je to pro mě informační médium. Rád vím, co ostatní dělaj.”
Dalšími informacemi, které participanti uvedli, jsou profily s recepty na vaření
a radami, jak se má člověk správně stravovat, tipy jak cvičit, sledování zpravodajských
serverů atp. ,,Instagram už není jen o fotkách, ale nacházim tam spoustu informací. Třeba
jedna moje kamarádka si zorganizovala svatbu přes Instagram.” dodává Barbora.
2.4.3 Vytváření alba
Jak jsem popisovala v teoretické části, každý uživatel má na Instagramu svoji
domovskou stánku, na níž se objevují jeho přidané fotografie. Této domovské stránce se říká
tzv. feed.
David vidí Instagram jako: ,,Především to je fotografický zaznamenání mého života,
snažím se tímto způsobem život dokumentovat (…) mělo by to zachycovat nějaký období,
chvíli (…) často se koukám retrospektivně na Instagramu na to, co jsem kdy dělal.” Kateřina
navíc využívá Instagram mimo zaznamenávání života pro sebe i ke sdílení svého života
s ostatními. V reálném životě jsme okolím vnímáni v různých situacích. Často se vlivem
spontánních reakcí na nahodilé události může projevit i naše negativní reakce. Není v moci
pozorovaného budit u pozorovatelů předem požadovaný estetický dojem. Participanti
uvedli, že na sociálních sítích (oproti reálnému životu) předem vybírají, upravují, a přidávají
takové fotografie, jež mají ve sledovatelích často budit předem promyšlenou image.

Kateřina: ,,Částečně ho používám pracovně a ve zbytku je to takový můj osobní blog,
do kterého lidi můžou nahlídnout a vidí, co dělám, co mám ráda. Takže tam vytvářím svoji
image.”
2.4.4 Zdroj Inspirace
Zdroj inspirace uvádějí jen dívky, ale podle výpovědi Kevina usuzuji, že muži mohou
být inspirováni aniž by si to vědomě připustili. Přestože mi Kevin prvotně ve své výpovědi
sdělil, že ze sledovaných účtů na Instagramu inspiraci nečerpá, připustil o chvíli později, že
si kupuje produkty, které užívá jím sledovaná osoba.
Jsem si vědoma, že výpovědi chlapců mohl ovlivnit i rizikový faktor přiznat přede
mnou - tazatelkou přibližně stejného věku, že mohou být ovlivnitelní reklamou atp.
Dívky sledují blogerky a influencery, kteří jsou právě u dívek často zmiňovaným
zdrojem inspirace - tipy na cvičení, stravování, módu i produkty, které užívají, místa, na
která jezdí atp. Karolína tvrdí, že užívá Instagram ,,(…) hlavně pro nějakou inspiraci (…)
v rámci míst, jídla, restaurací, produktů”.
Nejedná se ale jen o jednosměrnou inspirace, Lucie dokonce zmínila, že ,,zároveň se
snažím třeba i inspirovat svý sledovatele v rámci toho, že cvičím a jím zdravě, dělá mi radost,
když mi napíšou, že jsem pro ně motivací”.
Z výpovědí participantek je patrné, že dívky jsou si vědomy možnosti jak svého
ovlivnění, tak i ovlivnění jimi sledovaných uživatelů. Tohoto ovlivnění jsou si narozdíl od
participantů vědomy a právě je inspirace je pro ně často důvodem sledování profilů
(například blogerek, influencerek). Navíc je těší pokud se samy staly inspirací druhých.
2.4.5 Práce
Dvě participantky dokonce užívají sociální síť Instagram z pracovních důvodů. Jedna
z nich v rámci svého zaměstnání posílá fotografie, které vyfotí svému zaměstnavateli, a ten
je poté užívá jako reklamní materiál právě na Instagramu. Druhá naopak spravuje sociální
sítě (především Instagram) několika firem.
Tyto důvody užívání sociální sítě Instagram považuji za naprosto pochopitelné
a řekla bych, že i aplikovatelné na větší množství populace, což ale není záměrem mého
výzkumu a samozřejmě si uvědomuji, že můj výzkum je naprosto subjektivní.

