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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je za pomocí propojení disciplín počítačově mediované 

komunikace a interakce člověk–počítač popsat, jakým způsobem transformuje 

mezilidskou komunikaci funkce potvrzení o přečtení, která se objevuje v dnešních 

Instant Messaging aplikacích. Kromě samotného vlivu funkce na mezilidskou 

komunikaci je zjišťován i vliv ostatních Awareness Cues na její přijetí 

a interpretaci.   

 

Abstract 

The aim of this thesis is to describe, by means of compounding disciplines of 

Computer Mediated Communication and Human–Computer Interaction, how 

interpersonal communication is transformed by the read recepit function which 

occurs in contemporary Instant Messaging applications. Besides the impact of the 

function itself on interpersonal communication, this thesis also explores the effect 

of other Awareness Cues on its acceptance and interpretation. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

CMC Computer Mediated Communication 

GUI Graphical User Interface 
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1    ÚVOD 

Rok 1969 se do dějin lidstva nezapsal pouze jako rok, kdy vstoupil první 

člověk na povrch Měsíce. Ve stejném období se na kalifornské univerzitě (UCLA) 

odehrávala neméně převratná událost, která avšak pro novináře nepředstavovala 

zvlášť zásadní informaci, v tu chvíli si totiž jen málokdo uvědomoval, co se ve 

skutečnosti podařilo. Bakalářský student Charley Kline 29. října 1969 usedl za 

monitor Interface Message Processoru (IMP), který byl jedním ze dvou 

komunikačních uzlů zapojených v síti ARPANET – druhý IMP se nacházel ve 

stanfordském kampusu vzdáleném zhruba 600 km. Kline skrze IMP započal 

komunikaci se Stanfordským výzkumným institutem (SRI) nejprve pomocí zadání 

písmene „L“, jehož přijetí po chvíli na opačné straně potvrdil výzkumník SRI, Kline 

poté zadal „O“, rovněž obdržel potvrzení o přijetí znaku, pokračoval tedy 

písmenem „G“ – v tu chvíli se ale systém zasekl a zkolaboval. Podle zápisníku 

studenta se tak ve 22:30 poprvé uskutečnila komunikace mezi dvěma vzdálenými 

počítači v rámci počítačové sítě a první zaznamenanou zprávu tvořila dvojice 

písmen LO, která ve výsledku měla tvořit slovo LOGIN (Isaacson, 2015).  

Počítačově mediovaná komunikace (CMC) se postupem času stala nedílnou 

součástí našich životů. I když se nacházíme daleko od ostatních, přítomnost 

chytrého telefonu a připojení k internetu nám dává možnost spojit se téměř 

s kýmkoliv na světě, zároveň tím ale skoro ztrácíme možnost komunikaci uniknout. 

Koneckonců se pravděpodobně ani nesnažíme. Každý měsíc trávíme až stovky 

hodin na mobilních telefonech, které věnujeme kontrole e-mailů, hraní her, 

surfování po webu, prohlížení sociálních sítí a komunikaci (Alter, 2017). 

Pohodlnost a dostupnost komunikace skrze Instant Messaging aplikace 

poskytuje možnost pokračovat v komunikaci, kterou jsme například vedli se svými 

kamarády, kolegy nebo partnery tváří v tvář. Tato možnost na jednu stranu slouží 

k utužování vztahů, ale může vést i k jejich zániku. Komunikace skrze mobilní 

zařízení totiž není dokonalá, a i když do jisté míry umožňuje nahradit specifika 

komunikace tváří v tvář, například prostřednictvím videohovoru, většina 

mediované komunikace probíhá spíše textově a tato forma komunikace už postrádá 

potřebné neverbální a kontextové znaky, sloužící k lepšímu pochopení sdělované 

informace. Absence těchto znaků je však do jisté míry nahrazena znaky (Awareness 

Cues), které slouží k lepší orientaci vnímání přítomnosti uživatele, i když se nachází 

na opačné straně zeměkoule, tak i kontextu a pomáhá k pochopení toho, zda a jakým 
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způsobem je komunikační protějšek zapojen do konverzace. Jedním z těchto znaků, 

který nahrazuje absenci interakce tváří v tvář je i funkce potvrzení o přečtení. Na 

první pohled subtilní a užitečná funkce, která ale v některých případech dokáže 

člověka znejistit.  

Téma diplomové práce jsem si vybral z důvodu, že problematiku potvrzení 

o přečtení v rámci Instant Messagingu řeším téměř dennodenně a zajímalo mě, jaký 

vliv, zda vůbec, má tato funkce na proměnu mezilidské komunikace, ať už 

v kyberprostoru, tak v reálném životě. Dalším utvrzením o atraktivitě tématu pro 

mě byla řada článků, především v populárně naučných publikacích věnujících se 

technologiím (viz Yang, 2016; Tiffany, 2017; McKinney, 2019). Zároveň mě 

zajímal design této funkce a její integrace do IM aplikací ve vztahu interakce 

člověka s počítačem (HCI). Tyto zdánlivě odlišné, ale úzce propojené disciplíny 

pro mě představují základ studovaného problému.  

Ve své diplomové práci nejprve představuji počítačově mediovanou 

komunikaci (CMC), předkládám stručný přehled vývoje této disciplíny a její 

definici postupně zúžuji na CMC, která je předmětem mého výzkumu. Pokračuji 

vymezením pojmu interakce člověk-počítač (HCI), popisuji vztah HCI s CMC 

a společně s tím představuji systémy, které dávají v prostředí CMC lidem přehled 

o probíhajících skutečnostech. Po spojení těchto dvou disciplín navazuji 

představením Instant Messagingu (IM) v rámci jehož prostředí zkoumám takzvané 

Awareness Cues. Následná část práce se věnuje popisu metodologie výzkumu a je 

zakončena výsledky z kvalitativního šetření, které jednak představují návrhy pro 

jejich aplikaci v rámci budoucích výzkumů CMC i HCI, ale slouží i pro návrháře 

služeb, kteří se rozhodují, zda funkci potvrzení o přečtení implementovat do svých 

nástrojů.  
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2    TEORETICKÉ UKOTVENÍ PRÁCE 

Současně s rozvojem a rozšířením informačních technologií ve společnosti se 

objevila nutnost studovat vliv těchto technologií na člověka v rámci konceptu lidské 

komunikace. Důležité jsou především otázky, jakým stylem lidé přizpůsobují 

komunikaci při volbě jednotlivých komunikačních médií – v tomto případě 

počítačů – jak využívají tyto technologie pro své komunikační potřeby a jakým 

způsobem jsou naopak tyto technologie schopny ovlivňovat a efektivně umožňovat 

potřebnou komunikaci. Tyto vzájemné vztahy člověka a počítače v rámci 

komunikace řeší disciplíny nazvané Počítačově mediovaná komunikace (CMC) 

a Interakce člověk-počítač (HCI). 

2.1     COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION 

Příběh o první počítačově mediované komunikaci v rámci sítě ARPANET 

neznačí úplný počátek studia CMC a historie této formy komunikace sahá ještě 

o několik let zpět. Mezi autory nepanuje shoda, která událost se zasloužila 

o potřebu studia CMC, zda je jím považován vývoj počítačů nebo vznik prvních 

počítačových sítí, ale obecně se za počátek označuje první polovina 60. let 20. 

století, což dokládají i záznamy o prototypech elektronické komunikace (Thurlow, 

2004). O důležitosti počítačů v rámci mezilidské komunikace se podle Macka 

(2013) poprvé začalo psát dokonce dlouho předtím, než se nová média stala mezi 

lidmi běžně přijímaná a užívaná. Počítače v té době bývaly součástí výzkumných 

center nebo nadnárodních podniků, proto se původní studie tohoto druhu 

komunikace zaměřovaly spíše na pracovní komunikaci a jejich účelem bylo 

především zjištění efektivity jednotlivých druhů CMC – toto období bylo 

charakteristické neosobním (impersonálním) přístupem k výzkumu CMC. Zlom 

v paradigmatu nastal s nástupem intetnetu, který v té době umožnil komunikaci 

milionům lidí po celém světě a odstartoval potřebu zkoumat efekty této komunikace 

na mezilidské vztahy. Od 90. let 20. století se tedy hovoří o osobním 

(interpersonálním) přístupu CMC (Walther, 1992; 1994; 1996).  

V dnešní době CMC transformuje způsob, jakým se lidé socializují, jak se 

vzdělávají, jak pracují, jakým způsobem používají jazyk a v neposlední řadě 

i způsob, jakým se sami prezentují v kyberprostoru. Thurlow si proto vypůjčuje 

slova Giddense k popisu toho, co tato forma komunikace způsobila „Spontánní 

elektronická komunikace není pouze cestou, skrze kterou se šíří zprávy a informace 
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větší rychlostí. Její existence mění strukturu našich životů.“ (Giddens, 1999: 3 in 

Thurlow et al., 2004). Změnilo se pojetí prostorovosti a časovosti a dochází 

k odtělesnění. CMC umožňuje komunikovat s jednotlivci (one-to-one) i skupinami 

(one-to-many) a přistupovat ke komunikaci lze buďto v reálném čase (synchronně) 

či s odstupem (asynchronně). Společně se změnami a benefity CMC vyvstala 

potřeba studia jejich limitací a vlivu na každodenní život. Změny, které se dotkly 

mezilidské komunikace téměř na všech jejích úrovních, zapříčinily nutnost popsat 

rozdíly CMC a komunikace tváří v tvář. CMC ovlivňuje způsob, jakým lidé utváří 

a udržují, ale i zpřetrhávají vzájemné vazby. CMC ve velké míře nahrazuje 

komunikaci tváří v tvář a na popularitě nabývá v poslední době například virtuální 

realita (viz Squires, 2016; Jones, 1998; Herring, 1996; Janoušek, 2015; Kostić et 

al., 2015). 

Mnozí autoři dále podtrhují dynamiku CMC, kdy poznamenávají, že jsme 

svědky vzniku nových forem komunikace, které se podepisují na nutnosti 

aplikování nových metod při výzkumu. Společně s novými formami vznikají i nové 

způsoby interakce, stávající formy se transformují ve více komplexní, ale stejně tak 

některé formy postupně zanikají. Příkladem budiž přechod od SMS k IM. Rovněž 

se každým dnem zvyšuje množství lidí, kteří mají přístup k CMC – koneckonců 

stačí vlastnit telefon, který je připojený k jakékoliv síti, v rámci níž je umožněna 

komunikace s dalšími lidmi. Od původního vnímání CMC, kdy se za počítačově 

mediovanou komunikaci považoval jen e-mail, telefonní hovor a telekonference se 

autoři posunuli k jakékoliv digitálně mediované komunikaci (Kelsey et al., 2008; 

Thurlow et al., 2004)  

Cílem práce není popsat kompletní rozsah této komunikace. Kelsey et al. 

(2008) podotýkají, že by ani prostor několika knih neumožnil popsat CMC v celé 

své šíři, proto ani mým cílem není akceptovat jejich výzvu a popsat její 

komplexnost v rozsahu šedesáti stran a zmínit úplně všechny druhy, přesto však 

v této práci zmíním nejdůležitější přístupy, které slouží ke zkoumání CMC a jsou 

vztaženy k mnou zkoumané problematice – mezilidské komunikaci probíhající 

skrze IM. 

2.1.1    Definice a základní koncepty CMC 

V nejširším pojetí podle Santora (1995: 11 in Thurlow, 2004: 15) CMC 

obsahuje všechna užití počítačů v souladu s konceptem lidské komunikace. 
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December (1997) definuje CMC jako „proces lidské komunikace skrze počítač, 

zahrnující lidi situované v určitém kontextu, kteří jsou zapojeni do procesu 

formování médií pro různé účely“. Pro Herringa (1996) CMC znamená 

„komunikace, která se odehrává mezi lidmi prostřednictvím instrumentu 

počítačů“.  

Pro přesnější vymezení CMC a odklonu od všech jejích forem považuji za 

nutné popsat jednotlivé koncepty, ze kterých se skládá označení CMC – 

komunikace, mediace a počítač. Jejich popisem dávám možnost přistoupit 

k detailnějšímu vnímání a přesnějšímu pochopení CMC v rámci mnou zkoumané 

problematiky. 

Komunikace 

Griffin (2012) se pozastavuje nad nejednoznačností a náročností definice 

komunikace. Podle něj, i přes snahy ostatních výzkumníků, neexistuje sjednocující 

teorie komunikace. Její vytvoření totiž ztěžuje absence absolutní esence, která by 

komunikaci jednoznačně ukotvila. Sama komunikace totiž nabývá mnoha podob. 

Při odkazování na první ucelenou sbírku esejí o lidské komunikační teorii od Franka 

E. X. Danceho (1982) poznamenává přítomnost více než 120 definic komunikace. 

Přesto se však pokouší nabídnout vlastní definici, pomocí které komunikaci 

označuje jako „relační proces vytváření a interpretace zpráv, které vyvolávají 

reakci“1 (Griffin, 2012: 6).  

Při pohledu na Griffinovu definici se komunikace stále stává velmi 

abstraktním pojmem, který odkazuje na všechny formy komunikace – může 

vyjadřovat mediální komunikaci, marketingovou komunikaci nebo například 

vizuální komunikaci, proto umožňuje vnímat CMC podobně jako Santoro (1995). 

Ve vztahu k mnou zkoumané CMC se proto se přikláním ke specifičtější formě 

komunikace, a to mezilidské komunikaci. Během jejího popisu se budu soustředit 

pouze na její základy, které slouží k bližšímu pochopení a ukotvení v rámci teorie. 

Mezilidská komunikace 

Mezilidská komunikace, někdy označovaná také jako interpersonální 

komunikace, je definována jako „využívání symbolů, které reprezentují myšlenky 

za účelem sdílet význam a vytvořit osobní vztah mezi dvěma (nebo více) lidmi.“ 

                                                 
1 „Communication is the relational process of creating and interpreting messages that elicit a 

response.“ 
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(DeVito, 2013). Solomon a Theiss (2013: 7–10) dodávají, že se jedná o kontinuální, 

dynamický proces, ve kterém komunikační partneři sdílením zpráv vytvářejí 

významy, které jsou nedokonalé a zároveň nevratné, tyto zprávy následně utváří 

vztah, který překračuje konkrétní interakci.  

Hartley (1992) zdůrazňuje, že mezilidská komunikace je vždy vzájemná. I ve 

chvíli, kdy příjemce sdělení mlčí a zdánlivě nereaguje, tak vnímá gesta nebo vzhled 

komunikačního partnera. Pokud však příjemce nemá možnost zprávu zaregistrovat 

žádným ze svých smyslů, nejedná o mezilidskou komunikaci. Odklání se tak od 

obecnějších teorií komunikace, mezi které patří lineární model komunikace. Tento 

model Hartley (1992) popisuje jako znázornění reprezentace přenosu informace. 

Jako mezilidskou komunikaci vnímá jakoukoliv komunikaci, která není mediovaná 

a ve své nejčistší formě probíhá pouze mezi dvěma osobami. Skupinové vztahy 

totiž podle něj zasahují do dynamiky komunikace a řídí se odlišnými pravidly. 

(Hartley, 1992: 221–226).  

DeVito (2013) uvádí, že mezilidská komunikace je utvářená šesti základními 

elementy. Účastníci komunikace jsou označování jako (1) zdroj i příjemce, jelikož 

se jedná o oboustrannou komunikaci a oba aktéři ve stejný čas vytvářejí i přijímají 

sdělení. Komunikaci každého zdroje i příjemce ovlivňují nabyté znalosti, 

přesvědčení, přístupy, stejně tak ovlivňuje vzájemnou komunikaci i komunikační 

partner a jejich vzájemný vztah. Proces, během kterého vzniká sdělení je označován 

jako (2) zakódování, respektive dekódování. Pod kódováním sdělení si lze 

představit například proces, během kterého vzniká řeč, přesněji zvukové vlnění. 

Takové vlnění je následně v uších příjemce dekódováno a přetvářeno ve 

vnímatelnou řeč. (3) Zprávy jsou signály, které slouží jako stimul pro příjemce 

a tyto stimuly musí být vnímány alespoň jednou částí smyslové soustavy člověka, 

pomocí které jsou kódovány nebo dekódovány. Mezi tyto zprávy se neřadí pouze 

informace sdělená například pomocí úst nebo gest, ale spadá mezi ně i vnější projev 

člověka. Signály nabývají formu verbálního nebo neverbálního charakteru. 

Verbální zprávy odkazují ke slovům, a nikoliv řeči obecně – za verbální zprávy jsou 

tak označena slova, která jsou vyřčena ústy, ale také psaný text. Citoslovce, nebo 

vokální pauzy se už řadí mezi neverbální komunikaci, ta zahrnuje jakoukoliv 

komunikaci, která probíhá bez použití slov. Zprávy, které se dostanou zpět ke zdroji 

v návaznosti na přenesenou zprávu jsou označované jako zpětnovazebné zprávy 

(feedback messages). (4) Komunikační kanál označuje médium, skrze které se 
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zpráva přenáší. Jelikož jsou zprávy nedokonalé, obsahují takzvaný (5) šum. Šumem 

se rozumí cokoliv, co zkresluje zprávu a ztěžuje tak protějšku její přijetí. Posledním 

elementem je (6) kontext. Kontext se během komunikační výměny skládá alespoň 

ze čtyř aspektů. Prvním aspektem je fyzický kontext, který označuje vše 

hmatatelné, tedy prostředí, ve kterém výměna probíhá. Druhý aspekt – kulturní 

kontext – pojednává o životním stylu, přesvědčeních, hodnotách a výchově skupin 

lidí, mezi které se řadí zdroj i příjemce zprávy. Třetím aspektem je sociálně 

psychologický kontext, zjednodušeně řečeno vzájemný vztah lidí zapojených do 

konverzace, který bere v potaz i místo, kde informační výměna probíhá. Posledním 

aspektem je situační kontext. Kontext také bývá doplněn o etickou stránku 

komunikace (viz DeVito, 2013: 8–17; DeVito, 2017: 7). 

Z pohledu sémiotiky je mezilidská komunikace nazývána procesem 

signifikace, která pomocí kódů umožňuje interpretační reakci. Eco (2004: 16) 

uvádí, že signifikační systém je autonomní sémiotický konstrukt, jehož existence je 

nezávislá na komunikativním aktu, ale každý akt komunikace předpokládá systém 

signifikace jako svou nutnou podmínku. Sémiotika zahrnuje studium nejen znaků 

v mluvě, ale věnuje se všemu, co znamená něco jiného a jakým způsobem je pomocí 

těchto znaků reprezentována realita (Chandler, 2007). V případě CMC je vnímání 

znaků ztížené samotnou existencí média, které zprostředkovává komunikaci, kdy 

dochází k jejich zkreslené interpretaci. V případě textové komunikace se jedná 

například o chybějící emoce, intonaci nebo výrazy v tváři a omezené prostředky 

pro vyjádření zbývajících znaků neverbální komunikace a kontextu (Yus, 2011). 

Mezilidská komunikace probíhá nejčastěji v dyádách, tak je označován vztah 

dvou osob, které sdílejí vzájemnou pozornost. I přes množství všudypřítomné 

komunikace se lidé nejčastěji baví s těmi, kteří jsou jim nejblíže a jinak tomu ani 

není v kyberprostoru, kde CMC rovněž v některých případech slouží k upevnění 

vazeb a je vnímána jako extenze sociálních interakcí tváří v tvář (Jones, 2010). 

Podle Adamse (2012) tvoří 80 % naší komunikace, jak tváří v tvář, tak 

i v mediovaném prostoru, pět až deset stejných lidí. Teorie sociálních sítí rozlišuje 

silné a slabé vazby, které vyjadřují popis vzájemných vztahů mezi lidmi. Koncept 

Marka Granovettera (1973) vznikl na základě studia, jakým způsobem lidé 

získávají nové zaměstnání. Síla vazeb je podle něj kombinací množství času, který 

spolu vzájemně tráví, jak dlouho se znají, emocionální intenzity mezi nimi, důvěry 

a vzájemných služeb, které si poskytují. Sílné vazby (Strong ties) tvoří osoby, na 
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kterých lidem záleží nejvíce. Nejčastěji se jedná o blízké přátele, životní partnery 

a rodinu. Těmto vazbám lidé projevují důvěru a obrací se na ně ve chvílích, kdy 

potřebují emocionální podporou. Za slabé vazby (Weak ties) se označují osoby, 

které lidi tolik neznají, například přátelé přátel nebo lidé, které tyto osoby nově 

poznali. Komunikace se slabými vazbami již není tak intenzivní, jako v případě 

silných vazeb, ale přináší i mnohé výhody, jelikož tyto vazby vnáší do životů 

jedinců, na rozdíl od silných vazeb, odlišné perspektivy (viz Golbeck, 2013; 

Adams, 2012). 

Mediace 

Sociální interakce mezi lidmi v historii probíhala nejčastěji tváří v tvář, ale 

díky novým komunikačním médiím už není nutné fyzicky sdílet časoprostor 

s ostatními účastníky komunikace. Thompson (1995) se na mediaci dívá z pohledu 

interakce a kromě interakce tváří v tvář zmiňuje zprostředkovanou (mediovanou) 

interakci a zprostředkovanou kvaziinterakci. Mediovaná interakce skrze médium 

překlenuje čas a místo, ale neumožňuje vnímat signály, které jsou specifické pro 

komunikaci tváří v tvář. Z důvodu vytržení z kontextu je taková forma interakce 

náročnější na přijetí zkreslené zprávy a její následné interpretace.  

Počítač 

Za počítač je považováno jakékoliv zařízení, které umožňuje výpočetní 

úkony, jeho součástí ale musí být přítomnost operačního systému a vhodného 

softwaru, který je schopen komunikaci skrze síť zprostředkovat (December, 1996). 

V případě CMC se při užití slova počítač neodkazuje pouze na stolní počítač, nebo 

laptop, ale na základě jeho definice je vnímán jako počítač také chytrý telefon nebo 

chytré hodinky (Sharp, 2019). Jakým způsobem probíhá komunikace mezi počítači 

blíže popisuje Brebner (1997) ve své knize Computers in Communication a rovněž 

poznamenává, že mezilidská komunikace probíhající skrze instrument počítače ve 

skutečnosti není komunikace člověka s člověkem, ale komunikace počítače 

s počítačem. 

Z výše uvedených definic a charakteristik mezilidské komunikace, mediace 

a počítače vyplývá, že je pro mě důležitá pouze oboustranná komunikace. 

Odkláním se tak od nejširšího pojetí CMC, které zahrnuje i jednosměrnou 

komunikaci v podobě e-booků, blogpostů, příspěvků na Wikipedii a také prezentaci 

na sociálních sítích v podobě fotek, videí nebo textu, která nevyžaduje přímou 
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zpětnou vazbu a nedá se tak považovat za mezilidskou komunikaci (Simpson, 2002; 

Helles, 2013).   

2.1.2    Přístupy ke studiu CMC 

Nejčastějším způsobem, jakým přistupovat ke studiu efektů CMC je 

srovnávání s komunikací tváří v tvář z pohledu deficitů mediované komunikace. 

Mezi tyto deficity se řadí (ne)schopnost jednotlivých komunikačních médií 

přenášet znaky neverbální komunikace. Na následujících řádcích představím teorie, 

které vznikly v dobách neosobního přístupu (Social Presence Theory, Media 

Richness Theory, The Social Identity Model of Deindividuation Effects) a rovněž 

i teorie, které na ně navázaly v období osobního přístupu (Social Information 

Processing, Hyperpersonal CMC). Walther (2011:443–479) zmiňuje množství 

odlišných metodologií a způsobů, kterými výzkumníci podepírají své výzkumy 

v oblasti CMC. Můj výčet vychází z jeho přehledu teorií, při jejichž selekci jsem 

zohledňoval skutečnost, zda se týkají problematiky této diplomové práce či zda se 

považují za integrální teorie, které se používají od samotného počátku této 

disciplíny. 

Social Presence Theory  

Teorie vznikla v návaznosti na výzkum vlivu telekomunikačních zařízení na 

konverzaci a považuje se za ranou teorii aplikovanou v oblasti výzkumu CMC 

(Nardi, 2005). Autoři teorie Short, Williams a Christie (1976) ve své studii tvrdí, 

že různá komunikační média se liší ve schopnosti přenášet neverbální komunikaci, 

a právě tyto schopnosti médií přenášet neverbální znaky ovlivňují způsob, jakým 

spolu jednotlivci komunikují. Dodávají, že čím méně schopností přenášet 

neverbální znaky dané médium má, tím se komunikace stává méně vřelou 

a přátelskou a stává se z ní spíše odosobněná komunikace orientovaná na pracovní 

úkoly. Walther (1992: 55) argumentuje, že z definice není jasné, zda jsou specifika 

komunikačních médií kauzálním determinantem rozdílů v komunikaci, či zda je to 

způsobené samotným vnímáním komunikačních médií, z čehož by následně 

vyplývala změna chování uživatelů. Teorie vyjadřuje pocit, do jaké míry se 

komunikační partner účastní komunikace (Biocca, 2003). Podle původního 

vnímání se za příklad přátelské komunikace považoval videohovor, jelikož tato 

forma CMC přenášela největší množství neverbálních znaků a na opačné straně 

spektra proti tomu stála textová komunikace, která v té době neumožnovala 
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zprostředkovat téměř žádné takové znaky (Krämer et al., 2017). Lowenthal (2009) 

připomíná, že původní teorie vznikla v době, kdy nebyla CMC běžně užívanou 

formou komunikace mezi lidmi a její definice byla postupem času upravována, 

jelikož nepočítala s vývojem možností zobrazovat některé znaky neverbální 

komunikace i skrze média, která to dříve neumožňovala. Odlišné přístupy k teorii 

ve své práci shrnuje Biocca (2003) a na závěr navrhuje způsoby, jakými by mělo 

být přistupováno k vytvoření ucelenější Social Presence teorie, která by se dala 

aplikovat na specifika dnešního prostředí.  

Media Richness Theory 

Dalším z přístupů z pohledu srovnávání nedostatků CMC s komunikací tváří 

v tvář je Media Richness Theory, někdy také označována jako Information 

Richness Theory (Daft & Lengel, 1984 in Walther, 2011). Daft a Lengel (1986) 

tvrdí, že lidé při výběru média preferují takové médium, které má kapacitu co 

nejefektivněji zprostředkovat potřebné informace. Autoři analyzují média na 

základě jejich schopnosti poskytovat zpětnou vazbu, co do počtu kanálů a způsobů, 

jakým je zpětná vazba předávána. Teorie byla původně vykonstruována za účelem 

zlepšit tok informací v rámci podniků, aby byla komunikační média využívána co 

nejúčinněji (D'Urso & Rains, 2008). Autoři rozdělili média na bohatá (rich) a chudá 

(lean). Za bohatost je označována schopnost média usnadnit pochopení sdíleného 

významu. Za „nejbohatší“ kanál byla považována komunikace tváří v tvář, 

následovaná telefonním hovorem, „nejchudší“ kanály představovaly informace 

obsahující tabulkové soubory nebo e-maily (ibid). Walther a Parks (2002) kritizují 

tento model, jelikož podle nich nedokáže vytvořit hypotézu, která by se dala 

aplikovat na všechny formy dnešní CMC. 

The Social Identity Model of Deindividuation Effects (SIDE) 

Stejně jako předchozí teorie i SIDE model považuje absenci neverbálních 

znaků u médií za neosobní prostředek k vyjadřování a odhalování individuality, 

společně s rozvojem mezilidských vztahů. Podle autorů, na rozdíl od předchozích 

teorií, SIDE model předpokládá, že CMC posouvá uživatele směrem k jiné formě 

sociálních vztahů založených na sociální kategorizaci. (Lea & Spears, 1995) 

Model je tvořen dvěma základními faktory, které ovlivňují chování na 

internetu. Prvním z faktorů je vizuální anonymita, znemožňující uživatelům mít 

předsudky vůči sobě, což ale následně vede k již zmíněné neosobnosti dané 
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komunikace. Dalším faktorem je příslušnost uživatele k určité sociální kategorii 

nebo skupině, v rámci níž přistupuje ke komunikaci se svým protějškem – 

zjednodušeně řečeno podle sebe soudím tebe. SIDE model se rovněž řadí mezi 

modely vniknuvší v době neosobního přístupu, ale je aplikován i na dnešní studium 

mezilidské komunikace. Lea a Spears (1995) se domnívají, že SIDE model 

dokáže popsat vývoj romantických vztahů online. Podle Walthera (2011) se ale 

jedná o pouhou iluzi.   

Social Information Processing (SIP)    

Waltherova (1992) teorie vznikla jako reakce na neosobní přístup ke 

zkoumání CMC a se stala běžným rámcem pro srovnání textové CMC 

a komunikace tváří v tvář. Její dnešní použití je aplikováno i na nové formy online 

komunikace. Teorie vysvětluje, jak jsou uživatelé postupem času schopni udržovat 

vztahy v kyberprostoru a přispívat ke konstrukci kognitivních modelů stejným 

způsobem, jako je tomu v komunikaci tváří v tvář. Na rozdíl od Social Presence 

Theory a Media Richess Theory, SIP teorie předpokládá, že jsou komunikační 

partneři motivování utvářet dojmy a sympatie nezávisle na komunikačním médiu, 

skrze které komunikují a navzdory omezené schopnosti přenášet neverbální znaky 

uzpůsobují svou komunikaci vlastnostem média a využívají znaků, které médium 

poskytuje. SIP dokládá, že CMC umožňuje do stejné míry utvářet dojmy jako je 

tomu v komunikaci tváří v tvář, ale pro dosažení stejných cílů je zapotřebí více 

času. Například v textové CMC se uživatelé přizpůsobují možnosti přenášet emoce 

skrze text a rovněž způsobům, jakým mohou zprávy odesílat. Dalším z efektů je 

odlišný způsob užívání jazyka, například používání emotikonů pro přesnější 

projevení pocitů. (Walther, 1992; 1994).  

Hyperpersonal CMC 

Na SIP model Walther (1996) navázal vytvořením hyperpersonálního modelu 

CMC. Schopnosti této formy komunikace podle něj převyšují úroveň komunikace 

tváří v tvář. Walther se domnívá, že meziprocesy komunikace mezi zdrojem 

a příjemcem v rámci CMC vedou ke zlepšení dojmů a mezilidských vztahů. Model 

skládající se ze čtyř komponentů popisuje, jak CMC ovlivňuje kognitivní 

a komunikativní procesy při vytváření a přijímání zpráv. První komponent příjemce 

definuje, jakým způsobem lidé vytvářejí předsudky ohledně odesílatelů při absenci 

znaků verbální a neverbální komunikace. Zprvu se tak snaží odesílatele idealizovat, 
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jelikož konverzace neobsahuje dostatečné množství znaků, na základě kterých by 

si mohli vytvořit představu o komunikačním protějšku. Druhý komponent 

odesílatel zmiňuje možnost volby, které znaky odesílatel chce sdělit svému 

protějšku a využívání tohoto prostoru pro optimalizaci sebeprezentace. Jelikož se 

skrze textovou CMC nepřenáší výrazy v tváři, postoj nebo gesta, nemá příjemce, 

ani odesílatel možnost na základě těchto znaků ovlivnit své vnímání 

komunikačního partnera. Společně s tím CMC umožňuje větší prostor pro důkladné 

komponování sdělení, což následně vede k menšímu stresu během informační 

výměny. Třetím komponentem této teorie je komunikační kanál, který 

zjednodušeně popisuje jeho charakteristiky a jak svým prostředím přispívá ke 

konstrukci zpráv. Posledním elementem hyperpersonálního modelu je zpětná 

vazba, ta na základě vlivu předchozích komponentů předpokládá, že pokud si 

příjemce idealizuje odesílatele, pak i jeho komunikace směrem k odesílateli 

odpovídá jeho přesvědčení a dochází tak k procesu behaviorální konfirmace 

(Walther, 1996; 2011). 

2.1.3    Shrnutí 

V této kapitole jsem nejprve představil oblast CMC, zmínil některé z jejích 

efektů na každodenní život a postupně, za pomocí definic jednotlivých konceptů, 

zúžil její popis na CMC, která se vztahuje k mnou studované problematice. Navázal 

jsem vysvětlením hlavních teorií a přístupů, které jsou aplikovány při zkoumání 

CMC. Pokud neuvedu jinak, pak se na následujících řádcích vždy odkazuji na 

specifickou formu CMC – mezilidskou komunikaci probíhající skrze IM. Tuto 

formu komunikace neovlivňuje pouze vzájemný vztah média a člověka, ale také 

prostředí, ve kterém komunikace probíhá. Ve vztahu k mnou studované CMC je 

důležité zdůraznit významnost uživatelského rozhraní (Graphical User Interface), 

které v rámci komunikačního média, v tomto případě mobilního telefonu, nabývá 

mnoha podob. Dané prostředí definuje, jakým způsobem jsou ztvárněné jednotlivé 

elementy zprostředkované komunikace a i způsoby, jakými jsou tyto elementy 

vnímány. Interakcí člověka s počítačem se podrobněji zabývá HCI. 
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2.2    HUMAN–COMPUTER INTERACTION 

Tato vědní disciplína, spojuje psychologii, kognitivní vědy, sociologii, 

ergonomii, grafický design, počítačové vědy a vývoj softwaru za účelem vytvoření 

interaktivních počítačových systémů pro lidské užití v určitém sociálním kontextu 

a následným studiem fenoménů, které tyto systémy obklopují (Ghaoui, 2006). První 

generace studia HCI zahrnovala interakci se zařízením, jehož prostředí se skládalo 

pouze z obrazovky a klávesnice, ale tehdejší počítače ještě neobsahovaly grafické 

uživatelské rozhraní (GUI) a až v návaznosti na vznik GUI se postupně začala 

transformovat i disciplína HCI. Návrh rozhraní se soustředí na vytvoření 

flexibilního prostředí, které má pozitivní vliv na schopnosti uživatele a jeho 

interakci s produktem (Watzman & Re 2012: 252). Z perspektivy sémiotiky se 

podle Manoviche (2018: 100) rozhraní počítače stává kódem, který přenáší zprávy. 

Cílem dnešního studia HCI je podle Normana a Kirakowskiho (2018) vytvořit 

interakci s počítačem co nejvíce pochopitelnou a přístupnou pro člověka.  

Surakka a Vanhala (2001) zdůrazňují důležitost využívání emocí v HCI. 

Podle nich totiž usnadňují kognitivní úkony, regulují pozornost a snižují negativní 

emoce spojené s užíváním počítačů. Ukázalo se, že lidé přistupují k jejich 

používání, jako kdyby samotné stroje byly nositelem emocí, pocitů a inteligence 

(Peter & Beale 2008). Ztvárnění emocí v GUI vychází ze studia faktorů, které jsou 

centrálními v mezilidské komunikaci. GUI se v ideálním případě musí přesně 

a efektivně vztahovat k danému úkolu a zároveň brát v potaz vzdělání, osobnost 

a kulturu uživatele. Složitější programy si proto mohou dovolit náročnější prostředí 

na pochopení, jelikož v nich pracuje pouze hrstka zkušených uživatelů, zatímco na 

druhé straně aplikace, které používá co nejvíce lidí by měly být jednoduché na 

používání a působit přátelštějším dojmem. (Marcus, 1990; Gould, 1999). Jak jsou 

ale vzájemně propojeny disciplíny HCI a CMC? 

Konjin et al. (2008) zmiňují důležitost propojení studia CMC, HCI 

a mezilidské komunikace, jelikož jsou tyto jednotlivé disciplíny od začátku úzce 

spjaté a jejich aspekty ovlivňují výzkum nových trendů v komunikaci. Z pohledu 

HCI je CMC vnímána jako virtuální komunikace, která implementuje znaky 

mezilidské komunikace v prostředí, které je navrženo za účelem co nejvíce přiblížit 

CMC komunikaci tváří v tvář (Xu et al., 2011). Textová komunikace například 

dříve postrádala element emoce, který se nedal vyjádřit jiným způsobem než slovy, 

v návaznosti na tuto absenci vznikly symboly připomínající výrazy tváře a dnes tyto 
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symboly tvoří běžnou součást textové komunikace (Oberzaucher et al., 2001). Jak 

popisuje DeVito (2017), mezilidská komunikace není pouze o emocích, je 

ovlivňována škálou faktorů, mezi které se řadí také situační kontext. Z důvodu 

omezených schopností komunikačních médií přenášet kontext vnikly systémy 

(Awareness Systems), které mají za úkol uživatelům poskytnout ucelený přehled 

o tom, co se právě děje. 

2.2.1 Awareness Systems 

Jak jsem již zmiňoval, lidé při běžných aktivitách udržují povědomí o svém 

okolí, které přispívá k pochopení toho, co ostatní dělají, kde se nacházejí nebo jak 

se cítí. V prostředí HCI jsou tyto systémy, sloužící k pochopení kontextu, 

definovány jako „systémy, které pomáhají lidem konstruovat a udržovat povědomí 

o aktivitách ostatních, jejich statusu,[...], dokonce i když účastníci nejsou přítomni“ 

(Markopoulos et al., 2009).  

Tyto mechanismy jsou například běžnou součástí dnešních Instant Messaging 

aplikací, kde slouží nejen k signalizaci toho, zda je člověk přítomen ke konverzaci, 

ale rovněž přispívají i k většímu pocitu sounáležitosti (Dix, 2012: 252). Návrháři 

těchto systému čelí překážkám v podobě snahy uspokojit potřeby uživatelů 

o kontextu, ale také musí brát v potaz i otázky ohledně soukromí. Nedbalý přístup 

k oběma potřebám může mít za následek nižší potenciál pro užívání služby. Ne 

všechny služby ale vyžadují implementaci těchto systémů, oproti tomu aplikace pro 

IM se snaží zakomponovat co největší množství těchto systémů a následně pomocí 

znaků a signálů dávají přehled o tom, co se děje v prostředí konkrétní aplikace (Patil 

& Kobsa, 2009).  

Awareness Cues 

Oulasvirta (2009: 125–147) označuje tyto signály a symboly, které slouží 

v GUI jako markery povědomí názvem Awarerness Cues2. Znaky jsou získávány 

z dat hardwarových a softwarových senzorů a jsou prezentovány a v podobě, které 

člověk rozumí. Awareness Cues v GUI představují to, co se nazývá jako projekce 

vzdálené osoby (ibid). Ve své podstatě se ale jedná pouze o shluk pixelů, kterým 

lidé přisuzují určitý význam. Limitací těchto znaků je, že nedokáží dokonale 

                                                 
2 Tohoto označení se budu nadále držet i já a nedovolím si jej kvůli specifičnosti označení 

překládat do češtiny, jelikož by z překladu nemuselo být jednoznačné, na co přesně odkazuji. 
V literatuře se někdy tyto ukazatele označují obecně jako cues. (Oulasvirta et al. 2007) 
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mediovat potřebné informace ohledně kontextu a v některých případech jsou i tyto 

znaky samy mylně interpretovány. V různých službách jsou implementovány různé 

druhy awareness cues, které se nejvíce hodí pro dokreslení potřebné situace v rámci 

média nebo aplikace (Oulasvirta, 2009).  
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2.3    INSTANT MESSAGING 

Instant Messaging je internetovou službou umožňující skrze své rozhraní 

komunikovat (chatovat) s jedním nebo více lidmi v reálném čase, zpravidla pomocí 

textu a bývá označován jako synchronní typ CMC (Bridgewater & Cole, 2009). 

Někteří autoři označují IM jako kvazi-synchronní nebo semi-synchronní, jelikož 

tento způsob komunikace umožňuje komponovat zprávy před jejich odesláním 

a rovněž umožňuje přistupovat ke komunikaci asynchronním způsobem, jinými 

slovy dává možnost volby, kdy vstoupit do diskuze s ostatními (Tran et al., 2005; 

Avrahami et al., 2008). Podle Whitwortha (2006) probíhá asynchronicita pouze 

mezi příjemcem a médiem, nikoliv příjemcem a odesílatelem. Spekulovat by se 

dalo i o tvrzení, že komunikace probíhá v reálném čase, jelikož mediovaná 

komunikace neumožňuje bezprostřední komunikaci bez jakékoliv latence a ačkoliv 

se prodleva může zdát téměř nulová, nelze se ji považovat za neexistující. (Ramirez 

et al., 2008; December, 1995). 

IM nebyl od počátku vzniku dominantním druhem komunikace a až se 

vzrůstající popularitou internetu se začal rozšiřovat mimo korporátní sféru 

(Dreamtech, 2002). Poslední roky nabývá na popularitě takzvaný mobile IM 

(MIM). Uživatel už tak není svázaný s pevným místem, ze kterého přistupuje k této 

formě CMC, ale s rozšířením internetu v mobilu je k dispozici téměř kdykoliv 

a kdekoliv (Cui, 2015). Mezi celosvětově nejpoužívanější MIM služby, patří 

WhatsApp (1,6 miliardy MAU3), Messenger4 (1,3 miliardy MAU) a WeChat (1,1 

miliardy MAU) (Clement, 2019). Údaje o počtu uživatelů aplikace Messenger 

v rámci České republiky nejsou dostupné. 

2.3.1    Efekty CMC v prostředí IM 

IM umožňuje lidem vyzkoušet nové formy konverzace (Ramirez & Broneck, 

2009). Mezi tyto formy spadá například takzvaný „kvazi-orální“ způsob 

komunikace, zahrnující emotikony, expresivní využívání interpunkce a možnosti 

doplnit zprávy o různá multimédia. Samotný Instant Messaging je mezi lidmi 

vnímaný jako ekvivalent běžné konverzace, jelikož lidé říkají, že s někým „mluvili“ 

                                                 
3 Počet uživatelů, kteří se k dané platformě přihlásili alespoň jednou měsíčně.  
4 Messenger byl v roce 2014 uveden jako samostatná služba, která funguje nezávisle na 

sociální síti Facebook. Přesto však sociální síť Facebook umožňuje lidem využívat prostředí 
Messengeru v rámci své webové verze (www.facebook.com) nebo samostatné webové stránky 
(www.messenger.com).  
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skrze IM (Schwarz, 2011). Tato forma CMC dokáže rovněž odbourávat stres 

a pomáhat lidem, kteří mají problémy se sociální interakcí tváří v tvář, jelikož mají 

více času na zareagování a promyšlení odpovědi, ale při nadbytečném množství 

času může také umožňovat výskyt nepřiměřené reakce (Shalom et al., 2015; 

Declerck et al. 2018). V některých případech může IM dopomoci stydlivým lidem 

potlačit pocit osamělosti, jelikož jim umožňuje interakci, během které mohou 

některé své povahové rysy a projevy stydlivosti skrýt (Bardi & Brady, 2010). 

Komunikace skrze IM dopomáhá ke zkvalitnění následné interakce tváří v tvář, 

z důvodu poskytování možnosti větší rozmanitosti pohledu na věc a lidé se tak 

nemusí spoléhat pouze na setkání tváří v tvář (Dietz-Uhler & Bishop-Clark, 2001). 

Nadměrné užívání IM je ale někdy spojené s hrozbou vytvoření problematického 

internetového chování. Obavy z komunikace tváří v tvář a nepohodlí při nich 

vniknuvších jsou významným prediktorem problémového užívání IM (Neo & 

Skoric, 2009).  