Někteří účastníci mého výzkumu uvedli, že ve chvílích svých neúspěchů nebo nezdaru
rádi retrospektivně prohlížejí fotografie a videa z příznivějších období.
Martina prohlásila: ,,Kdo ho nemá (Instagram) tak, je caveman4 a jako by nežil, není
sama, nejvíce to rozvedla Barbora: ,,Přijde mi, že kdo není na Instagramu, tak podle
dnešních lidí jakoby nežije. Je to nátlak společnosti. Kdybych ho neměla, neorientuji se
v dění svých kamarádů (…) když člověk nepřidá fotku, tak je to, jako by nebyl. Když přidám
nějakou fotku, tak se o mě začnou kamarádi zajímat a reagují na ni.”.
Tím, že si participantky založili účet na Instagramu a sdílejí fotografie se snaží dle
jejich názoru předcházet vyčleněnosti ze sociální skupiny svých vrstevníků. Uvedly, že by
se cítily odstrčeně a jejich sebevědomí by kleslo.
Dalo by se tedy říci, že sociální síť Instagram slouží jako pojítko mezi lidmi, kteří
nejsou tak často v kontaktu a zprostředkovává kontakt například s lidmi z minulosti. Zároveň
je zajímavé, že dívky vnímají nutnost přidávání fotografií a vůbec mít účet na Instagramu,
vnímají to jako nátlak společnosti.

2.5

Rozdíl mezi neužíváním a užíváním sociální sítě Instagram
Od svých participantů jsem se snažila dozvědět, zda vnímají nějaký rozdíl mezi tím,

než začali sociální síť Instagram užívat a dobou jeho aktivního užívání. Mnoho z nich
přiznalo, že před užíváním Instagramu přidávali různé příspěvky a někdy i fotografie na
Facebook, takže jeden z patrných rozdílů je pro ně přesunutí své pozornosti z Facebooku na
Instagram, kam se mimo aktivního přidávání fotografií a sledování různých profilů,
přesunula i značná část konverzace. Zároveň to mnohým z nich podle slov Petra přijde jako
,,další žrout času”. Na druhou stranu většina z nich dala najevo, že kdyby netrávili čas na
Instagramu, trávili by ho buď na Facebooku nebo na jiné sociální síti.
Další rozdíl tematizuje David: ,,(…) mnohem víc fotím, protože je Instagram založený
na fotkách”, také ho ale Instagram někdy svazuje ,,v tom kontextu, že si musím vymezit tu
chvíli na přidání fotek a pak prožívám rozpor mezi užíváním si přítomného okamžiku na
plno, a přidáváním fotek na Instagram. Ale stojí mi to za to, protože se mi líbí koncept toho,
že to vnímám jako album.” Kateřina řeší obdobnou problematiku, také tvrdí, že se od doby
užívání Instagramu mnohem více fotí a dodává: ,,Trošinku se pozastavuju nad tím, jestli
4

Barbar (překlad z anglického jazyka)

fotky splňují parametry tak, aby se to líbilo komunitě a odpovídalo to trendům. Když
přidávám fotku, tak se řídím trendy. A to se změnilo. Dřív jsem třeba na Facebook přidala
fotku, kterou jsem prostě chtěla, jakoukoliv.“
Z výpovědí participantů soudím, že se Instagram tak úplně neliší od zbylých sociálních
sítí. Nicméně nabádá uživatele k častějšímu fotografování, a právě i přidávání fotografií na
účet, kde si poté mnoho z dotázaných vytváří již zmíněné fotoalbum. Kateřina poukazuje na
fakt, že vnímá jisté parametry, které by měly fotografie na Instagramu splňovat, aby se líbily
tamější komunitě. Samotná snaha o vytvoření pěkné fotografie a její úprava spojená
s potřebnou pečlivostí a trpělivostí, se může stat užitečnou zábavou a podnětem pro osobní
rozvoj uživatele Instagramu.

2.6

Sociální srovnávání na Instagramu
Z výzkumu vyplývá, že významným fenoménem na sociální síti Instagram je

porovnávání/srovnávání s ostatními. Pozoruhodné je, že zatímco žádný chlapec toto
srovnávání nezmínil, většina dotazovaných dívek tento jev tematizuje. Co to je sociální
srovnávání a kdy k němu dochází, jsem osvětlila v teoretické části. Na zásadní rozdíl ve
srovnávání před a při užívání sociální sítě Instagram poukázala Karolína: ,,Měla jsem na
gymplu období, kdy jsem si přišla tlustá, nehezká a tak podobně, ale zase jsem neměla nikoho
na sociálních sítích, s kým bych se porovnávala, a tak jsem se porovnávala s reálnými lidmi,
u kterých jsem vnímala i jejich nedokonalosti. V tom vidím zásadní rozdíl. (… ) Když koukám
na ty holky na Instagramu, který tam vypadají jako totální modelky, jsou vyfocený tak, aby
je to zeštíhlovalo a lichotilo jim to, tak je hodně těžký nepodléhat srovnávání s nimi a nemít
pocit naprosté nedokonalosti.“ Mimo porovnávání s ostatními sleduje Karolína i to, jak se
které její fotografie líbí ostatním uživatelům. Lucie řekla, že se také porovnává mnohem víc,
než když Instagram nepoužívala. Zároveň tematizuje i upravování a přidávání
vyumělkovaných fotografií.
Je zajímavé, že na uživatele Instagramu působí srovnávání v různých oblastech - zdá
se, že se nejedná pouze o vzhled, ale právě i hmotné statky a zážitky. Celkově bych řekla,
že jde o porovnávání životního stylu. Influenceři a blogerky mají kvůli marketingu na
sociálních sítích (převážně právě na Instagramu) velmi vysoký životní standart.

Lucie: ,,Chci cestovat tam, kam cestují influenceři, chci mít věci, jako mají oni,
a vypadat, jako vypadají lidi na instagramu (…), to na Facebooku nebylo, protože Instagram
je čistě zaměřený na obrázkovém materiálu”.
Participanti rozhovoru si uvědomují nereálnost vylepšených fotografií. Nicméně,
tematizují, že to tak vždy nebylo a až časem pochopili, že důraz kladený na dokonalost jimi
manupuluje a negativně ovlivňuje jejich spokojenost se sebou samými. A to může mít vliv
na jejich sebevědomí.
I tak ale mnohé z dotázaných dívek připouští, že ke srovnávání u nich stále dochází
a nedaří se jim srovnávání úplně omezit, přestože často pomocí sociálního srovnávání
přehlíží vlastní klady a zveličují své nedostatky.
Sociální srovnávání nemusí být pouze negativní. Uživatel sociální sítě si může vzít za
vzor někoho, koho sleduje a získat tak motivaci pro svůj osobní růst.
Nikola:,,(…) vidím, jak se mění ostatní a porovnávám se s nimi, (…) ale má to
i pozitivní efekt, jdu třeba cvičit.”
Participantky si uvědomují, vliv sociálního srovnávání na jejich sebevědomí. Z toho
důvodu se snaží odstraňovat a přestat sledovat profily, které v nich podporují sociální
srovnávání nežádoucím způsobem.
Barbora: ,,Myslim, že to (sociální srovnávání) ovlivní sebevědomí dost, je to toxický.”

2.7

Vliv hodnocení na Instagramu na sebevědomí
Abych zajistila co největší validitu informací, zeptala jsem se nejprve, jak každý

z participantů chápe sebevědomí. Samozřejmě se definice každého z nich liší, ale dovoluji
si říct, že každý tento termín chápe, a můžu tak brát v potaz jejich výpovědi ohledně
sebevědomí.
Dle toho, jak sami participanti hodnotí svá sebevědomí, se zdá, že šest účastníků
výzkumu hodnotí své sebevědomí jako zdravé, tři jako nízké a jeden jako lehce vyšší.
Samozřejmě naprostá většina účastníků, kteří se považují za zdravě sebevědomé, mluví
o okamžicích, kdy se necítí tak sebevědomě a o okamžicích, kdy je to naopak. Zároveň je
třeba si uvědomit, že je to jejich subjektivní hodnocení a není podloženo žádným
psychologickým testem atp.