Derks et al. (2008) provedli analýzu emocí v prostředí CMC a nenašli žádné 

indikace toho, že by se jednalo o neosobní médium, ani že by bylo těžší vyjadřovat 

emoce online nebo že by jich bylo méně než v komunikaci tváří v tvář, jelikož si 

lidé našli cestu, jak se takovými omezeními vypořádat. Hlavním rozdílem oproti 

komunikaci tváří v tvář je ztělesnění mediovaných emocí, které mohou dosahovat 

stejných kvalit, ale menší intenzity. Zároveň je možné emotivní reakce předem 

ovládat. Emoce v prostředí IM rovněž usnadňují vznik vnímané hravosti 

(playfulness) mezi uživateli, která vede k zesílení sociálních vazeb, zvýšené 

expresivnosti identity a zvýšenému pocitu zastání (advocacy intention) (Hsieh et 

al., 2017). Během vyjadřování emocí za pomocí emotikonů spoléhají uživatelé na 

sdílený soubor znalostí o jejich typech, který využívají i k jejich aplikaci v rámci 

rozmluvy a v případě rozdílů v souboru znalostí může docházet k mylné interpretaci 

(Garrison, 2011).  

Koutamanis et al. (2013) se věnovali užití IM u adolescentů. Využívání této 

formy komunikace podle nich nepřímo zvyšuje schopnost navázat přátelství mimo 

kyberprostor. IM umožňuje procvičovat sociální dovednosti a naučit se vstřícnosti 

vůči ostatním osobám. Interakce na MIM dopomáhají ke zvýšenému pocitu 

a možnosti přizpůsobení úrovně propojení (connected presence). Jednou z cest je 

větší frekvence a univerzálnost konverzací, které IM umožňuje, což následně vede 

k většímu pocitu kontinuity a zabezpečení vztahu. Taková soudržnost snižuje 
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pocity úzkosti, které plynou z fyzického odloučení (Cui, 2015). Čím více je člověk 

seznámen s médiem, tím větší pocit sdílené přítomnost (co-presence) s ostatními 

uživateli v rámci dané služby zažívá. Sdílená přítomnost vyjadřuje, do jaké míry se 

uživatel domnívá, že není sám a není odloučen (Xu et al., 2011).  

2.3.2    Awareness Cues v prostředí IM 

Počet Awareness Cues a jejich podoba se v rámci jednotlivých aplikací 

a služeb různí, zaměřuji se proto pouze na jednu a pokusím se tedy zmínit většinu 

cues, které se vyskytují v aplikaci Messenger od společnosti Facebook.  

Výběr této aplikace je záměrný. Jedním z důvodů, proč jsem si vybral 

Messenger, a ne nejpoužívanější MIM aplikaci WhatsApp, je například ten, že 

téměř žádná z cues, vyjma (1) stavu aktivity, se nedá v prostředí Messengeru 

vypnout. Dalším důvodem je množství a rozmanitost cues, které aplikace nabízí. 

Kromě již zmíněného stavu aktivity, který pomocí zeleného kolečka u profilové 

fotky uživatele značí, zda je dotyčný člověk v rámci aplikace přítomen (online) 

a (2) seznamu aktivních uživatelů, nabízí u nepřítomných uživatelů i časový údaj 

o době, kdy byli (3) naposledy aktivní. Aplikace umožňuje lidem vidět, zda jim 

někdo v současné chvíli (4) píše zprávu nebo zda je komunikační partner (5) 

přítomen v okně konverzace a věnuje pozornost vzájemné konverzaci. Emoce se 

dají vyjadřovat pomocí emojis, samolepek, textu, obrázků, GIFů, multimediálních 

souborů, ty však za Awareness Cues nepovažuji, jelikož jsou odesílány jako 

samostatné zprávy, (6) reakce na zprávy, která se dá připojit k jednotlivým 

zprávám, avšak už jako Awareness Cue vnímám. (7) Sdílení lokace umožňuje lepší 

přehled o tom, kde se komunikační partner právě nachází a v neposlední řadě 

Messenger zprostředkovává informace o stavu zprávy, zda byla (8) odeslána, (9) 

přijata a poskytuje (10) potvrzení o přečtení.  
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Obrázek 1 – Přehled Awareness Cues 

 

2.3.3    Přehled studií 

Awareness Cues a jejich přijetí se v rámci výzkumů CMC a HCI nestávají 

běžně předmětem bližšího zkoumání. Existuje pouze několik studií, které se věnují 

jeijch percepci (viz Oulasvirta et al., 2007; Pielot et al., 2014; Mai et al., 2015; 

Hoyle et al., 2017).  

Oulasvirta et al. (2007) se soustředili na obecnou interpretaci těchto znaků. 

Longitudinální výzkum byl proveden v průběhu jednoho roku na několika 

skupinách finských adolescentů. Všem účastníkům byl poskytnut stejný model 

mobilního telefonu, skrze který mohli komunikovat se svými přáteli pomocí 

platformy, která umožňovala přenášet některé cues, které mimo jiné 

zaznamenávaly polohu, kde se kontakt zdržuje, po jak dlouhou dobu, jak často 

používá mobilní telefon či zda má jejich zařízení zapnuté vibrace. Podle jejich 

studie slouží Awareness Cues jako nástroj pro koordinaci, jelikož mohou 
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poskytovat potřebné informace o chybějícím kontextu. Dále jsou vnímány jako 

prostředek pro vyjádření emocí a některých případech mohou zastupovat dokonce 

pocit sounáležitosti.    

Funkce potvrzení o přečtení podle Hoyle et al. (2017) a Mai et al. (2015) 

vyvolává v lidech široké spektrum emocí v závislosti na vazbu na daného člověka 

a umožňuje projektovat pozitivní i negativní signály projevu přátelství. Dynamika 

vzájemného vztahu a pocity sounáležitost nebo ostrakismu mají vliv na způsob, 

jakým lidé přistupují k zobrazování zpráv. V případě silných vazeb může 

neodpovídání na zobrazenou zprávu vyvolávat nejistotu, navzdory skutečnosti, že 

se uživatelé ohledně této funkce, ve spojitosti s komunikačními protějšky, nesnaží 

mít žádné předsudky. Podle obou kvantitativních studií představuje pro uživatele 

funkce zásah do soukromí a vytváří u nich nátlak na zobrazení, ale také zvyšuje 

možnost cíleného nezobrazování zpráv. V případě neaktivity uživatele 

(nezobrazení zprávy) nebo cíleného ignorování zažívají lidé negativní emoce. Mai 

et al. (2015) na vzorku 207 lidí, převážně mladých, ve věku 17–51 let testovali 

pomocí online dotazníku své hypotézy ohledně pocitů sounáležitosti (need to 

belong) a strachu z ostrakismu. Hoyle et al. provedli komparativní studii zdrojů 

a příjemců zpráv a jejich vztahu k funkci potvrzení o přečtení. Do této online studie 

se zapojilo celkem 718 lidí z celého světa. 

Pielot et al. (2014) zjistili, že funkce naposledy aktivní rovněž vyvolává 

v uživatelích nátlak při očekávání odpovědi a zároveň pro ně nepředstavuje přesný 

ukazatel toho, kdy budou lidé znovu aktivní. Navrhují tak prediktivní systém, který 

předpovídá, zda si komunikační partner zprávu zobrazí v nejbližších minutách či 

nikoliv. Navrhovaný model získává data ze senzorů telefonu a zjišťuje, jak často 

například probíhá interakce s notifikacemi, či zda je telefon v tichém režimu. Podle 

těchto dat je model schopný se 70,6% přesností určit, zda si uživatel zobrazí zprávu 

během pár minut. Do výzkumu se zapojilo 24 participantů z různých koutů Evropy 

a Ameriky, kteří aktivně využívají IM pro svou komunikaci a ve výzkumu 

zmiňovali, že by se vzdali některých informací ohledně svého soukromí za účelem 

poskytnutí přesnějšího ukazatele pro odhad nadcházející interakce. 
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3    METODOLOGIE 

3.1    Výzkumný problém 

IM v dnešní době současně propojuje miliardy lidí, kterým umožňuje 

bezprostřední komunikaci bez nutnosti vidět se tváří v tvář. Tato forma CMC ale 

vnesla do životů jedinců i mnohé překážky. IM neumožňuje zprostředkovat 

komunikaci stejným způsobem, jako se tomu děje při interakci tváří v tvář, přesto 

tyto aplikace poskytují jednoduchý, spolehlivý a dostupný způsob, jak navazovat 

kontakt s ostatními. 

Lidé dnes už nemusí během chatování s ostatními sedět u svých počítačů, jak 

tomu bylo zvykem v době pevného připojení k internetu, kdy ještě nebyl internet 

v mobilu běžně dostupnou záležitostí. S rozšířením, a hlavně zvýšenou dostupností 

připojení se začal IM přesouvat z domácností do kapes uživatelů, respektive 

mobilních zařízení. Tato zařízení nově zpřístupnila možnost komunikace na 

každém kroku díky MIM aplikacím. 

Pokud si lidé zvolí být neustále online, aplikace jim téměř nedávají možnost 

komunikaci uniknout. Množstvím notifikací a signalizací počtu nepřečtených zpráv 

tyto aplikace připomínají, že se neustále něco děje a že by lidé neměli na nic 

zapomenout. Touha a zvědavost v lidech vyvolává potřebu být neustále v obraze. 

Ta se jim na jednu stranu dostává jak v podobě zpráv, tak i v podobě znaků, které 

vynahrazují chybějící kontext komunikace. Tyto znaky nicméně neumožňují 

přenášet kontext stejným způsobem, jako je tomu v komunikaci tváří v tvář a lidé 

se tak musí vypořádat s omezeným množstvím potřebných informací. Ačkoliv 

existuje mnoho výzkumů, které dokládají nedostatky CMC v prostředí IM, pak se 

jich jen málo zabývá samotným vnímáním těchto znaků, které se snaží nedostatky 

stírat. Jedním z těchto znaků je i funkce potvrzení o přečtení. Původním cílem 

výzkumu bylo pouze srovnávat změny v prostředí CMC komunikace s komunikací 

tváří v tvář, ale tento cíl neumožňoval bližší pochopení funkce potvrzení o přečtení, 

jelikož by spíše popisoval možnost asynchronního přístupu ke komunikaci. 

3.2    Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem mého výzkumu je zjistit, jaké změny k přístupu ke komunikaci v rámci 

MIM aplikací přinesla funkce potvrzení o přečtení, během jakých situací dochází 

ke změně chování a kteří lidé mají vliv na její vnímání. Přestože jsou pro mě 
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důležité změny v prostředí MIM, neopomínám ani srovnání s komunikací tváří 

v tvář, jelikož zkoumám CMC z pohledu nedostatků přenášet některé její znaky.  

V potaz neberu pouze samotnou funkci potvrzení o přečtení, ale i ostatní 

Awareness Cues, které by mohly mít vliv na její přijetí. Z výše zmíněných 

domněnek tak vznikly následující výzkumné otázky: 

  

RQ1: Jaké změny v prostředí MIM s sebou přináší funkce potvrzení 

o přečtení? 

 

RQ2: Jaký dopad na vnímání funkce potvrzení o přečtení má 

přítomnost Awarenes Cues?  

 

Svým výzkumem navazuji na některé studie, které jsem zmínil v teoretické 

části (viz 2.3.3 Přehled studií). V případě nezodpovězení na zobrazenou zprávu jsou 

v lidech vyvolávány negativní emoce. Rovněž vzájemná náklonnost hraje 

podstatnou roli ve způsobu interakce s příchozími zprávami (Mai et al., 2015). 

Funkce potvrzení o přečtení v uživatelích vyvolává potřebu ihned odpovědět 

a považují ji za zásah do soukromí, taktéž vyjadřují obavy z jejího designu a snaží 

se kreativními způsoby potvrzení o přečtení obcházet (Pielot et al., 2014; Hoyle et 

al., 2017). S těmito výsledky jsem pracoval i při tvorbě podkladů k výzkumu a na 

rozdíl od jejich kvantitativních metod, jsem zvolil metodu kvalitativní – 

polostrukturovaný rozhovor. 

3.3    Metodologie výzkumu 

Kvalitativní výzkum sestává ze souboru interpretačních a materiálních 

praktik, které svým kreativním procesem umožňují „zviditelnit“ svět kolem nás. 

Tyto praktiky přeměňují svět a mění ho v sérii reprezentací zahrnující terénní 

poznámky, rozhovory, fotografie nebo nahrávky. Výzkumníci užívající takové 

metody zkoumají věci, ve svém přirozeném prostředí, očima jiných lidí, ze kterého 

se následně utváří smysly nebo interpretují fenomény (Denzin & Lincoln, 2017: 

43–60). 

Jak uvádí Creswell (2014), výzkumník se během kvalitativního šetření 

soustředí na myšlenkový pochod a významy, které účastníci mají ohledně 

studovaného problému a nesnaží se do průběhu vnášet své zkušenosti. Jedná se 
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o proces, kdy se tazatel oprošťuje od svých znalostí a nechává participanta, ať mu 

předkládá své myšlenky ohledně tématu, ze kterých následně vytváří komplexní 

holistický obraz samotného problému.  

Mezi výhody kvalitativního výzkumu spadá možnost soustředit se pouze na 

jednotlivce a jeho myšlenky, které vyúsťují v ontologickou pravdu a nevytváří se 

tak objektivizace výzkumného problému, která by se dala vyjádřit pomocí 

statistických metod. Tato skutečnost může být na jednu stranu vnímána i jako 

nevýhoda, jelikož kvalitativní výzkum, na rozdíl od kvantitativního, neodhaluje 

skutečnost a pravdu, která se nachází mimo mysl respondentů (McGregor, 2018; 

Kothari, 2004). 

3.4    Metoda a průběh 

Jako nejvhodnější metoda pro zkoumání dané problematiky se jevil rozhovor 

tváří v tvář. Macoby a Macoby (1945: 449 in Brinkmann, 2018: 1000) definují 

rozhovor jako verbální výměnu probíhající tváří v tvář, během které se dotazující 

formou relativně strukturovaných, nebo nestrukturovaných rozhovorů snaží 

vyloudit informace, názory nebo přesvědčení od ostatních osob. Přestože dnes 

mohou rozhovory probíhat skrz telefon nebo internet, rozhodl jsem se využít 

nemediované formy komunikace a vždy se s respondenty sešel osobně. Metoda 

polostrukturovaného rozhovoru zároveň sloužila jako protiklad CMC, kdy 

respondenti neměli čas dopředu promyslet odpovědi na některé otázky a nemohli 

tak využívat zmíněných efektů mediované komunikace. Polostrukturovaný 

rozhovor je podle Brinkmanna a Kvala (2015: 6 in Brinkmann, 2018: 1002) 

využíván s cílem popisu životních zkušeností dotazovaného za účelem interpretovat 

významy popisovaných fenoménů. Oproti strukturovaným rozhovorům dává 

respondentům větší prostor rozvinout své odpovědi a vnímat roli tazatele, zatímco 

oproti nestrukturovanému rozhovoru má tazatel větší možnost soustředit 

konverzaci na problémy, které se vztahují k výzkumnému projektu. 

Polostrukturovaný rozhovor je také charakteristický svou asymetričností vztahu 

mezi tazatelem a dotazovaným, kdy má tazatel plně ve svých rukou průběh 

rozhovoru a v případě potřeby do průběhu zasahuje, koriguje znění a nakonec 

i rozhoduje o jeho konci. (Brinkmann, 2018: 1000–1017) 

Otázky jsem měl pomyslně rozdělené do čtyř tematických okruhů. Prvním 

z nich jsem z tazatelů získával obecný přehled o tom, s kým se ve svém životě 
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nejvíc baví, kterou formu komunikace ve svém životě upřednostňují a jak obecně 

vnímají CMC komunikaci a komunikaci tváří v tvář. Během této fáze rozhovoru 

jsem zároveň získal přehled lidí, se kterými si tazatelé pravidelně píšou a tito lidé 

následně v některých případech sloužili k určení, na koho aplikovat specifické 

situace se kterými se pojí funkce potvrzení o přečtení a přítomnost ostatních 

Awareness Cues. Druhým okruhem jsem zjišťoval chování tazatelů v rámci 

aplikace Messenger. Během něj odpovídali na otázky ohledně otevírání konverzací, 

případného odkládání odpovědí. Třetí okruh byl zaměřen na Awareness Cues, 

během kterého jsme se soustředili pouze na tyto znaky v prostředí Messengeru 

a přirozeně přešli k samotné funkci potvrzení o přečtení. Po obecném zhodnocení 

funkce a případů, kdy tazatelům přijde užitečná, nebo na obtíž, jsme se ve čtvrtém 

okruhu bavili o specifických situacích, které se jim dějí s konkrétními lidmi. Během 

potřeby jsem se kdykoliv během všech okruhů doptával na bližší popis událostí 

a emocí. 

Dotazování předcházel pilotní výzkum se čtyřmi osobami, který více popíšu 

v kapitole 3.6. Do závěrečné fáze výzkumu jsem oslovil 16 lidí, ze kterých se 

během 8 dní do výzkumu nakonec zapojilo 11 z nich. Do analýzy výsledků je ale 

zařazeno o jednoho respondenta méně. Domluva s většinou z nich probíhala skrz 

aplikaci Messenger, kde jsem ještě před samotnými rozhovory měl možnost vidět, 

zda mají zapnutý stav aktivity, což by mi v případě nutnosti umožnilo předem 

respondenta z výzkumu vyřadit, jelikož by neměl možnost odpovídat na otázky ze 

čtvrtého okruhu. Rozhovory probíhaly na místech, které si v mnohých případech 

sami respondenti zvolili, především kvůli tomu, aby se v něm cítili příjemně 

a umožňovalo bezproblémové nahrávání konverzace. Po krátkém rozhovoru, který 

sloužil k uvolnění atmosféry, jsme plynule přešli k začátku rozhovoru, kterému 

ještě předcházelo stručné uvedení do problematiky a vysvětlení několika stěžejních 

termínů nebo rozdílů mezi jednotlivými druhy komunikace.  

V rozhovorech jsem nevyjadřoval svoje stanoviska, ani nesděloval informace 

z průběhů jiných rozhovorů, pouze jsem v případě potřeby podrobněji vysvětlil 

otázku, jinak jsem zaujímal roli zvídavého tazatele.  
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3.5    Tvorba výzkumného vzorku 

Před začátkem tvorby výzkumného vzorku jsem si kladl hned několik otázek, 

kterými jsem se snažil odpovědět na to, která skupina lidí bude pro výzkum tohoto 

druhu nejvhodnější. Při výběru jsem bral v potaz, zda tato skupina lidí využívá 

internet v mobilu, rovněž, zda se jedná o lidi, kteří využívají ke komunikaci sociální 

sítě a v neposlední řadě i období, ve kterém se narodili.  

Z dostupných dat o komunikaci na internetu podle ČSÚ se jako nejvhodnější 

skupinou jevili lidé v rozmezí od 16 do 34 let. Z dat vyplývá, že lidé v tomto 

věkovém rozmezí jsou nejčastějšími uživateli sociálních sítí, které často umožňují 

instantní komunikaci s ostatními uživateli. Podíl lidí, kteří vlastní účet na jakékoliv 

sociální síti ve věkové kategorii 16–24 dosahuje 98 %. U věkové skupiny 25–35 se 

jedná o 90 % a přestože je tato věková skupina nejhojněji zastoupena na sociální 

síti Facebook, rozhodl jsem se tuto skupinu z výzkumného vzorku vyřadit. Tyto 

informace neznačí, zda uživatelé ve stejné míře využívají možnosti komunikovat 

mezi sebou. V roce 2017 se ale ČSÚ zaměřil i na IM. Nejvyšší podíl osob 

využívající tuto formu CMC byl nalezen ve věkové kategorii 16–24 let, a to 63 %. 

Tato cílová skupina je rovněž skupinou, která nejčastěji používá internet na svých 

mobilních telefonech (93,7 %), ať už skrze datový tarif, či wi-fi (ČSÚ, 2018; 2018; 

2019). 

Cílová skupina pro mě představovala stále velmi širokou skupinu lidí 

a zahrnuje jak lidi ve středoškolském, tak vysokoškolském věku. Dalším 

rozhodujícím parametrem pro mě tedy bylo, kdy se tito lidé narodili. Z dostupných 

informací ohledně popularity jednotlivých IM aplikací a služeb jsem se rozhodl 

cílovou skupinu zúžit na lidi ve věku 20–25 let, jelikož tito lidé vyrůstali v době, 

kdy se IM stával běžnou formou komunikace a jedná se o první generaci lidí, pro 

které je tato forma CMC přirozenou od útlého věku. Poslední parametr, nebo spíše 

podmínka, účasti ve výzkumu byla nutnost aktivně využívat aplikaci Messenger, 

jelikož tato aplikace poskytuje největší množství Awareness Cues a rovněž 

neumožňuje tyto znaky vypnout (viz kapitola 2.3.2). 
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3.5.1 Skladba výzkumného vzorku 

Výzkumný vzorek je tvořen stejným množstvím žen i mužů, kteří splňují 

zmíněná kritéria. Všichni respondenti bydlí v Praze. Ve výčtu nejsou zahrnutí lidé, 

kteří se účastnili pilotního výzkumu, ani respondent, který byl z analýzy vyřazen.  

 

 

Jméno  Věk Délka rozhovoru  

Tobiáš 24 let 30:58 

Vincent 23 let 28:17 

Viktor 25 let 37:24 

Tereza 24 let 28:01 

Ondřej 23 let 52:35 

Klára 23 let 33:20 

Anna 25 let 25:35 

Daniela 23 let 34:36 

Jakub 21 let 30:33 

Izabela 24 let 27:38 

 

Tabulka 1 – Přehled respondentů 

 

Analýza dat 

K analýze kvalitativních dat jsem přistoupil metodou kódování. Zakotvená 

teorie rozlišuje dva druhy kódování – substantivní a teoretické. Během 

substantivního kódování výzkumník pracuje přímo s daty, které tříští na malé celky 

a analyzuje pomocí otevřeného kódování, sloužícího ke vzniku základních kategorií 

a konceptů, které následně skrze teoretické samplování a selektivní kódování vyústí 

v saturaci základních a souvisejících pojmů (Holton, 2007).  