Nikdo z dotázaných, kteří přidávají fotografie na sociální síť Instagram, netematizuje,
že by negativní zpětná vazba ve formě malého počtu ,,to se mi líbí”, měla vliv na
sebevědomí. Z tohoto tedy vyplývá, že malý počet ,,to se mi líbí” nikoho zvlášť nemrzí,
naopak přemýšlí, proč má nižší počet ,, to se mi líbí” a viní z toho buď sledovatele, nebo
špatný algoritmus zobrazování fotek, a tedy to, že fotografie zanikne mezi ostatními
přidanými.
Zároveň se ale několik participantů shoduje na tom, že kdyby měli opravdu
minimální počet ,,to se mi líbí” na přidané fotografii, tak by ji odstranili, nebo nahráli znovu
ve chvíli, kdy bude na Instagramu více aktivních uživatelů5 a byla by tak větší
pravděpodobnost, že fotografii uvidí větší počet sledujících.
Vysoký počet ,,to se mi líbí” rozhodně budí pozitivní emoce a dělá to participantům
radost, nicméně nijak výrazně nevyslovili, že by jim zvedal sebevědomí. ,,To se mi líbí”
přidané ke sdíleným fotografiím považují participanti za přátelské gesto svých známých
a kamarádů a nemá vliv na změnu jejich sebevědomí. Co ale někteří z nich tematizují jako
faktory zvyšující sebevědomí, jsou hezké komentáře.
U osob s poruchou příjmu potravy se můžeme setkat i s extrémním důsledkem vlivu
srovnávání se na sociální síti Instargramu. Na této sociální sítí jsou informace či skupiny,
které poruchu příjmu potravy podporují. „Velice často se i zrazují z léčby a radí si, jak se
léčbě vyhnout. Mají různé skupiny, kde soutěží a posílají si fotky.” uvedla na 11. mezinárodní
interdisciplinární konferenci o poruchách příjmu potravy a obezitě prof. Papežová (2017),
vedoucí lékařka Centra pro léčbu poruch příjmu potravy Psychiatrické kliniky 1. lékařské
fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice. Mnohé adolescentky mohou snadno
propadnout iluzi, že fotografie nezdravě hubených těl představují atraktivní ideál dosažitelné
krásy.
Ve vybrané skupině se objevila i Denisa, která trpí mentální anorexií a pocity
méněcennosti. Denisa vzhledem k poruše příjmu potravy (mentální anorexii) a snahou
odlišovat se, vnímala jak pozitivní, tak negativní ohodnocení fotografie úplně jinak: ,,Když
mi někdo dřív napsal (když jsem byla fakt hubená), že mi to sluší, tak jsem to docela brala -

5

V přehledu na sociální síti Instagram se jakýkoli uživatel může podívat na dlouhodobé

statistiky ukazující které denní hodiny je nejvíce aktivních uživatelů na sociální síti.

i když ne tolik. No a teď, když mi někdo napíše, že mi to sluší, tak to beru tak, že mě třeba
nechce urazit, i když on to tak třeba nemyslí.“