Podle Saldañi (2013) je kódování heuristická technika řešící výzkumný 

problém bez využití specifických formulí nebo algoritmů. Během procesu kódování 

dochází ke kodifikaci a kategorizaci, které následně slouží ke zjištění společných 

charakteristik nebo vznikajících vzorců. V kvalitativní analýze se kódem, na rozdíl 

od sémiotiky, rozumí konstrukt, který symbolizuje a interpretuje významy 

jednotlivých údajů, které následně mohou posloužit k vytvoření teorie nebo dalších 

analytických procesů. Saldaña argumentuje, že kódování není redukční metodou 



 35 

a ani se nesnaží být objektivní, jelikož jde o individuální interpretační proces 

výzkumníka. Auerbach a Silverstein (2003) poukazují na náročnost kódování, kdy 

mají někteří výzkumníci nutkání analyzovat úplně vše, protože se bojí, že by mohli 

vynechat něco důležitého. 

Jelikož jsou mé výzkumné otázky soustředěné na změny a emoce, využil jsem 

pro účely analýzy dvě kódovací metody. V prvním cyklu kódování jsem procházel 

korpus a aplikoval techniky strukturálního kódování a kódování emocí. 

Strukturální kódování je podle Saldañi (2013) vhodné pro kvalitativní studie 

zahrnující více participantů, sloužící pro explorativní šetření. Strukturální kódy jsou 

už v tomto cyklu kódování vázané na výzkumné otázky. Emocionální kódování mi 

poté blíže pomohlo pochopit intrapersonální a interpersonální zážitky 

a akce participantů.   

Druhý cyklus kódování, během kterého jsem využil metody axiálního 

kódování, sloužil k reorganizaci kódů za účelem strategicky sestavit data, která byla 

roztříštěná během počáteční fáze otevřeného kódování. Shlukování dat snižuje 

počet kódů a vytváří konceptuální kategorie, které tvoří koherentní celky popisující 

studovanou problematiku (Saldaña, 2013; Chamaraz, 2006). Během závěrečného 

cyklu kódování vznikly čtyři konceptuální kategorie, které blíže popisuji 

v analýze výzkumu. 

3.6    Pilotní výzkum 

Pilotní šetření proběhlo se čtyřmi lidmi, třemi ženami a jedním mužem, kteří 

splňovali kritéria výzkumného vzorku. Během těchto rozhovorů jsem, mimo jiné, 

zjišťoval, zda respondenti nemají problémy se zněním otázek, jelikož některé z nich 

vyžadují bližší znalost prostředí aplikace Messenger. Ukázalo se, že rozumí všem 

položeným otázkám bez výrazných překážek, proto nebylo potřeba otázky 

zásadním způsobem změnit. Co jsem už ale po pilotním výzkumu musel změnit, 

byl můj přístup k rozhovorům. Po analýze nahrávek, společně s konzultantem této 

práce, bylo zjištěno, že do průběhů rozhovorů často zasahuji svými reakcemi 

a neumožňuji tak respondentům blíže popsat danou problematiku a někdy se 

snažím podsunout respondentům myšlenky, které by ve výsledku nemusely být 

autentické. Spíše, než zájem o rozhovor se ukázalo, že projevuji zájem o pochopení 

mých otázek, z čehož plynula i kratší stopáž rozhovorů. Tři ze čtyř rozhovorů se 

kvůli těmto nedostatkům pohybovaly pouze kolem 15 minut, což představovalo 
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nedostačující prostor pro bližší zkoumání odpovědí a jejich následné analýzy. Jako 

další problém se ukázalo, že neexistuje přesné pravidlo, podle kterého by se dali na 

základě odpovědí vyfiltrovat lidé, kteří by představovali zaručenou odpověď na 

mnou položené otázky. To znamená, že například člověk, se kterým si respondenti 

nejčastěji píší skrze MIM nemusí být zároveň člověk, u kterého respondenti řeší 

problematiku potvrzení o přečtení. Tuto skutečnost jsem následně zohlednil 

i v navazujícím výzkumu a v případě potřeby jsem se vyptával na více jedinců. Po 

drobných stylistických úpravách ve znění otázek a poučení se ze zpětné vazby jsem 

přešel k závěrečné vlně rozhovorů. 

3.7    Etika výzkumu 

Před začátkem každého z rozhovorů jsem respondentům obecně představil 

téma mé diplomové práce, po krátkém úvodu jsem je seznámil s riziky, která by 

mohla během šetření nastat, zdůraznil možnost kdykoliv bez udání důvodů 

rozhovor ukončit a předložil jim informovaný souhlas účastníka výzkumu, který 

všichni bez jakýchkoliv výhrad podepsali. Před začátkem i během rozhovorů jsem 

respondentům připomínal, že všechna data budou anonymizována a rovněž jsem po 

nich nikdy nechtěl vidět obsah konverzací probíhající skrze aplikaci Messenger. 

Nahrávání rozhovorů probíhalo se souhlasem všech respondentů a ohlášení začátku 

nahrávání proběhlo s předstihem a účastníci byli taktéž obeznámeni i s koncem 

nahrávání. Během šetření jsem na respondenty nevyvíjel tlak a dbal na plynulý 

průběh konverzace. Po ukončení nahrávání rozhovoru jsem v případě zájmu sdělil 

přesné znění a cíl diplomové práce, výzkumných otázek a v některých případech 

i jejich vzájemnou provázanost s otázkami, na které odpovídali.  

3.8    Limity 

Jako jeden z limitů se dá považovat menší výzkumný vzorek, ale z důvodu 

rozmanitostí situací a vnímání dané funkce jednotlivých respondentů jsem se 

rozhodl nepokračovat v šetření, jelikož s každým dalším respondentem by vzrostl 

počet individuálních situací, které se málokdy stávaly totožnými napříč 

dotazovanými. Jako dalším omezením se může zdát homogenita výzkumného 

vzorku, jelikož byl zkoumán pouze vzorek aktivních uživatelů. Přestože tuto 

podmínku všichni účastníci splňovali, nebylo dále zjišťováno, jak často každý 

jednotlivec aplikaci používá. Z tohoto důvodu nešlo při následné analýze přikládat 
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větší váhu odpovědím uživatelů, kteří by aplikaci využívali například několikrát 

denně a častěji se tak setkávali s potvrzením o přečtení.  

Někteří účastníci během šetření mluvili pouze v obecné rovině, a i přes výzvy 

k popsání situace se mi v určitých případech nepodařilo zjistit, co přesně bylo 

předmětem některých konverzací, což následně znemožnilo jejich přesnější 

kategorizaci. Pro některé se dokonce jednalo o velmi citlivé téma a někteří naopak 

vykazovali minimum znaků, že by funkci potvrzení o přečtení vnímali nějak 

zvláštním způsobem.  

Několik z respondentů během rozhovorů zmiňovalo omezené používání 

internetu v mobilu a mohli tak svým způsobem ovlivnit, kdy přichází do styku 

s příchozími zprávami na Messengeru. Tito uživatele tak měli více ve svých rukou, 

kdy přistupují k používání aplikace, jelikož bez připojení k internetu se aplikace 

stává bezpředmětnou a nemá možnost signalizovat příchozí zprávy například 

pomocí notifikací, nebo „odznaku“, který udává přehled o počtu nepřečtených 

konverzací.  

Jako další omezení se rovněž jeví individuální nastavení a design notifikací. 

Uživatelé, kteří mají notifikace vypnuté se dostávají do podobné role jako lidé, kteří 

mají vypnutý internet v mobilu a vstupují do aplikace pouze na základě vlastního 

uvážení nebo signalizace počtu nepřečtených zpráv. Design notifikací některým 

uživatelům umožňuje vidět náhled zpráv ještě před tím, než konverzaci otevřou, 

zatímco někteří vidí na notifikaci pouze generickou hlášku o doručení nové zprávy.  

Mnozí účastníci nerozlišují mezi používáním aplikace a chatováním na 

sociální síti Facebook nebo používáním webové verze aplikace. Některá z výše 

zmíněných omezení plynou ze samotné podstaty věci, kdy nebylo možné všem 

zajistit stejné podmínky, ale jelikož se jednalo o výzkum explorativního charakteru, 

pak tyto limity nepředstavovaly riziko pro vnímání funkce potvrzení o přečtení, 

jelikož se jedná pro všechny o dobře známé prostředí, se kterým přichází 

dennodenně do styku. 
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4    EMPIRICKÁ ČÁST 

V této části diplomové práce bych rád představil výsledky analýzy 

polostrukturovaných rozhovorů. Nejprve popisuji chování účastníků a jejich 

motivaci pro užití IM, navazuji analýzou jednotlivých kategorií, které vznikly 

během druhého cyklu kódování. Na závěr seznamuji čtenáře s výsledky výzkumu 

a provádím syntézu s teoretickými poznatky.  

4.1    Průběh rozhovorů a charakteristika účastníků 

Většina rozhovorů měla totožný průběh. Dbal jsem na to, aby žádného 

z respondentů netížil čas a měli dostatek prostoru se ke všemu vyjádřit. Během 

domlouvání s respondenty jsem zmiňoval přibližnou délku 30 minut, abych nikoho 

neodradil, ale všechna sezení trvala zhruba hodinu, někdy i déle. Čas zmíněný 

v tabulce 1 je čistou délkou nahrávky a nezahrnuje úvod, ve kterém jsem 

představoval základní pojmy, rozdíly CMC a komunikace tváří v tvář, ani následný 

debriefing. Po krátkém povídání a spuštění nahrávání jsem prvními otázkami 

zjišťoval, jaký postoj participanti zaujímají vůči SMS zprávám a zjišťoval, jak 

vnímají samotný IM i ve srovnání s komunikací tváří v tvář, abych pomocí těchto 

poznatků mohl lépe popsat jejich charakteristiku. 

Tobiáš, 24 let 

Tobiáš vnímá IM jako prostředek, který překonává časoprostorové omezení. 

Oceňuje rychlost komunikace a to, že šetří čas, jelikož se nemusí se všemi lidmi ve 

svém okolí vídat tváří v tvář. Na druhou stranu přiznává, že ho někdy mrzí, že se 

kvůli tomu s blízkými lidmi nestýká tak často. Zároveň si uvědomuje, že je tato 

forma komunikace časově náročná a přiznává určitou formu závislosti na IM. Jako 

výhodu vnímá její bezprostřednost a variabilitu. Někdy využívá IM pro pracovní 

komunikaci, kde mu přijde vhodnější než jiné formy CMC. 

Vincent, 23 let 

Vincent vnímá komunikaci přes IM jako osobnější formu komunikace. Za 

největší výhodu považuje rychlost a jednoduchost spojení i s lidmi, kteří se nachází 

mimo území České republiky. Nevýhodou je pro něj je chybějící kontext během 

komunikace.  
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Viktor, 25 let 

Viktor preferuje komunikaci tváří v tvář. Nepovažuje se za typ člověka, co 

by rád psal ostatním, i přes každodenní využívání aplikace Messenger. IM popisuje 

jako nejjednodušší a nejrychlejší formu mediované komunikace, ale pouze 

v případě, kdy mu je umožněn přístup k internetu. Ve chvíli, kdy se nachází na 

místech, kde se kvůli absenci připojení nedá využívat IM, si od této formy 

komunikace rád odpočine.  

Tereza, 24 let 

Tereza využívá Messenger, protože jí připadá, že ani nemá jinou volbu. 

Považuje tuto aplikaci za prostředí, kde komunikují všichni její přátelé a známí 

a jako největší výhodu zmiňuje rychlost a to, že vidí, kdo je aktivní. Rovněž tvrdí, 

že na zprávy přes IM lidé zareagují spíše a rychleji než na SMS. Během konverzací 

si musí v hlavě dotvářet kontext situace a emocí. Rozhovor s Terezou se po 

předchozí domluvě nečekaně posunul o 30 minut a zároveň musela následně 

pokračovat na pracovní schůzku, což mohlo znamenat drobný nátlak na mně i ji 

samotnou, ale průběhu rozhovoru to naštěstí nijak zvlášť neuškodilo a na všechny 

otázky stihla odpovědět.  

Ondřej, 23 let 

Ondřej rozlišuje formy CMC podle toho, k čemu slouží nejvhodněji. 

Nejčastěji chce někomu rychle něco napsat a očekává i rychlou odpověď, takže 

proto zvolil IM. Tuto formu komunikace také vnímá jako neformální, která mu 

umožňuje jednoduše sdílet široké spektrum příspěvků. Psaní na telefonu považuje 

za namáhavé a také mu vadí ztížená možnost vyjadřovat emoce. Nerad píše za 

chůze a když už musí, tak spíše volí hlasové zprávy. Ve chvíli, kdy má odpovědět, 

tak si dopředu nejprve rozmyslí, co chce napsat a až poté si otevře konverzaci. Jako 

plus považuje možnost bavit se s lidmi kdykoliv, ale přijde mu, že se kvůli tomu 

vídá s ostatními méně často.  

Klára, 23 let 

U Kláry převažuje mediovaná komunikace. IM má ráda kvůli rychlosti 

a přítomnosti Awareness Cues, ale považuje ho za žrout času. Oceňuje spontánnost 

i možnost komunikovat o rozličném množství věcí s mnohem většími detaily, ke 

kterým by se podle ní během komunikace tváří v tvář ani nedostalo. Z rozhovoru 

bylo znát, že se pro ni jedná o velmi citlivé téma. 
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Anna, 24 let 

Pro Adélu představuje IM mnoho výhod. Řadí mezi ně okamžitost, to že má 

u sebe každý telefon a kdykoliv může odpovědět a nemusí tak čekat, až se uvidí 

osobně se svými přáteli. IM využívá i pro udržení přátelství s lidmi, kteří žijí 

v zahraničí. Chybějící kontext podle ní způsobuje mnoho nedorozumění, ale 

i vtipných situací. Oceňuje kvalitnější obsah sdílených informací, jelikož si lidé 

můžou předem připravit odpověď. Během konverzací přes Messenger jí chybí 

spontánnost a v některých případech i možnost vidět bezprostřední emoce. 

 Daniela, 23 let 

 Pro Danielu je jednodušší poslat zprávu přes IM než třeba poslat e-mail, 

kterému podle ní lidé nevěnují tolik pozornosti. Snadno na Messengeru najde 

kamarády, se kterými si píše nejčastěji a považuje tuto platformu za místo, kde jsou 

téměř všichni. Vychvaluje jednoduchost používání a možnost snadno založit 

skupinové konverzace. Jako omezení vnímá nátlak na předpoklad, že by měla být 

neustále online a ihned odpovídat na zprávy. Specifické pro její chování na 

Messengeru je, že si všechny zprávy zobrazí, ale odpoví, až když uzná sama za 

vhodné nebo si na to najde čas. Zprávy by podle ní měly mít nějakou úroveň 

a „vymáčknout se“ jí trvá mnohem déle, než když si s někým povídá. 

Jakub, 21 let 

Jakub oceňuje, že nemusí složitě vyhledávat kontakty na ostatní lidi, protože 

využívá platformu, kde jsou téměř všichni, se kterými chce komunikovat. Nejvíce 

mu vadí asi postupná degenerace mezilidské komunikace, respektive její 

transformace v mediovaném prostředí, kdy lidé pro odpověď místo textu pošlou 

obrázek. Výhodou je pro něj sdílení informací, které by lidé tváří v tvář jen tak 

někomu nepověděli. 

Izabela, 25 let 

Izabela má nejradši, že může být přes Messenger s lidmi v kontaktu kdykoliv 

a kdekoliv. IM používá raději než SMS, protože umožňuje vidět, že je zpráva 

přečtená a nestojí žádné peníze. Během IM komunikace jí chybí možnost vidět 

bezprostřední reakci a rovněž považuje za nevýhodu nejednoznačnost 

poskytovaných emocí, například skrze emojis, které si v některých případech může 

mylně interpretovat. 
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Všichni účastníci zmínili, že si pravidelně píší jenom s blízkými přáteli nebo 

partnery, a naopak nikdo z nich nezmínil, že by na takové bázi komunikovali 

s někým, kdo by se dal označovat za slabou vazbu5. SMS zprávy i přes existenci 

neomezených tarifů využívají jenom v okrajových případech nebo ve chvílích, kdy 

se nemohou připojit k internetu. Zajímavé pro mě také bylo, že už během počáteční 

fáze rozhovorů zmiňovali efekty CMC, které jsem jim v úvodu ani nezmiňoval 

a odpovídali v souladu s teoretickými poznatky.  

 Po přepsání posledního rozhovoru mě zarazilo, že každý z respondentů 

přistupuje k používání IM naprosto odlišným způsobem a odlišně vnímají i funkci 

potvrzení o přečtení, přestože se jedná o poměrně homogenní skupinu uživatelů.  

4.2    Analýza změn v prostředí MIM 

Společně se zvýšeným výskytem negativních emocí přinesla funkce 

potvrzení o přečtení i některé změny v chování uživatelů během komunikace 

prostřednictvím aplikace Messenger, mezi které se například řadí oddalování 

odpovědí, obcházení potvrzení o přečtení a poskytla novou možnost, jak projevovat 

emoce. První dvě kategorie se věnují samotné funkci potvrzení o přečtení, následné 

kategorie jsou věnované, jak funkci, tak vlivu ostatních Awareness Cues a jejich 

vzájemné propojenosti. 

 

Kategorie Podkategorie 

Transformace přístupu k IM Nutkání kontrolovat stav zprávy 

 Sémiotická zátěž pro uživatele 

 Zesílení asynchronního přístupu ke komunikaci 

Prostředek pro projevení emocí Projev náklonnosti 

 Vyjádření nezájmu 

 Cílené ignorování 

Nepřikládání významu Nedůvěra ve stav aktivity 

 Znalost kontextu 

Zintenzivnění negativních pocitů Absence kontextu 

Tabulka 2 – Přehled kategorií pro analýzu 

                                                 
5 Slabou vazbou se v tomto případě myslí někdo, ke komu nemají velké citové, ani emoční 

pouto. Během odpovědí se ale vyskytovaly případy, kdy se ze slabých vazeb postupně stávají vazby 
silné. Tyto vazby se ale už nedají čistě považovat za slabé vazby. 
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4.2.1    Transformace přístupu k IM 

Během rozhovorů s respondenty se hojně objevovaly zmínky o nátlaku ze 

strany funkce na okamžitou odpověď. Rovněž se ukázalo, že ne všichni si pod 

funkcí potvrzení o přečtení představují úplně to samé a stejně tak přistupují ke 

vnímání této funkce z pohledu vlastních preferencí. Nejméně častým, ale zřejmým 

dopadem funkce na používání Messengeru je i zvýšená povědomost o funkci, kdy 

účastníci šetření mají potřebu kontrolovat, jestli si už příjemce zprávu zobrazil. 

Nutkání kontrolovat stav zprávy 

Všichni respondenti se shodli na tom, že si nejvíce ze všech zmíněných 

Awareness Cues v rámci aplikace Messenger všímají potvrzení o přečtení. 

Kdykoliv otevřou aplikaci, tak mají přehled o několika posledních konverzacích, 

jejíchž součástí je i stav o doručení zprávy – zda byla odeslaná, přijatá, respektive 

přečtená. Funkce potvrzení o přečtení je poté přítomna i uvnitř samotného vlákna 

konverzace. Tereza dodává: „…tak to vidíš prostě, to nemusíš kontrolovat, prostě 

scrolluješ a vidíš to, jestli si to ten člověk přečetl nebo ne.“. Při otázce, zda 

potvrzení o přečtení tím pádem kontroluje často zmiňuje, že funkci kontroluje jen 

v případě, kdy otevře aplikaci. Z její odpovědi a ani z odpovědí ostatních 

respondentů, kteří projevili zvýšený zájem o kontrolování stavu přečtení 

se nicméně nedá odvodit, zda tak činí jen při používání aplikace, kdy se rozhodnou 

konverzovat s jinými lidmi nebo jestli toto nutkání má za následek zvýšené 

používání Messengeru. V šetření se taktéž neobjevil jediný případ ostentativního 

kontrolování potvrzení o přečtení, ale se vzrůstající prodlevou v odepisování se 

projevuje zvýšený zájem o tuto indikaci. 

 Rozhodujícím faktorem pro kontrolování zpráv je i jejich samotný obsah, 

ten ale z etických důvodů nebyl zjišťován a při analýze jsem byl odkázán na obecná 

tvrzení ohledně konverzací. Pokud Vincent poslal například jednoslovnou 

odpověď, kterou příjemce může vidět, aniž by kvůli tomu otevíral vlákno 

konverzace, tak mu nevadí, že zpráva zůstává nezobrazena. Naopak pokud se jedná 

o nějakou delší zprávu, u který prostě potřebuje ji jako otevřít a nestane se to, tak 

to už mi začíná trochu vadit. (Vincent) 

 Funkce v respondentech během kontrolování vzbouzí obavy, očekávání, 

nejistotu, ale nejčastěji se kontrolování děje jen z čiré zvědavosti – Když mi dlouho 

neodpovídá, tak to kontroluju často (Klára). Ve chvíli, kdy totiž respondenti 

zaregistrují, že byla zpráva přečtená a zároveň vyžadují nějakou reakci nebo 
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odpověď, očekávají, že by jejich komunikační partner měl v brzké době interakci 

opětovat. Jestliže tak ale neučiní a nejedná se o nic urgentního, tak se většinou ani 

nepřipomínají.  

 

 Izabela Úplně bych neřekla… nebo není jako, že bych seděla u mobilu 

a „přečetl si to?“ (smích). Takže spíš jenom prostě jsem chtěla vědět, že mu ta 

zpráva přišla a že jako můžu čekat tu odpověď.  

 

 Jakub Ne třeba hned a to, ale třeba když jako dlouho ten člověk neodepsal 

a já na tu zprávu čekám, tak se většinou podívám, jestli si to zobrazil, nebo ne a… 

no vlastně pak s tím nic nedělám. (smích) 

 

 Pokud respondenti zaregistrují, že byla zpráva přečtená, ale odpověď ještě 

nepřišla, pak se u Anny a Vincenta objevuje nervozita, jelikož tuto funkci shodně 

pozorují během seznamování s novými lidmi. Seznamování se ukázalo jako jedna 

ze situací, během které na této funkci záleží nejvíce, respektive respondenti jí 

přikládali největší důležitost. Další situací, kdy často přichází respondenti do styku 

s touto funkcí, a kdy ji více sledují, je při plánování a domlouvání se. 

 

 Anna No jasně. Třeba v nějakých skupinových chatech tady to vůbec 

nekontroluju. Asi s kamarády, nebo s rodičema taky to nekontroluju. Ale spíš, když 

se jedná o to, když si píšeš třeba s někým, o koho máš zájem a nebo tak no. Tak se 

prostě podíváš, jestli si to ten člověk přečetl a když si to přečetl, tak pak jseš z toho 

nervózní, že neodpověděl. (smích) 

  

 Tobiáš dokonce kontroluje funkci úplně u všech silných vazeb, se kterými 

si pravidelně píše, nezávisle na konkrétních situacích. Dodává, že pokud se 

následná reakce po otevření konverzace prodlouží, pak to může značit, že se něco 

děje a že buď se stalo něco jim, nebo mezi námi. Sám považuje funkci za důležitou. 

 Během analyzování rozhovorů mě zaráželo, ale nepřekvapovalo, že si 

někteří respondenti sami během kontrolování vytváří překážku, kterou si nejsou 

schopni objasnit. Problém je, že se tomu nedá vyhnout, už jen kvůli samotné 

všudypřítomnosti potvrzení o přečtení, a jak se totiž následně ukázalo, funkce pro 

všechny představuje náročnost na pochopení a její interpretaci. Klára ke 
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kontrolování zpráv dodává: „Já tady s tím mám fakt problém. Já nejsem asi úplně 

relevantní vzorek, protože já fakt jako mám to vždycky katastrofické scénáře 

v hlavě.“ 

Sémiotická zátěž pro uživatele 

Design funkce je velmi subtilní a na první pohled nemusí být pro některé 

uživatele zřejmé, k jakému účelu slouží. Kolečko o průměru několika pixelů, které 

se v případě přečtení zprávy, namísto fajfky, přemění v profilovou fotku příjemce 

zprávy, není označené jako funkce potvrzení o přečtení, ale respondenti se nad 

touto skutečností ani nepozastavili. Uživatelé musí aktivně „ťuknout“ na svou 

zprávu, aby se jim zobrazil čas přečtení a popisek „Zobrazeno v (čas otevření 

poslední zprávy)“. Přestože respondenti vědí, že se jedná o potvrzení o přečtení, 

dochází k situacím, kdy si její interpretaci vykládají jiným způsobem. Tato 

skutečnost významným dílem přispěla k náročnosti analýzy, jelikož jsem byl nucen 

pracovat s proměnlivou interpretací. Funkce je úzce spjatá s poskytováním 

informací o přístupu uživatelů k jednotlivým konverzacím a v prostředí aplikace 

Messenger se jí nedá vyhnout. Během analýzy se ukázalo, že velkou roli při 

interpretaci této funkce hrají vlastní preference jednotlivých respondentů, dával 

jsem tak do spojitosti jejich chování v rámci služby a srovnával se situacemi, které 

respondentům vadily. Pokud se jejich vnímání neshoduje s přístupem příjemců ke 

konverzacím, pak dochází k mnohdy k mylnému pochopení dané situace. 

Respondenti si totiž musí domýšlet, jak ostatní vnímají potvrzení o přečtení, 

zároveň ale předpokládají, že k funkci budou přistupovat stejným způsobem jako 

oni sami. 

Anna si otevírá zprávy ve chvíli, kdy není schopná odepsat obratem a vnímá 

své rozhodnutí tak, že odepíše, až se jí bude chtít a domnívá se, že se na ni za to 

lidé nezlobí. Sama ale uvádí, že když jí někdo hned neodepisuje: „tak v tom vidíš 

to, že jako nejseš tak důležitej pro toho člověka nebo ta komunikace s tebou není 

pro něj tak důležitá, ale to už si myslím, že je všechno domýšlení si...když mi 

neodpoví, tak mě to naštve, protože na tom telefonu furt jsou“. Tato ambivalence 

vnímání se projevila u všech respondentů. V některých případech se dokonce jedná 

až o sobecký přístup ke vnímání funkce. Neempatické nahlížení způsobuje vznik 

mylných domněnek. Sami se ale nevyvarovávají chování, které jim následně vadí 

u příjemců. Pro spoustu respondentů by například bylo snesitelnější, kdyby lidé, 

kteří nemají příležitost ihned odpovědět po otevření zprávy, uvedli důvod, proč 
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neodpověděli a ani nijak nezareagovali. Sami ale v některých případech přistupují 

ke konverzacím stejným způsobem a málokdy odůvodní, proč bezprostředně 

neopětovali interakci.  

 

Jakub to může být dost vytržený z toho kontextu, že ten člověk právě třeba 

něco dělá a jenom si to zobrazí a nebo si to zobrazí omylem a ani si to nepřečte 

třeba a ten druhej potom začne, na základě toho něco usuzovat bez opodstatnění, 

takže to potom z toho jakože vznikaj problémy … a zároveň to trochu mi přijde, že 

to trochu porušuje soukromí toho, že prostě máš takový, že když si to přečtu, tak 

vlastně se cítím tak nějak jako povinnej odepsat hned, aby ten druhej… prostě 

vždycky tam je to, že si řeknu „no tak teďkon vidí, že jsem si to zobrazil“ tak třeba 

jako čeká, čeká než mu odepíšu hnedka a zatímco kdyžto by to neviděl, tak prostě 

neočekává, že by jsem mu odepsal prostě hned třeba. Takže v tomhle bych asi řekl 

to jednak trochu porušuje tvoje soukromí a ty seš potom vlastně zavázanej 

v uvozovkách k tomu odepsat hned.   

 

Při nahlížení na funkci dochází v některých případech i ke srovnání 

s komunikací tváří v tvář, ale přitom k samotné komunikaci skrz IM nepřistupují 

stejným způsobem. Stejně jako u zvýšeného nutkání kontrolovat potvrzení 

o přečtení i zde se nejčastěji objevovalo různé interpretování během seznamování 

i domlouvání se na něčem. Domlouvání způsobilo transformaci vnímání funkce 

a celé konverzace, která zapříčinila srovnávání s komunikací tváří v tvář, ale toto 

srovnání při nejmenším vytváří úsměvné situace. Jakoby jsi mu něco řekl a on si to 

poslechl a odešel třeba (Anna). Respondenti očekávají bezprostřední odpovědi na 

své zprávy a dbají na to, aby taková konverzace probíhala synchronním způsobem, 

pokud se tak neděje, pak to v respondentech probouzí pocity frustrace. 

U seznamování dochází ke zvláštnímu jevu, kdy se během zásadních chvil při 

poznávání, respondenti odkazují na vlastní, mnohdy zkreslenou a neopodstatněnou 

interpretaci přístupu ke konverzacím. Tato zátěž v některých případech může vést 

až ke ztrátě zájmu, přesto se však nejčastěji jedná o pouhé domýšlení. 

 

Tereza Tak prostě, že vidíš, že si tu zprávu někdo přečetl a neodepíše ti, tak 

možná v tu chvíli něco dělá, ale možná prostě jenom na tebe sere, no.  
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Respondentům vadí, že IM komunikace neumožňuje přenášet znaky 

neverbální komunikace v takové míře jako během nemediované interakce 

s příjemcem. Nově se k těmto znakům přidala i interpretace samotného přístupu 

k zobrazování, respektive nezobrazování zpráv, jelikož nevidí, jak se příjemci tváří 

během čtení zpráv. Interpretace funkce bývá odlišná během různých situací a stejně 

tak funkci respondenti vnímají u každého ze svých kontaktů jiným způsobem. 

Ondřej kontroluje u silných vazeb stav přečtení, pokud se mu dlouho nedostává 

odpovědi, této funkci ale v jejich případě nepřikládá nijak zvláštní význam. 

Podobně jako Vincent se nebojí, že by tato funkce mohla mít výrazný vliv na 

vzájemné přátelství. Oba ale shodně uvádí, že během seznamování se už může 

jednat o projev emoce. 

 

Vincent prostě už to neřeším tolik, protože prostě jsme jenom kamarádi, ale 

pokud je to s někým, kdo jakoby… na kom ti záleží trošku jinak než jako přátelsky 

jenom, tak… prostě si vytvářet hrozně moc domněnek, proč zrovna. Ale jakmile se 

jedná o přátelé nebo o rodinu, tak si prostě vždycky říkáš jakože třeba nemají čas 

nebo odepíšou později a tolik taky kvůli tomu nestresuješ. 

 

Kromě samotné funkce potvrzení o přečtení u Anny a Daniely hraje určitou 

roli i funkce „označit jako nepřečtené“. Daniela, pro kterou je charakteristické 

otevírání všech zpráv, využívá funkci jako připomenutí konverzací, na které by 

neměla zapomenout nebo ke kterým by se ráda vrátila, až si najde čas odpovídat. 

V případech, kdy ale zná přístup komunikačního partnera ke konverzaci a tuší, že 

by její zobrazování a neodpovídání na zprávy mohlo dělat potíže, je schopna své 

chování přizpůsobit, aby minimalizovala negativní účinky spojené s tímto 

chováním. Anna si dokonce mylně myslela, že označení za nepřečtené způsobí 

změnu stavu o informaci i u příjemce zprávy. Využívala toho především ve 

chvílích, kdy si omylem otevřela nějakou zprávu, u které nechtěla dát příjemci 

vědět, že si ji přečetla.  

Respondenti jsou v závislosti na přítomnost funkce potvrzení o přečtení 

a jejím vnímání nuceni přizpůsobovat své chování, aby se v některých situacích 

„neprozradili“ a na rozdíl od komunikace tváří v tvář se snaží zjistit sdělení ještě 

před tím, než budou nuceni odpovědět, jelikož tato funkce podle nich někdy vytváří 

nátlak na okamžitou odpověď.  
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Zesílení asynchronního přístupu ke komunikaci 
Přestože je IM považován za synchronní formu komunikace, která umožňuje 

komunikaci ve zdánlivě reálném čase, účastníci šetření přistupují k této formě 

komunikace i asynchronně. Nečekají na stav aktivity, který by mohl potvrdit, že 

komunikační partner právě v současné chvíli používá aplikaci Messenger a posílají 

zprávy takřka kdykoliv. Přítomnost funkce potvrzení o přečtení paradoxně 

způsobuje ve specifických případech a situacích posílení asynchronního způsobu. 

Respondenti vyjádřili obavy nad tím, že je funkce vystavuje pod určitý nátlak 

okamžitě odpovědět, pokud si zobrazí sdělení příchozí zprávy. Ve chvíli, kdy ihned 

neodpoví, tak opětovně dochází k mylné interpretaci, jak jsem již popsal 

v předchozí kapitole. Nasnadě je znovu i srovnání s komunikací tváří v tvář, kde 

lidé vystavení nepříjemným situacím jsou nuceni reagovat ihned a nemají možnost 

předem znát sdělení zprávy. Toto paradigma se ale v prostředí IM mění a při 

používání MIM aplikací mají lidé možnost zaregistrovat sdělení dříve, než se 

rozhodnou se zprávou jakýmkoliv způsobem interagovat. Této možnosti využívají 

téměř všichni respondenti, kteří vidí sdělení v podobě příchozí notifikace o nové 

zprávě, jelikož v mnohých případech tato notifikace obsahuje část příchozí zprávy, 

někdy i celou. Většinou je to, že chci získat ten čas, abych si promyslela tu odpověď 

(Izabela). Získávají tak výhodu, kdy si mohou připravit sdělení ještě předtím, než 

si zprávu zobrazí a příjemci se ukáže potvrzení o přečtení. Toto se ale děje i ve 

chvílích, kdy respondentům napíše někdo, s kým si nechtějí psát nebo se jedná 

o náročnější téma, na které třeba v danou dobu nemají čas nebo se jím nechtějí 

zabývat. Z rozhovorů už ale nebylo patrné, u kterých osob dochází k oddalování 

komunikace. 

 

Jakub Jednak třeba, že zrovna v tu danou chvíli nemám jako třeba, když to je 

nějakej problém, kterej není úplně potřeba řešit hned, tak že jednak jako že na to 

nemám čas nebo se mi třeba zrovna nechce nebo to bude vypadat, že vlastně jako 

dost dychtím po tom to jako řešit hned a takhle. 

 

Technologické omezení prozatím neumožňuje zprostředkovat potvrzení ve 

chvíli, kdy si sdělení příjemci čtou z notifikací, jelikož tato interakce s notifikací 

probíhá na úrovni operačního systému, nikoliv uvnitř aplikace a Awareness System 

tak nemá možnost, jak zaznamenat tuto činnost. Účastníci šetření mají někdy strach 
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z otevření příchozí zprávy nebo se nechtějí vystavit bezprostřední konfrontaci 

a v extrémních případech se u Kláry děje, že je nucena vyhýbat se úplně všem 

konverzacím.  

 

 Klára Mně to spíš přijde takový směšný, když se to stane, protože jakoby je… 

jakoby se člověk tím způsobem prozradí, nebo jak to říct (přemýšlí) víš jako že 

všichni děláme (zarazí se) nebo nevím, jestli to dělaj všichni, ale já to dělám, že 

prostě si to nezobrazíš, tak když už tam mám zprávu, na kterou nechci odpovědět, 

tak si nezobrazím žádnou (neotevře aplikaci), protože bych tam měla ten aktivní 

status, takže když už nějakou otevřu i omylem, tak už na to odpovim všechno. 

 

Respondentka tak před sebe znovu staví zátěž, kterou je schopna 

minimalizovat například způsobem, že by si vypla aktivní stav v aplikaci, a poté by 

se nikomu z jejích kontaktů nezobrazovalo, že je online, ale této možnosti 

nevyužívá6. Ukázalo se, že respondenti pouze využívají možností CMC, kterou jim 

IM nabízí, ale jelikož si jsou této skutečnosti sami dobře vědomi, často si domýšlí 

nebo dokonce i vědí, co stojí za asynchronním přístupem ze strany příjemce. 

V krajních případech dochází i k oplácení stejného přístupu. Analýza odhalila, že 

samotný proces otevírání, respektive neotevírání zpráv je mnohdy posuzován jako 

projev emoce. 

4.2.2    Prostředek pro projevení emocí 

Jak již bylo zmíněno v kapitole o efektech CMC v prostředí IM, uživatelé 

využívají různorodých cest, jak vyjadřovat své emoce v rámci daného média (Derks 

et al., 2008). Rozhovory s respondenty ukázaly, že funkce potvrzení o přečtení se 

v rámci aplikace Messenger nově stala nositelem emoce. K přenesení emoce 

dochází i v případech, aniž by museli respondenti vyjadřovat jakoukoliv emoci 

pomocí slov nebo jiných dostupných způsobů. Akt otevírání, případně neotevírání 

konverzací vytvořil nový prostor pro interpretaci, jelikož se zaznamenává 

a zobrazuje, kdy si příjemce otevřel dané vlákno.  

                                                 
6 Aplikace Messenger umožňuje uživatelům pouze vypnout stav aktivity na úrovni celé 

aplikace. Pokud ale uživatel přistupuje k Messengeru skrze rozhraní webové stránky Facebook, pak 
má možnost vypnout stav aktivity pro jednotlivé uživatele zvlášť a toto nastavení se poté přenese i 
do mobilní aplikace. 
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Všichni respondenti zmínili, že této nové možnosti, jak projevit emoci 

využívají. Nejčastěji respondenti využívají cíleného zobrazení zprávy, na kterou 

nemají v plánu ihned zareagovat a nechávají tak příjemce zprávy v nejistotě. 

Respondenti si to nejčastěji představují jako projev pasivní agrese, v krajních 

případech se jedná o projevení nezájmu nadále komunikovat nebo se tak často 

děje během seznamování. Toto chování je úzce svázané s asynchronním přístupem 

a sémiotickou zátěží samotné funkce. Dalo by se dokonce hovořit o meta projevu 

emoce. 

  

Jakub A to jakože právě, že tím, že chybí vlastně ta komunikace z očí do očí 

prostě ta verbální, že nemůžu dát tak jako třeba najevo prostě důraz, že jsem 

naštvanej nebo takhle, tak tam prostě hodím to zobrazeno a to je jako taková ta 

tečka, ten důraz. 

 

Během dotazování se několik otázek věnovalo takzvanému Ghostingu. Jedná 

se o slangové označení praktiky, která slouží k ukončení vztahu, během které se 

cíleně odepírá možnost komunikovat (Safronova, 2015 in Freedman & Powell, 

2018). Ignorování zpráv někdy bývá podpořené jejich zobrazením a neopětováním 

interakce. Touto technikou respondenti zdánlivě znemožňují možnost kontaktu 

a nechávají příjemce, aby zvážil, zda znovu napsat nebo ne. Nejčastěji se 

s Ghostingem respondenti setkávali během seznamování a někteří i během svých 

vztahů a většina z nich se ocitala na obou stranách barikády. Během aplikování této 

praktiky bylo respondenty zažíváno široké spektrum pocitů. Izabelu to chvíli štvalo 

a následně dodává: „došlo mi, že asi tudy cesta nevede a už jsem to pak jako neřešila 

a už jsem mu prostě nepsala“. Podle Tobiáše je to fakt hnusný a pro Jakuba 

se jednalo o dost ošklivej pocit. 

 

Viktor to nemůžeš fakt nic a teď ještě kdy si představíš nějaký co všechno se 

může…a chceš ji vermomocí něco říct a ona ti dává tu zeď, tak to je fakt zoufalost, 

to nemůžeš jakoby vůbec nic.  

 

Pokud se respondent s příjemcem zprávy teprve seznamuje, pak se učí jeho 

vnímání funkce a hodnotí ho z pohledu sebe sama. Ve výjimečném případě se 

někdy může toto pochopení interpretovat jako projev náklonnosti. Adélu těší, že 
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si na to (odepisování) ten čas najde, ačkoliv je třeba někde s kámošema, tak stejně 

píše. Během procesu učení, jakým způsobem příjemci přistupují k otevírání, nebo 

neotevírání zpráv a na základě tohoto chování a patternů s nimi spojenými následně 

analyzují, zda něco mezi nimi a příjemcem není v nepořádku. 

 

Daniela No, jakože vlastně spolu jsme to přesně měli vždycky jako tak, že oba 

odepisujeme docela jako se zpožděním, ale vždycky si nějak odepíšeme a teďka se 

mi jako několikrát stalo, že neodepsal vůbec, tak už jsem nad tím přemýšlela, jestli 

je všechno v pohodě, nebo jestli tam je nějakej problém, ale vlastně jsem se jako 

nikdy neodhodlala se na to zeptat nebo se v tom šťourat. Ale vlastně jsem se jako 

nad tím pozastavila, že neodpovídá tak moc, že už je to i mně divný. 

(nervózní smích) 

 

Jak se ukázalo v předchozí kapitole, tato sémiotická zátěž pro uživatele 

představuje prostor pro odlišnou interpretaci. Podle Tobiáše je na tom blbý, že ty 

nevíš, jestli to na toho člověka má nějakej vliv, takže je možný, že já se o něco 

snažím a ten člověk to má úplně na párku, protože k tomu přistupuje jinak. 

K projevům negativních emocí dochází v některých případech i ze srandy, kde se 

také projevují účinky reverzní psychologie, ale znovu se vracíme k tomu, že ne 

každý si tyto záměry vykládá shodným způsobem.  

 

Viktor když tě ten člověk nezná a ty mu prostě dáš takovou malou zeď, tak 

nezájem vyvolává zájem (smích) a věřím tomu, že to funguje, i když je to hrozný. 

 

Že je funkce potvrzení interpretována jako nositel emoce pro mě bylo při 

analýze rozhovorů velkým překvapením a do jeho vnímání se někdy promítá 

i přítomnost ostatních Awareness Cues. 

4.3    Analýza dopadu Awareness Cues na vnímání potvrzení o přečtení 

V průběhu dotazování jsem se snažil zjistit, zda a jestli vůbec mají některé 

Awareness Cues vliv na samotné vnímání funkce potvrzení o přečtení. 

V rozhovorech jsem se soustředil na situace, kdy respondenti vidí některé ze svých 

přátel, kteří jsou aktivní, ale zrovna jim neodepisují, poté na situace, kdy měli od 

aplikace potvrzení, že příjemce zprávy měl příležitost zareagovat, ale nevyužil toho 
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a v poslední řadě situace, kdy si příjemce jejich zprávu zobrazil, ale neodepsal 

vůbec nebo s velkou prodlevou. 

Šetření ukázalo, že málokteré Awareness Cues mají zásadní vliv na proměnu 

vnímání funkce potvrzení o přečtení. Respondenti spíše věnují pozornost obsahu 

a nedávají moc do spojitosti stav aktivity a přístup ke konverzacím. Jedním 

z důvodů je nedůvěra některých respondentů v přesnost Awareness systému 

aplikace a zlehčující okolnost bývá i znalost kontextu. Pokud ale kontext během 

konverzace chyběl, pak začínala být funkce potvrzení o přečtení vnímána 

intenzivněji, především z negativního pohledu. Ukázalo se tak, že zásadní vliv na 

vnímání na funkci potvrzení nemá pouhá přítomnost ostatních Awareness Cues, ale 

rozhodujícím byl především kontext. Proto jsem k analýze přistoupil právě z tohoto 

pohledu.  

4.3.1    Nepřikládání významu 

Při rozhovorech respondenti zmiňovali, že si všímají širokého spektra 

Awareness Cues, nejčastěji již zmiňovaného potvrzení o přečtení, stavu aktivity, 

reakcí na zprávy a ukazatele toho, že někdo píše. Málokdy si ale dávají do spojitosti 

tyto ukazatele a jejich vzájemnou propojenost. 

 

Daniela No já vlastně asi fakt moc nesleduju, jestli je ten člověk aktivní, nebo 

ne. Jakože možná si toho občas jako všimnu, ale že bych si to jako tak nějak dávala 

dohromady: je online a neodpovídá, to asi ne. Jsem tomu vlastně nikdy jako fakt 

nepřisuzovala nějakou jako vysokou důležitost. 