2.8

Vztah mezi užíváním sociální sítě Instagram a sebevědomím
Nelze přehlédnout, že všichni, kdo přidávají fotografie na Instagram, nějaký vztah

mezi užíváním Instagramu a sebevědomím vnímají. Zároveň kdokoli, kdo sleduje blogerky
a influencery, také. Kevin je jediný, kdo nevnímá vztah mezi užíváním Instagramu
a sebevědomím. Dovoluji si to vysvětlit tím, že za 1. nepřidává fotografie na Instagram, za
2. hodnotí své sebevědomí jako lehce vyšší a za 3. tráví na Instagramu v průměru 15 minut
denně.
Petr naopak rozdíl vnímá, ale poněkud z jiného úhlu pohledu než všichni ostatní. Jeho
nízké seběvědomí a introvertní povaha mu naopak brání ve vyšší aktivitě přidávání sdílených
fotografií. Tvrdí, že ,,…kdybych byl sebevědomější, tak bych přidával třeba víc ty trvalý
fotky. Za to může to sebevědomí. O reakci lidí by mi tolik nešlo. Nejsem tolik sebevědomý,
a tak se neprezentuju na Instagramu.”
Martina si negativní vliv vztahu mezi užíváním sociální sítě Instagramu a jejím
snižujícím se sebevědomím zřetelně uvědomila, a proto záměrně přestala (až na výjimky)
sdílet své fotografie a sledovat profily, které v ní vzbuzují pocity méněcennosti.
,,Hele žádný v tuhle chvíli nevnímám. Ten vztah jsem vnímala, a tak jsem přestala
sledovat profily, které by mi sebevědomí snižovaly, teď nikoho takového nesleduju.”
Kateřina, která se v minulosti setkala s pomluvama a zesměšňováním se díky
uzamčenému účtu na Instagramu setkává pouze s lidmi, kterým povolí sledování svého
profilu. Díky tomu si vytváří na Instagramu skupinu svých sledovatelů a nastavuje si zde svá
pravidla. Při jejich nedodržení může být dotyčnému odepřen přístup k jejímu účtu. Domnívá
se, že užívání Instagramu má na její sebevědomí pouze pozitivní vliv. ,,Cítím se
sebevědomější než před tím, dřív jsem zažívala pomlouvání, zesměšňování a nehezký
komentáře na moji osobu. Tady mám ale komunitu lidí, kterým se líbí, co dělám a inspiruji
je.
Celkově z tohoto přehledu vyplývá, že užívání sociální sítě Instagram má subjektivní
vliv na sebevědomí všech participantek. Většina z nich tematizuje negativní vztah mezi
užíváním sociální sítě Instagram a sebevědomím. Nemusí jít nutně pouze o vliv na vzhled

(ačkoli byl zmiňován nejčastěji), ale může to negativně ovlivňovat například pohled na
(ne)dosažený úspěch.

2.9

Diskuze
Výzkumný vzorek byl vybrán nejprve vyvěšením inzerátů na facebookové stránky

rozmanitých vysokých škol a pomocí tzv. metody sněhové koule. Jako techniku sběru dat
jsem určila polostrukturovaný rozhovor, jehož se zúčastnili takoví participanti, kteří
splňovali následující kritéria: 1. ke svému účtu se přihlašují minimálně ve čtyřech dnech
během jednoho v týdne, a za 2. patří do věkové skupiny 18 až 24 let a za 3. studují vysokou
školu.
Při vyhodnocování kvalitativního výzkumu bylo dbáno na to, aby nedošlo
k zobecňování výsledků, protože závěry, ke kterým jsem dospěla, nejsou zobecnitelné, na
druhou stanu mají ale poměrně vysokou validitu, protože jsem se vždy snažila dostat k jádru
problému. V průběhu výzkumu jsem participatnům dávala dostatečný prostor pro vysvětlení
otázek i odpovědí, a tak jsem se snažila minimalizovat nepřesnosti.
Zároveň byl kladen důraz na to, aby průběh rozhovoru ani jeho doslovná transkripce
a následná analýza nebyly ovlivňovány mými preferencemi a odpovídaly tak objektivním
kritériím. Pravdivost odpovědí mohla být ovlivněna nízkou sebereflexí participanta, tím, že
se účastníci výzkumu v reálném životě nechovají tak, jak uvádějí při rozhovoru (Zandlová,
n. d.). Spoléhala jsem se ale na to, že v nich vzbudím větší důvěryhodnost a nebudou mít
problém se sdílením citlivých informací. Dle Hendla (2005) existují tři možná nebezpečí
ovlivňující validitu výzkumu, a to reaktivita, zkreslení ze strany výzkumníka a zkreslení ze
strany účastníka. Těmto nebezpečím jsem se snažila zabránit.
Také jsem se s mnoha participanty sešla znovu, abych si doplnila informace, na které
jsem se nedoptala při prvním rozhovoru a snažila jsem se tak nahlédnout do větší hloubky.
Myslím si, že tento výzkum má mnoho limitů, kterým by bylo v případě rozšíření
výzkumu dobré zamezit. Možnou chybou výběru participantů může být určitá provázanost
mezi výzkumníkem a participantem (například podobnost názorů). Na druhou stranu to ale
může zaručit větší důvěru a otevřenost k výzkumníkovi, která by, dle mého názoru, měla
zvýšit pravdivosti odpovědí. Dalším omezením by mohly být sugestivně kladené otázky,
ačkoli se tomu budu snažit vyvarovat otázkami neutrálně zabarvenými. Protože se
participanti nacházejí v podobném věkovém rozmezí, může se stát, že nebudu mít od

dotazovaných dostatečný věkový odstup, a to může mít vliv na nekvalitní posouzení
a zpracování odpovědí. Dalším limitem je například nezjištění důvodu užívání sociální sítě
Instagram i přes vědomí jeho negativního vlivu u určitých participantů. Také jsem zkoumala
značně specifikovaný vzorek populace a to sice vysokoškolské studenty v určitém věkovém
rozpětí. snažila jsem se ale, aby účastníci výzkumu byli z různých vysokých škol a omezila
se tak sociální bublina.
I přes možné nedostatky mého výzkumu, přináší tento výzkum cenné poznatky, které
bych chtěla v této části mé práce shnout.
Rozhodně si myslím, že by bylo zajímavé zkoumat vztah mezi užíváním sociální sítě
Instagram a sebevědomím i na objektivním vzorku respondentů. Navrhovala bych tedy
určitě tuto problematiku zkoumat i kvantitativně. Myslím si, že určitě stojí za to povšimnout
si faktu, že téměř všichni participanti připouští jejich subjektivní vztah mezi užíváním
Instagramu a sebevědomím. Vzhledem k metodě sněhové koule jsem si prvoplánově
nevybírala participanty sama, a je zajímavé, že participanti tematizují vliv Instagramu na
psychiku člověka.
Když jsem se účastníků rozhovoru ptala, zda by si založili instagramový účet znovu
(i když vědí, jaký vliv na ně užívání Instagramu má) odpověděli téměř všichni (až na výjimku
Karolíny) kladně. U této otázky jsem jim dala opravdu velký prostor pro promyšlení
odpovědi a nezasahovala jsem do toku jejich myšlenek. Rozhodně by stálo za to zkoumat,
proč participanti, kteří tematizovali negativní vliv Instagramu na jejich sebevědomí, užívají
sociální síť (v tomto případě Instagram), když je negativně ovlivňuje. Jak jsem již zmínila,
toto je limit mého výzkumu a nedokázala jsem nalézt pro mne uspokojivé informace, aniž
by to participantům nezačalo být nepříjemné, čemuž jsem se chtěla vyvarovat.
Ačkoli několik participantů popsalo, že má hodnocení ve formě komentářů ,,to se mi
líbí” pozitivní vliv na sebevědomí, mnohem víc tematizovali negativní emoce, až ovlivnění
jejich sebevědomí ze sledování určitých profilů a fotografií. Několik, v tomto případě
participantek, které tematizovaly tento negativní vliv upřesnilo, že se již snažily tyto profily
nesledovat a vyhýbají se věcem, které na ně nemají pozitivní dopad. Je tedy zřejmé že
participantky stále patří do období adolescence, upěvňují si identitu a jsou ještě poměrně
výrazně ovlivnitelné okolím.