 

Nedůvěra ve stav aktivity 

Polovina respondentů vyjádřila pochybnosti nad tím, jak jsou některé 

Awareness Cues vyobrazovány, respektive se pozastavovala nad jejich relevancí. 

Obecně se má za to, že je člověk aktivní ve chvíli, kdy otevře aplikaci na svém 

mobilním telefonu, pakliže má zapnutý stav aktivity, pokud ne, tak rovněž nevidí 

stav aktivity a poslední aktivity u ostatních uživatelů a aktivita se ukončuje ve 

chvíli, kdy uživatel aplikaci opustí. Nezáleží už ale na tom, zda si člověk jen na 

sekundu třeba jenom už ze zvyku (Jakub) otevře aplikaci a hned ji zavře. Aktivita je 

zaznamenávána i v případě, že se člověk nachází na sociální síti Facebook. 

Například Anna využila možnosti vypnout stav aktivity v aplikaci Messenger, ale 
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při používání sociální sítě Facebook se ostatním uživatelům ukazuje, že je aktivní, 

protože v rámci této služby svou aktivitu nevypla. Podle Tobiáše ukazatel aktivity 

a čas poslední aktivity ztrácí smysl, protože se stejně ukazuje tak random a sám mu 

nepřikládá moc velkou důvěru. Netransparentnost a nejasnost této signalizace může 

v některých případech vyvolávat i nejistotu, jelikož nastávají také situace, kdy se 

ukazuje aktivní stav u uživatelů, kteří už aplikaci nebo webovou stránku opustili. 

Na vině může být samotný Awareness systém aplikace, který neaktualizuje stav 

aktivity v reálném čase. 

 

Ondřej Protože někdy fakt mi přijde, že to může ukazovat, že jsi online, i když 

online nejseš, nebo nejseš přímo na Messengeru a někdy, i když je třeba online, tak 

chápu, že třeba řeší něco s jinejma kamarádama, že se třeba domlouvá nebo tak, že 

mi nemůže odpovědět, takže pokud to není fakt něco urgentního, tak mně to nějak 

nevadí, no. 

 

Respondenti, kteří nedůvěřují v ukazatel aktivity nepovažují tento stav za 

signalizaci toho, že je příjemce k dispozici a v případě nezobrazování zpráv 

se u nich neprojevují negativní emoce. Rozhodující v takových případech je 

i znalost nejen samotné aplikace, ale také kontextu, který konverzaci obklopuje. 

Znalost kontextu 

V případě, že respondenti vědí, co příjemce zprávy v danou chvíli dělá nebo 

znají jejich přístup k otevírání zpráv, pak jim nevadí, že zrovna nereagují, tak jak 

by si třeba oni sami v tu chvíli představovali. V některých situacích dokonce ani 

nepotřebují, aby si příjemce zprávu zobrazil, protože vědí, že jde sdělení přečíst 

z notifikace nebo uvnitř aplikace, aniž by museli otevírat dotyčné vlákno 

konverzace. 

U partnerů a nejbližších přátel respondentů může dokonce chování vyběhnout 

z nějaké normy, ale vzhledem ke skutečnosti, že většinou dobře znají vzájemné 

plány v rámci dne, pak se ukazuje, že nemají ostatní Awareness Cues prokazatelný 

vliv na vnímání potvrzení o přečtení. 

 

Izabela I třeba když jdu z fitka a píšu příteli, jestli jako mám něco koupit, tak 

vím, že když si to jako přečet, takže má mobil u sebe a jako odpoví mi. A když ne, 

tak vím, že má mobil na sedačce a hraje hry.  
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Jakub Ale jako když se to stane, že si to zobrazí a ne to (neodpoví), tak to ve 

mně jako moc emoce neprobouzí, protože jako vím, že pozdějc odepíše. Nebo jako 

mám takovou tu jistotu, že později odepíše. 

 

Respondenti si dokáží obhájit, proč s nimi příjemci zpráv zrovna v danou 

chvíli nekomunikují nebo nevyužili příležitost. Někdy si jsou sami vědomi, že třeba 

napíšou zprávu, na kterou není nutné odpovídat a také znalost přístupu ke vnímání 

všech funkcí bývá polehčující okolností. Že to neřeší tolik, co já (Tobiáš).  

4.3.2    Zintenzivnění negativních pocitů 

Funkce potvrzení o přečtení bývá problematickou nejen v případech, kdy 

schází situační kontext, ale i v případech, kdy respondenti ještě neznají přístup 

ostatních k IM, tedy ve chvíli, kdy se vzájemně ještě neznají tak dobře. Během 

tohoto období do vnímání vstupují i ostatní Awareness Cues. 

Absence kontextu 

Jelikož aplikace Messenger nedokáže dokonale zprostředkovávat kontext, 

nutí respondenty často přemýšlet nad tím, proč jim jejich komunikační partner 

neodepisuje, znovu zde přichází do role i samotné vnímání funkce. Z dostupných 

informací o aktivitě a času poslední aktivity, případně potvrzení o přečtení, nejsou 

schopni sestavit ucelený obrázek celé situace. Respondenti jsou tak nuceni 

domýšlet si, proč není komunikace opětována. Uchylují se k ospravedlňování 

tohoto rozhodnutí, aby zlehčili pocity, které během neopětování komunikace 

zažívají. Tobiáš, i přesto, že se svou přítelkyní komunikuje často a zná ji lépe než 

ostatní, se dostává do situací, kdy mu funkce nasadí brouka do hlavy. 

 

Tobiáš Nevím, tak to je taková nejistota, že nevím, co se děje. Může to být na 

jednu stanu, že se jí něco mohlo stát, na druhou stranu může být naštvaná a já to 

nevím, protože na ní prostě nevidím, žejo. Já nevím, je to takový, že… je to taková 

lehčí úzkost. Asi bych to vyjádřil takhle. 

 

 Ve chvíli, kdy se chování příjemce neshoduje s požadovaným přístupem 

respondenta, společně s nedokonalostí informací o kontextu, představuje funkce 

překážku. Zajímavě je v některých případech nahlíženo i na reakce na zprávy, které 
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začali někteří respondenti vnímat jako potvrzení o přečtení, což jen podtrhuje 

nejednoznačnost sémiotického uchopení. V případě nátlaku na odpověď by 

respondenti uvítali, kdyby jim byl předložen důvod, proč nemohou v danou chvíli 

reagovat.  

 

Daniela No jako vlastně mě to štve, že si říkám „no tak to nemůžeš aspoň 

odepsat?!“ nebo kdyby ten člověk řekl jako „ne“ nebo něco, tak by mi to asi bylo 

příjemnější, než když ty zprávy zůstanou úplně bez odpovědi. Že mi jako přijde 

v pohodě počkat, ale vlastně jako vždycky čekám, že ta reakce jako přijde, i když to 

třeba není relevantní, tak klidně říct „hele promiň, neměl jsem čas“ nebo něco 

takovýho. 

 

Klára jako jediná z respondentů dává pravidelně do souvislosti potvrzení 

o přečtení a stav poslední aktivity, ale zvýšeným kontrolováním se jí někdy stává, 

že když vidí zobrazenou zprávu a ví, že její kamarád, kterému psala, je na telefonu 

a používá jinou sociální síť, tak je z neopětování interakce ještě více zklamaná. 

Utvrzuje se tak pomocí Awareness Cues ve vlastních myšlenkách ohledně chování 

ostatních.  

 

Klára Já jsem brutálně over-thinking. Já bych podle mě vůbec neměla mít 

sociální sítě (smích). Mě to úplně ničí. Já jsem přesně ten člověk, když mi někdo 

neodpovídá na zprávu hodinu, tak prostě už jako ho jako pohřbívám nebo mám 

pocit, že mě nenávidí. 

 

Opakovaně se stává, že jsou respondenti nuceni si mylně interpretovat dané 

chování komunikačního partnera, během kterého zažívají pocity smutku, zklamání 

a strachu, aniž by znali skutečný důvod. Respondenti jsou si vědomi této zátěže na 

psychiku a samotným se jim uleví, v případě, že se vysvětlí, proč neprobíhala 

interakce očekávaným způsobem. 

V některých případech se unáhlují k závěrům, které mají vliv na smýšlení 

ohledně příjemce. Ondřej v závislosti na chování své kamarádky vyjadřoval obavy 

ohledně jejich vztahu: „začalo mi připadat, že je povýšená, že je nad to, aby mi 

odepisovala“. Jak se později ale ukázalo, tyto domněnky byly neopodstatněné a při 

získání dodatečného kontextu nakonec pochopil, že takový přístup ke zprávám u ní 
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bývá běžným a ve chvíli, kdy neodepisuje hned, tak si to už tolik nebere „protože 

vím, že mi to osobně řekla, že si mě váží, a proto teď tomu přikládám menší 

důležitost, když mi třeba neodepíše“. 

 

Hodnocení funkce 

Na závěr bych se rád pozastavil nad hodnocením této funkce ze strany 

dotazovaných. Aniž by dopředu věděli záměr mého výzkumu, tak si nejvíce ze 

všech Awareness Cues všímali právě potvrzení o přečtení. Neznamená to, že by 

tuto funkci vždy aktivně pozorovali, ale žádný z respondentů nezmínil, že by tuto 

funkci nikdy za žádných okolností neregistroval. S funkcí bylo spojené široké 

spektrum emocí a pocitů, převážně těch negativních. 

Respondenti výjimečně vyjadřovali užitečnost funkce, pokud tak učinili, tak 

to bylo z důvodu, že se pro ně jedná o přirozenou součást komunikace 

prostřednictvím IM, nebo že slouží pouze ke skutečnému potvrzení přečtení. Zde 

už ale výčet užitečnosti končí a spíše se přikláněli k tomu, že je funkce na obtíž 

„v případě, že si zobrazím zprávu, na kterou nechci odpovídat“ (Klára). Funkci by 

respondenti, kteří ji nevnímají jako přirozenou součást Messengeru, nejraději 

vypnuli a také by se vzdali možnosti, aby u ostatních uživatelů viděli, zda si 

zobrazují jejich zprávy. Sami tak projevovali zájem zbavit se některých zátěží 

a změn, které tato funkce přinesla, ale jinou aplikaci, která tuto volbu umožňuje, 

nemají v plánu používat.  

4.4   Diskuze 

Výzkum prokázal, že někteří z respondentů nahlíží na komunikaci 

prostřednictvím aplikace Messenger odlišným způsobem než ke komunikaci tváří 

v tvář a přisuzují jí větší hodnotu. Toto vnímání koresponduje s Waltherovou 

(1996) teorií hyperpersonální CMC, která umožňuje konstruovat verbální sdělení 

způsobem, který není možný během spontánní komunikace tváří v tvář. 

Respondenti si dávají více času na promyšlení odpovědi v případě, že konverzace 

vyžaduje kvalitní odpověď. Tato skutečnost ale v prostředí IM, kde je 

implementována funkce potvrzení o přečtení, vede k větší prodlevě v přistupování 

k vzájemné interakci. Během konverzace respondenti mění i svůj styl komunikace 

v souladu s možnostmi prostředí, které jim umožňuje přenášet omezené množství 

neverbálních znaků (Burgoon & Walther, 2008).  
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Pokud by se na IM nahlíželo pouze jako na platformu umožňující textovou 

komunikaci, pak by pravděpodobně nebyla tou nejvhodnější pro každodenní 

komunikaci. Dnes ale tato forma CMC představuje prostředí, které je pro 

respondenty poměrně bohaté na znaky neverbální komunikace, přestože je stále 

neumožňuje přenášet dokonale, a dalo by se tak v současných podmínkách 

označovat za rich medium (Daft & Lengel, 1984).  

Stejně jako popisují ve své teorii Short et al. (1976) proces volby daného 

média i respondenti volili Messenger na základě účinnosti média přenést potřebné 

informace. Kromě toho si respondenti zvolili IM, jelikož jim s pomocí Awareness 

systému aplikace zprostředkovává pocit náklonnosti a bývá pro ně médiem, které 

nejefektivněji umožňuje potřebnou formu komunikace. Ve chvílích, kdy naráží na 

problémy IM, nebo se jim zdá tato forma komunikace nedostatečnou, pak volí jiný 

druh, který se zdá být pro daný úkon vhodnější, v případě neopětování 

bezprostřední interakce sahají po telefonním hovoru.  

Vnímání funkce u ostatních uživatelů probíhá na základě vlastních preferencí, 

což představuje překážku při odlišnostech ve vnímání. Toto chování rovněž 

koresponduje se SIDE modelem, který bývá aplikován především v prostředí, kde 

se zdroj a příjemce zprávy ještě neznají natolik, aby si mohli jeden o druhém 

vytvořit obrázek a posuzují kroky uživatelů sami podle sebe (Lea & Spears, 1995).  

Jedním z cílů práce bylo i zjistit, jací lidé mají vliv na přijetí funkce. Jak se 

ale ukázalo, samotní lidé nejsou rozhodujícím faktorem během interpretace, 

mnohem důležitější proměnnou je totiž kontext, který obklopuje jak respondenty 

samotné, tak i danou situaci. 

Kromě zmíněných limitů, které jsem uvedl v samostatné kapitole, se projevila 

i náročnost analýzy, která může způsobovat odlišnou interpretaci od pochopení 

funkce samotnými respondenty, kvůli již několikrát zmiňované sémiotické 

náročnosti. Účastníky tvořili lidé, kteří mají naprosto odlišný způsob k přístupu 

k dané formě komunikace a opakovaným jevem byla i diskrepance výroků 

respondentů. Do délky odpovědí jsem v analýze moc nezasahoval, jelikož by 

v některých případech nedokázaly dostatečně přenést dané sdělení. Jak se totiž 

ukázalo, funkce potvrzení o přečtení není jen funkcí, která by signalizovala 

samotný akt přečtení a neumožňovala vznik prostoru pro odlišné vnímání, nově se 

stává dalším kanálem v procesu mezilidské komunikace, se kterým musí zdroje 

i příjemci zpráv během rozprav počítat.  
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Výsledky analýzy, kromě bližšího pochopení problematiky, slouží také 

společnostem, které se rozhodují, zda implementovat potvrzení o přečtení do svých 

služeb. Jak se ukázalo, během domlouvání a seznamování dochází ke komplikacím, 

které můžou v některých případech vyústit v negativní emoce a v krajních 

případech mít i vliv na vzájemný vztah. Záhadou zůstává, proč se společnost 

Facebook rozhodla neposkytnout uživatelům možnost potvrzení o přečtení 

v aplikaci Messenger vypnout, zatímco jiné aplikace, dokonce i aplikace z jejich 

portfolia, tuto volbu umožňují7. Přestože jsou některé situace problémové 

a v mnohých případech jsou s funkcí potvrzení o přečtení spojené negativní emoce, 

nelze tvrdit, že se tak děje ve většině případů při používání služby. Průběh 

rozhovorů a samotné otázky se soustředily spíše na obtížné situace, nicméně 

negativní vliv je v tuto chvíli nepopiratelný.   

Pokud by v budoucnosti bylo na tento výzkum navázáno, doporučoval bych 

se zaměřit pouze na specifické situace. Jako nejvhodnější a nejzajímavější se jeví 

mnohokrát zmiňované seznamování, tedy během procesu, kdy se ze slabých vazeb 

postupně stávají silné vazby. Toto období je charakteristické neznalostí kontextu, 

který jak se ukázalo, bývá rozhodující složkou pro posuzování jak samotných 

konverzací, komunikačních partnerů, tak i funkce potvrzení o přečtení. Posilováním 

těchto vazeb se posiluje i vzájemné povědomí o vnímání funkce. Další možností by 

bylo studovat účinky funkce u jiných věkových kategorií a společně s tím i u lidí, 

kteří například nevyužívají IM jako preferovaný kanál pro mediovanou 

komunikaci. V neposlední řadě by bylo zajímavé provést komparační studii, kde by 

jedna skupina účastníků měla funkci potvrzení o přečtení vypnutou, zatímco druhá 

zapnutou, nebo porovnávat vnímání funkce potvrzení o přečtení v rámci různých 

aplikací, které se liší dostupností a množstvím Awareness Cues.  

                                                 
7 Aplikace WhatsApp umožňuje upravovat nastavení jednotlivých Awareness Cues. 
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5    ZÁVĚR 

Tato diplomová práce popisuje vliv funkce potvrzení o přečtení 

v mediovaném prostředí na transformaci mezilidské komunikace. V teoretické části 

jsem za pomocí postupného vymezování a definování počítačově mediované 

komunikace představil, proč se odkláním od nejširšího pojetí CMC, které zahrnuje 

jakoukoliv komunikaci prostřednictvím počítačů. Dále jsem popsal, z jakého 

pohledu se na CMC, ve spojení s mezilidskou komunikací, nahlíží. Jelikož mnou 

studovaná mezilidská komunikace probíhá skrze mobilní aplikaci, bylo zapotřebí 

propojit disciplíny CMC a HCI a vnímat je jako neoddělitelnou součást. Mezilidská 

komunikace probíhající skrze nějaké médium přebírá jeho vlastnosti a v závislosti 

na zvoleném médiu je umožněno její zprostředkování v omezeném měřítku. 

Komunikace bývá zpravidla odlehčena o některé znaky neverbální komunikace 

a kontext – v návaznosti na chybějící kontext vznikly Awareness systémy. Tyto 

systémy prostřednictvím Awareness Cues předkládají uživatelům některé chybějící 

znaky komunikace, které slouží k dokreslení celé situace, v tomto případě se jedná 

například o stav aktivity v rámci aplikace Messegner, identifikátory o stavu zpráv 

nebo potvrzení o přečtení. Během popisu IM jsem přiblížil mnohé efekty CMC, 

které jsou spjaté s touto formou mediované komunikace a popsal prostředí aplikace 

Messenger, které posloužilo k výzkumu. 

Využitím polostrukturovaných rozhovorů a jejich následné kvalitativní 

analýzy jsem předložil výsledky šetření. Do jeho průběhu se zapojilo celkem deset 

lidí, pět žen a pět mužů ve věkovém rozmezí 20–25. Cílová skupina je tvořena 

lidmi, kteří využívají dennodenně Messenger ke komunikaci a zároveň tato skupina 

představuje část obyvatel, která má nejčastěji internet v telefonu a nejčastěji 

využívá IM a je tak skupinou jedinců, kteří funkci důvěrně znají a přichází s ní do 

styku nejčastěji.  

Spíše než zásadní proměny v mezilidské komunikaci funkce drobným 

způsobem transformuje nebo zesiluje některé efekty CMC a pozměňuje tak přístup 

k této specifické formě, než že by měnila základy mezilidské komunikace. 

Z pohledu mezilidské komunikace přináší funkce potvrzení o přečtení další 

překážku a zesložiťuje dekódování sdělení, jelikož vnáší do procesu další kanál, 

skrze který se přenáší zprávy. Funkce potvrzení o přečtení paradoxně podporuje 

asynchronní přístup ke komunikaci, jelikož se uživatelé ocitají v situacích, kdy ještě 

nemají rozmyšlenou odpověď, vyhýbají se bezprostřední konfrontaci nebo nemají 
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vůbec zájem o komunikaci. V takových případech se prokázalo, že si respondenti 

raději zprávy neotevírají nebo různými způsoby obchází potvrzení o přečtení, 

nejčastěji skrze notifikace – tato možnost jim je v komunikaci tváří v tvář odepřena.  

Potvrzení o přečtení představuje sémiotickou zátěž pro uživatele Messengeru. 

V různých situacích si vykládají funkci různými způsoby, u různých osob je na 

funkci nahlíženo odlišně a pokud nebývá interpretace shodná, pak mnohdy dochází 

k nepříjemnostem a nejasnostem při jejím vzájemném pochopení. Přítomnost 

funkce potvrzení o přečtení v lidech také probouzí zvědavost, kdy respondenti 

opakovaně kontrolovali, zda byla zpráva přečtena a zda mohou očekávat odpověď. 

Samotná funkce potvrzení o přečtení se stala novým nositelem emoce. Lidé skrze 

funkci vyjadřují zájem, ale i nezájem. Do funkce projektují některé své pocity, ale 

nemají jistotu, že tyto pocity budou stejným způsobem pochopeny příjemci.  

Dále bylo v analýze zjišťováno, jaký vliv na vnímání funkce potvrzení 

o přečtení mají ostatní přítomné Awareness Cues. Někteří z respondentů dokonce 

nevěří Awareness systému aplikace Messenger. Ukázalo se, že spíše než samotné 

cues, je rozhodujícím ve vnímání funkce potvrzení o přečtení kontext. V případě 

znalosti kontextu nebyli respondenti významným způsobem rozrušení, pokud jim 

jejich komunikační partner neodpovídal, jak by si sami v tu chvíli představovali 

a ostatním Awareness Cues nevěnovali zvláštní pozornost. Při absenci kontextu 

jsou uživatelé nuceni ospravedlňovat si, proč jim není opětována komunikace. 

Během tohoto procesu se zesilují negativní účinky a emoce s funkcí spojené. Někdy 

se ale ukáže, že jsou tyto domněnky mylné a respondenti si tak sami před sebe 

zbytečně staví sémiotickou překážku, které se ale jen těžko vyhýbá.  

Po uplynutí 50 let od zaslání první mediované zprávy na velkou vzdálenost 

se potvrzení o přečtení přetransformovalo z manuálního potvrzení příjemcem 

zprávy na potvrzení automatické, které zprostředkovává za uživatele samotná 

aplikace pomocí Awareness systémů, toto zjednodušení přineslo na jednu stranu do 

CMC lidský faktor, který je jistě implementován v IM službách za dobrým účelem, 

účelem přiblížit tuto formu komunikace co nejvíce komunikaci tváří v tvář. Na 

druhou stranu se ale přítomností funkce objevily některé překážky a především 

otázky, které musí uživatelé řešit každý den. Snaha o poskytování co největšího 

množství informací o potřebném chybějícím kontextu, který je zásadní složkou 

komunikace a dopomáhá k jejímu pochopení, je jistě vítanou změnou, ale za 

jakou cenu?  
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10   PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Scénář rozhovoru  

 

(Úvod) 

 

Posíláte dneska ještě někdy SMS zprávy? 