Přestože někteří participanti využívají platformy sociálních sítí k prezentování sebe
sama a ověřování vlastní hodnoty, neprojevil se u nikoho z nich sklon k narcisismu s kterým
ho Hawk a spol. (2019) spojovali. Jak jsem objasnila v teoretické části narcisismus bývá
spojován se zvýšenou tendencí aktivně prezentovat sebe sama na stránkách sociálních sítí.
Nikdo z mých participantů neuvedl, že by zásadněji pozoroval své přidané fotografie na
Instagramu. Naopak většina účastníků rozhovoru uvedla, že selfie fotografie téměř nikdy
nepřidává a ohodnocení na fotografii nepřikládají zvláští význam, pokud se pohybuje v pro
ně přijatelných mezích. Nepovažují vysoký počet “to se mi líbí” za nějaké zásadní
ohodnocení. Naopak více vnímají nízký počet, ale jak jsem již uvedla, nepřikládají toto nízké
ohodnocení za vinu fotografii, ale spíše času, kdy ji přidali.
Participantky tematizovaly sociální srovnávání vzhledu i nespokojenost s vlastním
tělem v souladu se sociokulturní teorií, která dle Thompson a spol. (1999) ukazuje že jedinec
přebírá nereálné zobrazování ideálu krásy skrze média, internalizuje je a porovnává se
s nimi. Participantky nejvíce tematizovaly sociální srovnávání převážně s účty blogerek,
influencerek a jinak známých profilů na sociální síti Instagram.
Instagram svým uživatelům opravdu poskytuje ideální možnost sebeprezentace
takovým způsobem, jenž je pro ně žádoucí, to podporuje i často tematizované vytváření si
alba a sdílení svého života s ostatními uživateli. Nezdá se, že by účastníci výzkumu vnímali
Instagram jako platformu skrze niž by podmíněně se souhlasem ostatních vnímali vlastní
hodnotu. A to zejména proto, že zpětné vazby k jejich fotografii nikdo z informátorů
nepřisuzuje příliš velkou váhu. Podstatně zásadnější vliv na jejich sebevědomí a spokojenost
má sociální srovnávání s jinými profily. Heinberg a Thompson (1995) vyzkoumali, že
vrstevníci poskytují druhým důležitější srovnávání vzhledu, než modelové/modelky nebo
celebrity. V mém výzkumu se prokázalo, že se participantky nejvíce srovnávají právě se
známými osobnostmi, jako jsou blogerky atp.
V souladu s výzkumy Coulthard (2018) i v mém výzkumu vyšlo najevo, že motivy pro
přidávání selfie fotografií souvisí se získáváním potvrzení od ostatních uživatelů. Burrow
a Rainone (2017) vyzkoumali, že získání zpětné vazby formou to se mi líbí na selfie může
zvýšit sebevědomí, pokud je množství „to se mi líbí” považováno za vysoké, nebo vysoké
ve srovnání s ostatními (Mascheroni a spol, 2015). Nízký počet to se mi líbí nepovažovali
participanti jako důvod ke snížení sebevědomí, ale absence, nebo hodně nízký počet to se
mi líbí definovali účastníci výzkumu jako podnět ke smazání fotografie.