S kým se nejčastěji bavíte? 

 

(Přechod k IM) 

 

Proč IM, a ne třeba jiný kanál? 

S kolika lidmi jste si včera psali? 

Píšete si v současné době s někým pravidelně? 

Kterou aplikaci pro IM používáte nejčastěji? 

 

(Chování v rámci Messengeru) 

 

Když zaregistrujete, že vám přišla zpráva, jste nuceni si ji hned zobrazit? 

Odkládáte někdy odepisování na zprávy? 

Reagujete okamžitě po otevření zprávy? 

Zobrazujete si zprávy i ve chvíli, kdy nejste schopní obratem odepsat? 

 

(Awareness Cues) 

 

Které z Awareness Cues si nejvíce všímáte? 

Píšete si s někým tak často, že znáte jejich chování v rámci aplikace Messenger? 

Dokážete na základě těchto ukazatelů poznat, že něco mezi vámi není v pořádku? 

Kontrolujete, zda si lidé zobrazují vaše zprávy? 

Je pro vás funkce potvrzení o přečtení užitečná? 

Snažíte se někdy potvrzení o přečtení nějakým způsobem obcházet? 

Využíváte někdy toho, že zobrazíte zprávu cíleně a neodepíšete? 

Setkali jste se někdy s termínem Ghosting? 
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(Typové situace) 

 

Jak vnímáte situaci, kdy jste otevřeli Messenger, vidíte, že je (jméno) aktivní, ale nezobrazuje 

si vaše zprávy? 

Jak vnímáte situaci, kdy víte, že byl/a (jméno) aktivní, ale vaši zprávu si nezobrazil/a? 

Jak vnímáte situaci, kdy vyžadujete odpověď, (jméno) si vaši zprávu zobrazil/a,  

ale neodpověděl/a hned? 

Pokud vám některá z těchto situací vadila, oplácíte dotyčné osobě stejné chování? 

Je pro vás lepší, když zpráva zůstane pouze zobrazená, nebo je na ní alespoň reakce? 

Kdyby existovala možnost funkci potvrzení o přečtení na Messengeru vypnout, využili  

byste ji? 

Je ještě něco, co byste chtěli v rámci tohoto rozhovoru dodat? 

 

(Poděkování a debriefing) 
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Příloha 2 – Přepis rozhovorů  
Respondent: Tobiáš 

 

Takže první rozehřívací otázka. Posíláš dneska ještě SMS? 

Jo, posílám, no. 

Posíláš je hodně? 

No jako já myslím, že pošlu tak jednu dvě za den. 

Takže vlastně pořád docela dost by se dalo říct. 

No, denně posílám. Hlavně kvůli práci teda. 

Předtím jsi je asi posílal víc, předpokládám. Dalo by se říct, že jsi to nahradil nějakou jinou 
formou komunikace? 

Nahradil jsem to asi hlavně Messengerem. Já jsem si hodně smskoval s mámou, takže máma se dostala na 
Facebook a začali jsme si psát na Messengeru. No a instáčem directem asi nejvíc. Těmahle dvěma. Já třeba 
nemám WhatsApp, ani Viber, nic. Používám co nejmíň aplikací to jde. 

S kým se nejčastěji v současné chvíli bavíš? Vlastně říkal jsi, že si píšeš s mámou, nemusí to být 
jenom psaní, s kým se nejvíc bavíš. Jde mi o to, jestli jsou to třeba přátelé, kolegové… 

Jojo. Lucie, máma, kolega jeden teda… řekl bych kolegové hodně a přátelé, no. A pak takový ty anomálie 
typu, když mně někdo píše někdo jako žádost o zprávu, to se děje docela často, když někdo něco chce. 

A převažuje komunikace tváří v tvář nebo mediovaná? 

Je to vtipný, ale třeba s mámou asi určitě převládá mediovaná, s Veronikou asi ta tváří v tvář a s kamarádama 
je to tak půl na půl. I když to spíš možná převládá ta mediovaná, protože když vezmu, že si píšeme třeba 
každý den a pak jednou v tejdnu se vidíme, tak asi převládá ta mediovaná. A s ostatníma kámošema asi to 
samý. 

Teď když jsi zmínil, že využíváš hodně té mediované komunikace, tak vnímáš nějaké její 
výhody? 

Tak, že to překonává časoprostorové omezení a je to zadarmo, že jo. Nebo tu, kterou mám na mysli já, tak je 
zadáčo, je to rychlý, můžu to poslat kdykoliv, nemusím s tím člověkem mluvit, žejo, tak to ti ušetří čas, 
nemusíš nikomu volat. No takový bezprostřední, no. 

Vnímáš nějaké omezení? 

Omezení je to, že mě to občas sere v tom, že jseš furt na tom telefonu a jenom do toho koukáš. A já už jsem si 
před nějakým časem dával detoxy, a pak vlastně v tom detoxu zjistíš, že když si ho dáš na jeden den, tak 
najednou se ti nabalí takovejch zpráv, takže jakoby ta nevýhoda je v tom, že se člověk u toho, když si od toho 
pak udělá nějakej odstup, uvědomí, že je na tom fakt hodně závislej. Takže ta nevýhoda je třeba, že mi přijde, 
že mi až moc zasahuje do volnýho času. 

A kdybys to třeba mohl ještě srovnat s komunikací tváří v tvář? 

Výhoda je, že asi víc věcí stihne vyřešit, než tváří v tvář a nejde to tolik do hloubky si myslím. Když chci 
vyřešit nějaké věci do hloubky, tak to tomu člověkovi volám. A nevýhoda, že tam není ten… chybí mi tam 
ten lidskej faktor, že radši prostě s někým bavím… no jako záleží na situaci a jak s kým, žejo. Když je to 
dobrej kámoš, tak se s ním radši chci vidět tváří v tvář, a pak mě štve, že si spolu píšem a nevidíme se. 
Kdežto když je to nějaké zařizování s nějakým kolegou, tak mi přijde, že to je výhodnější. 

Máš v současné době někoho, s kým si píšeš pravidelně? Dejme tomu klidně každý den nebo 
každý týden. 

To jsou skupinový konverzace s kámošema, máma, přítelkyně…to je blbý říkat, když to budu používat 
takhle… 

Můžeš klidně říkat jména. 
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Tak Lucie, máma, skupinový konverzace, a to je asi všechno. To není zas tolik. Ony ty skupinový konverzace 
pak nahrazujou ty jednotlivý, žejo. 

Tak teď se budeme bavit chviličku jenom o tvém chování v rámci Facebook Messengeru, 
nebudeme řešit žádný jiný aplikace. A mě by zajímalo, jestli když zaregistruješ, když ti přijde 
zpráva, tak jestli jsi nucený si ji hned otevřít? 

Jo, docela jo… jako nevidím důvod si ji neotevřít prostě. 

Reaguješ okamžitě po otevření zprávy? 

No v zásadě hned. Hned jak to přečtu, tak odpovím, prostě. Mi to přijde jako slušnost… když jsem zrovna na 
telefonu. 

A očekáváš naopak od ostatních taky bezprostřední odpovědi? 

Ne, to už neočekávám. To už mě život na Facebooku naučil, že to nemám očekávat. 

Odkládáš někdy odepisování na zprávy? 

No, tak to je fakt výjimečný.  

Vzpomeneš si na případy, kdy to odkládáš? 

Když mě někdo naštve, tak… a píše mi a já ho chci trochu podusit, tak mu to prostě odložím a napíšu mu 
prostě až za několik dní. Nebo když vidím, že to ten člověk dělá mně, tak mu to třeba oplatím, viď. Ale jinak 
asi ne. To dělám hodně jako výjimečně.  

Je to odkládání taky kvůli tomu, abys ten druhý nevěděl, že sis tu zprávu zobrazil? 

To spíš, že jí zobrazím a právě tím ho podusím. Ale jo, taky, když se mi… když je to nějaká nepříjemná… 
když je to člověk, se kterým se nechci vyloženě bavit, tak si to ani nezobrazím, ale nikdy se mi nestalo, že 
bych si to nikdy pak už nezobrazil. Pak si to třeba zobrazím po nějakym čase a napíšu mu stejně.  

Otevíráš zprávy i ve chvíli, kdy víš, že nejsi schopný obratem odepsat? 

Tak to ne. Otevřu až fakt, když mám čas. 

Teď pomalu přejdeme na ty Awareness Cues, jak jsem říkal, klidně to ještě jednou zopakuju, 
ať v tom máme jasno. Pro jistotu to ještě jednou zopakuju (výčet Awareness Cues) Tak by mě 
zajímalo, kterých z těchhle cues, nebo řekněme znaků si nejvíc všímáš na Messengeru? 

Asi jako zobrazeno, to mě docela zajímá. Třeba už docela ignoruju, jestli je ten člověk online nebo offline. 
Protože mi přijde, že už to ztrácí trochu smysl, protože se to stejně ukazuje tak random na tom Facebooku. 
Takže asi zobrazeno je pro mě nejdůležitější i čas, co tam je. 

Píšeš si s někým v současné době tak často, že znáš jeho nebo její chování v rámci aplikace? A 
teď mám na mysli, že víš, kdy ten člověk bývá online, jak rychle odepisuje… 

Jo, mám pár lidí. 

Poznáš na základě toho jejich chování, že něco mezi vámi není v pořádku? 

No to poznám určitě. 

Na základě čeho to poznáš? 

U některých lidí to poznám na základě toho, že přestanou psát smajlíky. U někoho to poznám, že neodpoví 
bezprostředně, když jsem… přijdu na to, že to dělá a… bavíme se furt o těch awareness věcech? 

(přikyvuju)  

A všímám si toho zobrazeno a reakce. Že když se ta reakce prodlouží u lidí, u kterých to není obvyklý, tak to 
většinou značí, že se něco děje a že buď se stalo něco jim, nebo mezi námi.  

Ty jsi to už nakousnul, ale stejně se ještě jednou zeptám. Kontroluješ, jestli si lidi zobrazují 
tvoje zprávy? 

No to jo, kontroluju. 

U koho to kontroluješ? 

U všech blízkých přátel. No dalo by se říct u každýho, s kým si pravidelněji píšu. 
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Takže všichni, kteří si mi na začátku říkal. Děje se ti to u nich často? 

Co teď konkrétně? 

To potvrzení o přečtení, jestli to u nich kontroluješ. 

Jo, to jo, u nich často.  

Je pro tebe funkce potvrzení o přečtení užitečná? 

No tak určitě, protože… i když jako jak… občas se stane, že si to ten člověk přečte a zapomene na to, žejo, 
ale jako jo. U některejch, když ty lidi znám, tak je to pro mě důležitý. Já to beru z hlediska tý slušnosti. Když 
vím, že ten člověk si to prostě přečetl a třeba to nemusí zrovna být ten… ta výjimka toho, že se mu to 
otevřelo v kapse nebo něco, a pak mi napíše třeba za tři hodiny, tak to beru trochu osobně.  

A jak se během takové situace cítíš? 

Tak to člověka trochu štve. Občas napíšu znova, to dělám docela, ale jako neberu si to nějak jako až moc 
osobně. Ale naštve to, no. 

Jsou nějaké situace, kdy ti tahle funkce přijde užitečná, kromě toho, co jsi už zmínil? 

(přemýšlí) Nevím, že se to dá dohledat v historii, s kým sis psal, na čem ses domlouval, takže ta archivní 
funkce toho a pak nějaká ta, že máš přehled o těch lidech. 

A přijde ti naopak někdy na obtíž. 

No jasně, lidi jako já to třeba nutí to kontrolovat. Jsou lidi, který to maj na párku a pak jsou jako já, který 
tomu dávaj někdy možná i větší důraz než obsahu těch zpráv prostě.  

Snažíš se někdy nějakým způsobem obcházet potvrzení o přečtení? 

No já to moc neobejdu, protože mně se to moc neukazuje na displeji ta zpráva. Takže já to většinou vždycky 
hned otevřu. 

Ty vidíš jenom takovou tu generickou notifikaci, že ti někdo píše? 

Přesně. Se mi objeví to kolečko s tou profilovkou a tam mám tutu… Takže já si to musím otevřít, aby jsem 
věděl co. Takže já to… nemám tu výhodu jako lidi, co mají třeba iPhone a viděj to na displeji, co tam je. Ale 
jako když vidím, že je to od někoho, s kým si v tu chvíli nechci psát, tak to dám dolů a nechám to na pak. 

Takže to obcházení je jenom ve chvíli, kdy si s tím člověkem nechceš psát? 

Když si s tím člověkem nechci psát anebo když jsem v MHD nebo na nějakým místě, kde nemůžu rychle a 
bezprostředně odepsat. 

Využíváš někdy toho, a ty už jsi to zmínil. Že si zobrazíš zprávu cíleně, ale neodepíšeš? 

Využívám to příležitostně prostě. Jako nedělám to denně. Párkrát do měsíce to udělám, ale nedělám to furt 
jako. 

A je to i z nějakého jiného důvodu než, že to je v uvozovkách nějaká mind-game s tím druhým? 

Možná občas se i mně stane, že to prostě v nějakým tom spěchu otevřu a pak třeba zapomenu, že jsem to 
otevřel a uvědomím si to až večer. 

To asi už nebude cíleně, když je to takhle omylem. 

Cíleně… jinak, než tak jak jsem to říkal to nedělám. 

Setkal ses někdy s termínem Ghosting? 

(přikyvuje) 

Stalo se ti to? 

Že by mi ten člověk fakt už nikdy nenapsal, jo? Anebo, že by mi prostě nepsal, a pak potom co já jsem 
napsal, začal znova.  

Spíš asi to úplně nepsal. 

(přemýšlí) Možná se mi to stalo jednou. Asi jo, asi jednou se mi to stalo. 

Bylo to stylem, že si ty zprávy on nebo ona, teď nevím, kdo to byl. Jestli ten člověk ty zprávy 
zobrazoval, nebo je nechal nezobrazený?  
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To byla holka, která si je zobrazovala. My jsme si nějak psali, něco jsme spolu i měli, a pak ona měla jenom 
zobrazeno a třeba se i několik dní neozvala, ale právě že potom když jsem jí napsal, tak pak znova napsala. 
Ale bylo to jako nějaká lehčí forma ghostingu, která vyplynula v to, že jsme spolu třeba přestali pak randit, 
no. 

A jak ses během toho cítil? 

Když to bylo ten jeden den, tak jsem to chápal nějak. Ale když to bylo už ten druhej, třetí, tak jsem věděl, že 
asi se něco děje, že třeba na tom… k tomu vztahu přistupuje trochu jinak než já. Takže to byla i nějaká moje 
první indicie, že se jako děje mezi náma. 

Asi už Ghosting necháme stranou. 

A já jsem to třeba udělal několikrát. 

Jo? Tak povídej. Čeho jsi využíval? 

Tak já jsem vyghostoval docela hodně jako holek, se kterýma jsem randil, a pak jsem prostě s nima už 
nechtěl nic mít, no. 

A dělal jsi to způsobem, že sis ty zprávy vůbec nezobrazoval, nebo sis je zobrazoval a nechal je 
nezodpovězený? 

Já jsem si je zobrazoval a nechal jsem je nezodpovězený. 

To musely být nadšený. (smích) 

No já vím, no, taky se mi to pak vrátilo. Teď bych to už asi neudělal, je to fakt hnusný. Žejo, když to člověk 
dělá, tak mu to nepřijde, ale když ti to někdo udělá potom, tak je to fakt nepříjemný. 

Ty jsi říkal, že máš spoustu blízkých lidí, u kterých to potvrzení o přečtení kontroluješ, tak 
dokážeš si vybrat třeba jednoho, u kterého to kontroluješ nejvíc? 

No tak to bude asi vzhledem k okolnostem ta Veronika.  

Tak se budeme chviličku bavit o Lucii. Vybav si situaci, že si píšeš s Veronikou, vidíš, že je 
online, ale neotevírá si tvoje zprávy, tak proč si myslíš, že tomu tak je? 

Nevím, tak já si třeba furt myslím, že ten ukazatel… jakože to třeba ještě dojíždí a že, i když se mi ukazuje 
jako online, tak třeba už může být z toho mobilu pryč, takže to mě moc neznepokojuje. Já v tohle jako 
nemám moc nějakou velkou důvěru, no, v tuhletu notifikaci, ale… nevím, že si může psát s někým jiným 
třeba nebo na mě nemá čas. Já si to zas tak neberu. 

Působí to teda nějak na tebe během toho? 

Tohleto ne. To, co na mě působí je třeba to, když si to přečte a neodepisuje. Takže k tomu už přistupuju úplně 
jinak. 

Tak povídej. Jakým způsobem k tomu přistupuješ? 

No tak jako, když vím, že si to přečetla a neodpovídá mi a vím, že třeba není v práci nebo, že je někde třeba 
doma a nic nedělá. No tak prostě čekám nějakou dobu a když vím, že mi furt neodepisuje, třeba to nějakým 
způsobem pushnu, napíšu jí něco k tomu, proto aby se mi ona ozvala. Tak třeba takhle. 

A jaký pocity zažíváš? 

Nevím, tak to je taková nejistota, že nevím, co se děje. Může to být na jednu stanu, že se jí něco mohlo stát, 
na druhou stranu může být naštvaná a já to nevím, protože na ní prostě nevidím, žejo. Já nevím, je to takový, 
že… je to taková lehčí úzkost. Asi bych to vyjádřil takhle. 

A vybavíš si nějakou konkrétní situaci z nedávný doby? 

Jo, asi jo. 

Jenom klidně stručně vlastníma slovy, co jste v tu chvíli řešili nebo co jsi jí psal? 

Jo. Myslím, že jsme se nějak domlouvali, že někam pojedem a já jsem jí dával nějaký návrhy a ona se mi k 
tomu nevyjadřovala, takže v tomhletom kontextu, když vlastně mi neodpovídala a já jsem viděl, že si to 
zobrazila, tak mi konkrétně přišlo, že jí třeba nasralo to, že já jsem vymyslel něco a ona s tím nesouhlasila. 
Dává mi najevo to, že… chce mi tím dát najevo, že třeba s tím nesouhlasí. 

A ještě nějaká jiná třeba? 
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Jo, možná, že napsala, že je něco v hajzlu a já jsem jí psal „co?“ a ona si to přečetla a už neodpověděla a tím 
pádem já jsem nevěděl, co se děje, tak jsem jako byl takovej rozrušenej z toho. 

Potom může ještě nastat jedna situace. Ty jsi zmiňoval, že tomu ukazateli nevěříš, ale píšeš si s 
Lucií, ty jsi něco napsal, potom se podíváš a vidíš, že byla online před půl hodinou a tys ji 
napsal třeba před hodinou. To znamená, že měla příležitost si tu zprávu zobrazit, ale neudělala 
to. Tak proč si myslíš, že to neudělala? 

(přemýšlí) Nevím. Buď neměla čas mi odepsat, nebo si jenom fakt rychle projela Facebook nebo když viděla, 
že ji píšu já, tak si řekla, že mi odepíše, až bude moct. To mě jako tolik netankuje. 

Ty tedy moc neřešíš tyhle situace? 

To ne. 

A u někoho jiného, než u Veroniky? 

Jo, asi u kámošů občas.  

Tak si můžeš klidně vybrat jednoho a pobavíme se o něm. 

Třeba Lukáš je kámoš z Čelákovic, ten to třeba dělá. 

Proč si myslíš, že si neotvírá tvoji konverzaci, když je online? 

To dělá často, no a to já fakt nevím, bohužel. Možná… mně přijde, že on je ten člověk, kterej… kterýmu 
nevadí, že mu tam svítěj ty věci (ukazatel nepřečtených konverzací) a třeba si to otevře až všechno najednou. 
Jakože on není člověk, kterej by to dělal bezprostředně jako já. To je úplnej opak. Já bych nikdy nezvlád, aby 
mi tam něco svítilo. Já vždycky potřebuju mít všechno jako…prostě zhasnutý. Takže asi z toho důvodu. Že to 
neřeší tolik, co já. 

A vadí ti to, že to neřeší? 

Tak na jednu stranu to je jeho věc, žejo a já vím, že když bych s ním chtěl řešit něco fakt vážnýho, tak mu 
můžu zavolat a telefon vždycky zvedne, což platí pro všechny případy. Z toho důvodu tomu dávam takovej 
odstup, že vím, že cokoliv, tak tady je pořád ten telefon a ty lidi mi ten telefon jako zvednou. 

A když měl příležitost si tu zprávu zobrazit a neudělal to. Dokážeš říct, proč tomu tak je? 

Já si myslím, že tam za tím asi nic jinýho nebude. To je student 1. lékařský, takže on se může fakt učit a jen si 
to prostě projet (aplikaci nebo Facebook) a ten Facebook zaznamená jeho aktivitu, takže tam byl třeba 5 
vteřin a už se ukáže, že tam byl před půl hodinou. Jako já věřím, že tomu tak může být. 

Zkusme se třeba vrátit k té Lucii. A ty jsi říkal, že ti nejvíc vadí ta situace, že si zprávu zobrazí 
a neodepíše ti hnedka, tak děje se to opakovaně? 

Ne, to zas ne. To se děje jenom občas. Většinou odepíše hned. 

A během té chvíle, kdy ti neodepisuje, začínáš o ní smýšlet jiným způsobem? 

No tak člověk si asi vytváří nějaký domněnky a nějaké scénáře domnělý, ale nemyslím si, že bych měnil 
názor na ní přímo.  

Kdybychom se nebavili jenom o Lucii, tak u někoho jiného třeba? 

(přemýšlí) No tak kdyby to bylo opakovaný, tak to se vracíme k případu s tou holkou, která mě pak 
vyghostovala. Tak s tím mám tu zkušenost, že to ty lidi takhle dělaj, tak vím, že to může být signál toho, že 
ten člověk se se mnou nechce bavit.  

V tuhle chvíli o ní začínáš smýšlet jinak? 

Takhle jo, v tuhle chvíli jo. 

Když ti některá z těchhle situaci, o kterých jsme se bavili, vadila, tak jestli to stejný děláš i jim, 
že zkrátka oplácíš stejné chování? 