Nemohu neopomenout určitý typ nátlaku, kerý dle participantek společnost vyvíjí na
člověka. Například zmínily pocit, že člověk, který nemá instagramový účet jakoby nežije
a navíc se informátorky domnívají, že kdyby ho ony samy neměly, okolí by na ně zapomnělo.
Nakonec bych ráda zmínila, že Instagram má jak pozitivní, tak i negativní vliv na
sebevědomí, body image a vzhled uživatelů. Mezi pozitivní vlivy bych zařadila fakt, že
participantům zlepšuje sebevědomí, pokud se porovnávají na Instagramu s někým, kdo
vypadá hůř, nebo když obdrží větší počet “to se mi líbí” či hezké komentáře. Instagram
participantům umožňuje kontakt s lidmi, se kterými se participanti často nevídají, ať už je
tím důvodem vzdálenost v prostoru i čase. Také usnadňuje kontakt mezi. Spousta participant
uvedla, že užívají Instagram pro jeho informativní složku. Na Instagramu můžeme sledovat
politické strany, zpravodajské servery, nalezneme na něm i informace týkající se kulturních
akcí a tak podobně.
Mezi negativní vlivy z výpovědí participantů řadím určitě to, že na Instagramu tráví
více času, než by chtěli a je to virtuální místo, na kterém často prokrastinují. Velký dopad
má na participantky i sociální srovnávání, ke kterému dochází na Instagramu opravdu často.
Zároveň participantky uvedly, že srovnávání s reálnými lidmi nemá takový dopad, protože
vnímají i jejich nedokonalosti, na Instagramu ale ukazují pouze dokonalé a upravené
fotografie. Srovnávání se netýká pouze vzhledu. Dívky hovořily i o srovnávání svých životů
se životy blogerek a influencerek, jejich hotnými statky, možností cestovat atp.
Samozřejmě je to poměrně nová sociální síť a jako u mnoha jiných věcí je důležité se
i s tímto nástrojem naučit pracovat, stejně tak, jako se to učí i účastníci výzkumu.
Svým výzkumem aspiruji na rozšíření poznatkové základy ohledně sociálních
sítích. Tento kvalitativní výzkum dokazuje, že ne jen Facebook, ale I Instagram je propojený
se sebevědomím jednotlivce. Navrhovala bych rozšíření povědomí jak o přínosech, tak ale
i o negativních důsledcích užívání této i jiných sociálních sítí.

Závěr
Ve své práci jsem se věnovala vztahu mezi užíváním sociální sítě Instagram
a sebevědomím. Velký důraz jsem kladla na vysvětlení sociálního srovnávání, protože to je
v České republice, dle mého názoru, stále značně tabuizované téma. Sociální srovnávání
probíhá opravdu ve velkém množství na sociálních sítích, o to spíš na sociální síti Instagram,
která je právě zaměřená výhradně na sebeprezentaci. Jak z mé studie vyplývá, někteří
participanti sociální srovnávání skutečně zakouší a často tematizují spojitost se
sebevědomím.
Ve své práci jsem se zaměřila na vysokoškolské studenty, kteří vnímají spojitost mezi
užíváním sociální sítě Instagram a sebevědomím. Participanti jsou již (dle jejich názoru)
rozumní a dokáží rozpoznat realitu od nereálných fotografií. Je ale otázkou, jak se to daří
mladším generacím? Studie zkoumající dospělé spojily sebevědomí s používáním sociálních
sítí a je pravděpodobné, že to platí i pro děti s potenciálně významnějšími účinky na
psychické zdraví. Chtěla bych upozornit nejen na potenciální přínosy, ale i nebezpečí
sociálních sítí vytvářených dětmi a mladými dospělými a vyzvat výzkumné pracovníky, aby
zlepšili teoretické znalosti v této oblasti, zvýšili společenské povědomí a nabídli praktické
rady těm, kteří jsou v odpovědných funkcích, včetně zdravotnických a pedagogických
pracovníků.
Sociální sítě určitě mají pozitivní dopad na populaci. Jsou to naše nástroje, jež bychom
se měli naučit užívat. Pokud to neumíme, mohou představovat rizika, a to zejména pro
zranitelné skupiny obyvatelstva. Tato rizika lze minimalizovat vhodným designem
webových stránek, identifikací těch, kteří jsou nejvíce ohroženi, a rozvojem strategií, jež
pomohou tato rizika zvládnout.
Snažila jsem se o rozšíření poznatkové základny, přála bych si, aby tento výzkum
například pomohl informovat rodiče a učitele o vhodném způsobu využívání sociálních sítí
dětmi.
Cílem mého výzkumu bylo zjistit, zda participanti tematizují vztah mezi užíváním
sociální sítě Instagram a sebevědomím. Výzkum prokázal, že dle participantů bezpochybně
existuje vztah mezi užíváním sociální sítě Instagram a sebevědomím.
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