Tak já to oplácím, ale to je hodně svátečně. Ale jako dělám to. A to ghostování jsem dělal taky a to už 
nedělám, protože se mi to vrátilo, ale takhle jako někoho přidusit… ale tam je na tom blbý, že ty nevíš, jestli 
to na toho člověka má nějakej vliv, takže je možný, že já se o něco snažím a ten člověk to má úplně na párku, 
protože k tomu přistupuje jinak, ale jako jo, tak jako dělám to, ale jako nemám k tomu nějaký velký 
očekávání prostě. 
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Teď už nebudeme řešit konkrétní situace, ale je pro tebe lepší, když lidi nechají zprávu 
zobrazenou nebo na ní aspoň nějakým způsobem zareagují? 

Tak to je lepší, když na ni nějak zareagujou, i kdyby to mělo být právě tím, že mi to odfajfkujou tím palcem 
jako. Pro mě to přijde lepší než když to nechají prostě jen tak zobrazený a nebo prostě ať odpoví, když budou 
fakt moct. 

A dokážeš vysvětlit, proč je to pro tebe lepší? 

Protože mně přijde, že když mi jako na to nějakým způsobem zareagujou, potom, co vidí, že já jsem si to 
přečetl a že tam ten ukazatel je, tak to znamená, že asi nějakým způsobem jim na mně záleží a že jim stojím 
za to, aby mi věnovali těch posranejch 5 vteřin a odepsali mi buď třeba „napíšu za hodinu“ nebo „hele, teď 
nemůžu“ opravdu to je… to je prostě (hledá slova) to má člověk hotový za tři vteřiny takovou reakci. 

Některé IM služby nebo aplikace právě umožňují tuhle funkci potvrzení o přečtení vypnout. 
Kdyby tahle možnost byla i na Messengeru, využil bys toho? 

Že bych to vypnul jako úplně pro všechny, nebo jenom pro sebe? 

Jenom pro sebe. 

Asi bych toho nevyužil. 

Vadilo by ti naopak, kdyby toho využili ostatní a ty bys neviděl, že si zobrazili tvoje zprávy? 

Tak asi jak kdo. 

U koho by ti to vadilo? 

Tak asi u Lucie a asi u mámy, kvůli nějakejm jako… kdyby se něco stalo. Asi u lidí, na kterejch mi záleží 
bych chtěl, aby to prostě tam měli a ty ostatní, co mě tolik nezajímají, tak mi jsou asi jedno v tomhletom. 

Nakousnul jsi i to, kdyby tam ta funkce vůbec nebyla. Vadilo by ti to? 

Kdyby tam ta funkce nikdy nebyla a já jsem nevěděl … a já jsem s tím neměl tu zkušenost, kterou mám teď, 
tak asi… by mi to nevadilo. Bych se s tím naučil žít. Ale pak když člověk do toho pronikne, tak se z toho 
vlastně stane součást té komunikace s těma lidma. 
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Respondent: Vincent 

 

Zeptám se tě na začátek, jestli dneska ještě posíláš SMS? 

Už ne tolik co dřív, ale jakože pořád posílám smsky. 

V jakých případech je ještě posíláš? 

Posílám je v případech, kdy třeba nejsem na wi-fi, nebo nemám žádný připojení k internetu, takže pošlu 
smsku. 

Nahradil jsi SMS tedy něčím jiným, když říkáš, že už je neposíláš tolik, co dřív? 

Jo, nahradil jsem je tím Messengerem nebo i Whatsappem. 

A teď bych se tě chtěl zeptat, s kým se v současné době nejvíc bavíš? 

Chceš konkrétní osoby? 

Zatím stačí jenom rozdělení rodina, přátelé, a pak se budeme ptát na konkrétní osoby… 

Tak přátelé a rodina. 

Převažuje komunikace tváří v tvář nebo skrz nějaké zařízení? 

To je těžký… to se nedá takhle zobecnit. 

Takže i s rodiči se třeba vídáš častěji? 

Ne, to je ta mediovaná komunikace. 

A s ostatními je to komunikace tváří v tvář i mediovaná? 

Jo, přesně. 

Když tedy říkáš, že si s nimi píšeš skrz IM aplikace, tak proč právě tahle forma komunikace? 
Proč ne třeba e-maily? 

Mně už e-maily přijdou takový…nechci říct zastaralý, ale přijdou mi, že spousta lidí je v dnešní době používá 
spíš jako k řešení nějakých pracovních záležitostí. Kdežto ten Messenger nebo ten IM, tak to je takový jako 
osobnější, že si přes to píšeš jako s kamarádama nebo prostě neřešíš tam jako pracovní záležitosti. 

Vnímáš nějaké výhody téhle formy komunikace přes Messenger? 

Asi rychlost bych řekl. Myslím si, že je to rychlejší než e-mail… 

A ještě nějaké?  

Oproti tomu e-mailu myslíš? 

Můžeš to klidně srovnat s komunikací tváří v tvář. 

To asi ne jinak… jakože ta rychlost bych řekl a jakože i to, že pokud nemáš možnost zrovna se s tím 
člověkem vidět tváří v tvář, že jste třeba každý v jiný zemi nebo nevim, tak je to jako nejjednodušší způsob 
asi. 

A vnímáš i nějaké omezení téhle formy komunikace? 

No omezení je přesně to, o čem jsi mluvil na začátku, takový to, že nevíš jako kontext… nevíš prostě… nedá 
se to jako opsat. 

Teď bych se teď zeptal, s kolika lidmi sis včera psal? Klidně se můžeš podívat na Messengeru. 

Chceš přesný číslo, jo? 

Jojo 

(počítá) Devět.  

A je to nadprůměrné číslo? 

Hmm… asi jo, řekl bych. 

Normálně si tedy píšeš s míň lidmi? 
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(přikyvuje) Tak čtyři bych řekl… tři. 

Máš v současné chvíli někoho, s kým si píšeš i pravidelně? Teď řekněme, že pravidelnost je 
třeba každý týden nebo každý den. 

Jojojo, určitě. 

Tak teď už přichází na řadu to, že mi řekneš jména a říct, kdo to je – například Lukáš 
kamarád, takhle obecně stačí. 

Ok. Michal. Chceš další ještě lidi? 

Jojo, všechny, se kterými si teď píšeš pravidelně. 

Verča kamarádka, mamka, Jan spolužák a to je asi všechno bych řekl. 

Používáš ještě nějaké další aplikace pro psaní si s lidmi? 

Tinder třeba a to je asi všechno. 

Teď se budeme bavit už jenom o Facebook Messengeru, vynecháme všechny ostatní aplikace, 
takže se nebudeme ani bavit o iMessage a mě by zajímalo, jestli když zaregistruješ, že ti přišla 
zpráva, jestli jsi nucený si ji hned otevřít? 

Záleží asi od koho ta zpráva je, jakože někdy nemám ten pocit, někdy mám ten pocit, že bych měl odpovědět 
co nejdřív. 

Reaguješ okamžitě po otevření zprávy? 

Taky jak kdy. To nejde takhle jako zobecnit. Fakt záleží na tom, kdo to je… 

A dokážeš nějak zjednodušeně říct, u kterých lidí tě to nutí si to hned zobrazit?  

Musím říct zase konkrétní jména? 

Nemusíš, teď nemusíš.  

Tak pokud se jedná třeba o domluvu, kdy se zrovna uvidíme a pokud je to v ten den, tak prostě se snažím 
zodpovědět co nejdřív, abychom se mohli domluvit na tom, kdy se uvidíme. 

Tak tím pádem reaguješ i okamžitě po otevření? 

(přikyvuje) 

Očekáváš od lidí, že budou bezprostředně odpovídat i na tvoje zprávy? 

(přikyvuje) 

A děje se to? 

(přemýšlí) Takže myslíš co nejrychleji po tom, co jim napíšu… no jak kdy 

Odkládáš někdy odepisování na zprávy? 

Jo. 

V jakých případech? 

V případech, že nevím, co napsat a nebo nechci nic napsat. 

A je to z toho důvodu, aby ostatní neviděli, že sis jejich zprávu zobrazil? 

(přemýšlí) Občas asi jo. 

Otevíráš zprávy i ve chvíli, kdy víš, že nejsi schopný odepsat? 

Jo. 

Dáváš pak vědět lidem, že nemáš čas odepisovat? 

Ne. 

Teď se budeme chviličku bavit o těch Awareness Cues, jak jsem zmínil už v úvodu. Ještě jednou 
to pro jistotu připomenu (výčet Awareness Cues). Tak by mě zajímalo, kterých z těchhle znaků 
si všímáš nejčastěji na Messengeru? 

Asi těch tří teček, že ta druhá osoba píše nebo jako i to zobrazeno. 
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Ještě nějaké, nebo jen tyhle dvě? 

Ty emojis, třeba? To jsi taky říkal, že jsou ty… no to jsou asi tak jediný no, kterých si všímám. 

Píšeš si v současné době s někým tak často, že znáš jeho chování v rámci Messengeru. Teďka 
mám na mysli, že ty víš, kdy ten člověk bývá online, jak rychle ti třeba odepíše, nebo naopak 
jak rychle neodepisuje. 

(přikyvuje)  

A je to někdo z těch lidí, o kterých jsi mi už povídal? 

Jojojo. 

A je to, prosím tě? 

Michal. 

Dokážeš na základě toho jeho chování v rámci Messengeru poznat, že něco mezi vámi není v 
pořádku? 

Jo. 

Na základě čeho to poznáš? 

Většinou je to taková ta strohá odpověď, jakože prostě napíše třeba „ok“ nebo jako „k“ jenom. Že vlastně z 
toho nějakým způsobem vycítíš, že jako to bylo jenom takový (citoslovce, které se nedá přepsat) 

Všímal sis ještě něčeho jiného během toho? 

Jako na základě čeho bych mohl posoudit, že je něco, že něco není v pořádku? 

(přikyvuji) 

Jo, taky asi i doba, po který člověk odepíše, že jako většinou je to skoro hned a pokud to je třeba jenom po 
dvou, třech hodinách, tak začínám mít trošku obavy, který ale potom někdy se jakože vysvětlí a vlastně že 
žádnej problém není. Jenom jako… já obecně, pokud mi lidi odepíšou třeba až druhej den, tak vždycky začnu 
jako hrozně plašit nebo že se jako něco děje a já se pak dozvím, že jako vůbec. Že třeba jen neměl čas ten 
člověk nebo tak 

Kontroluješ někdy potvrzení o přečtení? 

(přikyvuje) Jo 

U kterých lidí to nejčastěji kontroluješ? 

U lidí, kteří se mi třeba líbí 

A kontroluješ to ještě u někoho z těch lidí, o kterých jsi mi povídal? 

Ne. 

U těch lidí, kteří se ti líbí, tak děje se ti to u nich často? 

(přikyvuje) 

Je pro tebe funkce potvrzení o přečtení užitečná? 

No mám tu jistotu, že si ten člověk tu zprávu zobrazil. 

Řekneš třeba nějaké případy, ve kterých ti přijde užitečná, kromě toho, co jsi už zmínil? 

Mě už asi nic dalšího nenapadá. 

Tak se zeptám, jestli ti přijde naopak někdy na obtíž? 

No, na obtíž je v těch případech, kdy třeba zjistíš, že si to ten člověk nepřečetl a neodepisuje ti třeba jako 
nějakou delší dobu, tak jako je to takový, že si právě začneš utvářet takový ty domněnky, který se prostě ke 
konci můžou jako nějak, nebo pozdějc vysvětlit, že jako byly úplně zbytečný. Ale třeba v tomhle mi to přijde 
takový jako ošemetný dost. 

Během té chvíle zažíváš nějaké emoce? 
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Asi jsem přemýšlel nad tím důvodem, proč neodepisal a říkal jsem si, že třeba nechce odepsat nebo jakože 
prostě že už nemá zájem nebo něco takovýho, co se pak jakože ukázalo, že není pravda, ale většinou je to asi 
nějaký smutek trochu nebo strach i určitým způsobem. 

Snažíš se někdy tohle potvrzení o přečtení nějakým způsobem obcházet? 

Jak to myslíš? 

Že bys znal způsob, jak si přečíst tu zprávu, aniž by se ukázalo zobrazeno. 

Já myslím, že ten způsob je…myslím, že zrovna na Messengeru to nějak jde. Už si nepamatuju, jak se to dělá, 
ale… 

Takže nesnažíš se to obcházet? 

Nesnažím, protože jsem zapomněl, jak se to dělá, ale kdybych si na to vzpomněl, tak bych to asi dělal. 
(smích)  

Tak já ti to potom řeknu na konci rozhovoru. 

Tak jo, děkuju. (smích) 

Využíváš někdy toho, že si zprávu zobrazíš cíleně a neodpovíš na ni? 

Jo. 

V jakých případech? 

To je těžký… v případech, kdy třeba… kdy vlastně třeba chci dát tomu člověku vědět, že něco není v 
pořádku, tak to zkusím ukázat tímhle způsobem. 

Ještě někdy třeba? 

Asi jinak ne, že bych toho využíval cíleně, to asi ne. 

Setkal ses někdy s termínem Ghosting? 

Jo. (smích) 

Stalo se ti to i v rámci Messengeru? Tys říkal, že používáš i Tinder, tam bych to úplně nechtěl 
řešit, ale jestli ses tím setkal i na Messengeru. 

(přikyvuje)  

V jaký roli ses ocitl? 

V obou. 

Tak jestli můžeme klidně nějak stručně rozebrat obě dvě. Začni klidně to, že se ti stalo, že tě 
někdo ghostoval, tak jakým stylem to probíhalo? Byly ty zprávy zobrazené, nebo si je ten 
člověk vůbec nečetl? 

Jak kdy, jakože stalo se mi i, že ta zpráva byla zobrazená i že nebyla.  

A jaké pocity to v tobě vyvolávalo? 

No je to hrozný. Zároveň jako už… zároveň tě to mrzí a máš chuť jako psát ještě něco dalšího, jenže víš, že 
ten člověk už očividně zájem nemá, takže je to takový… je to dost ošklivej pocit, no 

Teď tedy ta opačná situace, kdy ty jsi tohle prováděl ostatním, tak jakým způsobem jsi to 
prováděl? 

Teďka se snažím už to nedělat. Nebo nevzpomenu si, kdy jsem to naposledy udělal, ale myslím si, že to z mé 
strany byla určitá zbabělost napsat tomu člověku narovinu, že nemám zájem a někdy to bylo třeba i tak, že 
jsem si tu zprávu zobrazil a chtěl jsem na ni odpovědět, jenže každým dnem jsem na to nějak jako, že se mi 
do toho nechtělo, takže nakonec jsem třeba prostě půl roku jako neodepsal vůbec. Ale jako jak říkám, teď už 
se snažím to nedělat. 

A ty zprávy sis zobrazil a neodepisoval jsi na ně? 

Jako jak kdy, někdy jsem si je ani nezobrazil. To hrozně záleží. 

Když jsme se na začátku bavili, u koho kontroluješ potvrzení o přečtení, tak teď jestli je někdo 
v současný chvíli, u koho to kontroluješ? Můžeš kdyžtak říct jméno? 
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Jonáš. 

Tak se budeme chviličku bavit o Jonášovi a mně jde teď o to, ať si vybavíš situaci, kdy si píšeš s 
Jáchymem, máš otevřený messenger, vidíš, že je online, ale zrovna v tuhle chvíli si nezobrazuje 
tvoje zprávy. Tak proč si myslíš, že si je zrovna nezobrazuje? 

Myslím si, že nemá čas. 

Vadí ti to v tu chvíli? 

Asi ani ne. Mně to nevadí v tom případě, pokud ta moje zpráva je krátká natolik, že se ukazuje celá i bez 
toho, aniž by si ji musel otevřít. V tom případě mi to přijde v pohodě, pokud je to třeba jednoslovná odpověď 
z mé strany, kterou on vidí celou a nezobrazí si ji, tak v podstatě vím, že ji nejspíš viděl, ale pokud se jedná o 
nějakou delší zprávu, u který prostě potřebuje ji jako otevřít a nestane se to, tak to už mi začíná trochu vadit. 

Řešíš tuhle situaci nějakým způsobem, že se třeba připomeneš? 

Jak kdy. Většinou se to… bavíme se pořád o tý jedný konkrétní osobě? 

(přikyvuji) Pořád o Jonášovi, když vidíš, že je online a nezobrazuje si tvoje zprávy. 

Hele… asi jako nepíšu dál. On napíše sám potom, až bude mít čas, teda zatím to takhle bylo. 

Děje se to mezi vámi často? 

To bych neřekl. 

A u někoho jiného, kromě Jáchyma, tohle řešíš? 

Asi momentálně ne. 

Druhá situace, která může nastat je, že si píšeš s Jonášem, napíšeš mi nějakou zprávu, pak si po 
určité době otevřeš Messenger a vidíš, že byl aktivní před půl hodinou a tys mu třeba napsal už 
před hodinou. To znamená, že měl příležitost si tvoji zprávu zobrazit, ale neudělal to, tak proč 
si myslíš, že to neudělal? 

Myslím si, že třeba neměl čas, že to bylo jenom… se prostě podíval, kdo mu zrovna psal a chce si třeba dát 
čas na to, až odpoví. Jakože nechce hned automaticky odpovědět a třeba si chce i promyslet, co napíše.  

Během té chvíle zažíváš nějaké pocity, když si toho všimneš, tak vadí ti to třeba? 

Asi jak kdy, asi záleží na tom, o čem si zrovna píšem.  

A v jakých situacích bys řekl, že ti to spíš vadí? 

(přemýšlí) Vadí mi to třeba v situacích, pokud… což se teda jako neděje… ale teď zas mluvím tročku obecně. 
Pokud se třeba právě domlouváme na tom, kdy se máme vidět a ten člověk. To se mi zatím neděje, ale dělo se 
to. A ten člověk právě jako nereaguje, tak je to takový, jako není to vůbec příjemnej pocit. Vlastně se 
potřebujete dohodnout, protože oba máte nějakej omezenej čas a chápeš… 

Děláš nějaké rozdíly mezi zmíněnými situacemi? Vidíš, že je online a nezobrazuje si tvoje 
zprávy nebo vidíš, že měl příležitost si tvoji zprávu zobrazit a neudělal to.  

No vzhledem k tomu, že ty moje zprávy byly… nebo jako takhle… většinou když se jedná o něco, co třeba se 
rozepíšeme víc, tak si tu zprávu vždycky zobrazí, ale pokud… třeba se jedná o nějakou mojí jednoslovnou, 
prostě krátkou zprávu, kterou si nezobrazí, tak mě to vůbec nějak neštve, že vím, že prostě to uvidí a 
nepotřebuju ten důkaz toho, že si to prostě zobrazil.  

A během kterých situací ti vadí, že si to nezobrazuje? 

To se asi nestalo, zatím. 

Tak přejdeme klidně k poslední situaci a to je, že ty Jonášovi něco píšeš, zkrátka něco po něm 
potřebuješ a očekáváš odpověď. On si tvoji zprávu zobrazí, ale neodepíše na ni hned, nebo 
vůbec. Tím vůbec mám na mysli třeba 2 hodiny, 4 hodiny, den. Proč si myslíš, že ti hned 
neodepsal? 

Tak jako těch důvodů je strašně moc. 

Jaké tě napadají? 

Tak třeba že nemá čas, jak jsem říkal, nemá čas nebo třeba jako nechce zrovna psát, to se taky může stát, 
třeba se mu nechce zrovna odepsat nebo tak… 
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Vybavíš si konkrétní situaci teď v nedávné době, kdy se tohle stalo? 

To ne. Buď si tu zprávu nezobrazí odepíše třeba za pár hodin, nebo si tu zprávu zobrazí a odepíše hned.  

A u někoho jiného se ti tohle děje? 

Jo asi jako s příteli docela často, jenže tam je to takový jako prostě už to neřeším tolik, protože prostě jsme 
jenom kamarádi, ale pokud je to s někým, kdo jakoby… na kom ti záleží trošku jinak než jako přátelsky 
jenom, tak… ježiš, to je tak dobře, že to bude anonymní… tak je to prostě takový… začneš si fakt strašně… 
prostě si vytvářet hrozně moc domněnek, proč zrovna. Ale jakmile se jedná o přátelé nebo o rodinu, tak si 
prostě vždycky říkáš, jakože třeba nemají čas nebo odepíšou později a tolik taky kvůli tomu nestresuješ.  

No a během toho seznamování teda, co se ti honí hlavou v těchhle situacích? 

No samozřejmě takový to, co se honí asi všem, jakoby jestli si třeba mně neodepsal, ale odepsal někomu 
jinýmu, jeslti si zrovna píše s někým jiným nebo co zrovna třeba dělá a proč asi neodepisuje. 

Ještě se budeme bavit o těch situacích během toho seznamování a když se ta poslední situace 
děje opakovaně, začal jsi pak o tom člověku smýšlet jiným způsobem? 

(přikyvuje) 

Co to pro tebe znamená, když se to děje opakovaně? Tys to možná už nakousnul… 

No znamená to asi nějaký určitý nezájem ze strany toho druhýho člověka. 

Je pro tebe lepší, když zpráva zůstane zobrazená, nebo je na ni aspoň nějaká reakce? 

Asi reakce. 

Kvůli čemu to máš radši? 

Že ten člověk projevil nějakej zájem o to ti napsat, že to nenechal tak jako tak… ale asi záleží… prostě může 
být zpráva, na kterou se ani jak jako stroze reagovat, že stačí, když je zobrazená. Ale asi obecně spíš mám 
radši jako reakci na zprávu. 

No teď se už pomaličku budeme blížit do konce. Některé IM aplikace umožňují funkci 
potvrzení o přečtení vypnout. Na Messengeru to nejde. Tak mě by zajímalo, jestli kdyby to šlo 
na Messengeru, tak jestli bys toho využil. A budeme řešit situace, kdy to je třeba jako na 
iMessage podobně. To znamená, že ty kdyby sis to vypnul, tak ostatní by neviděli, že sis zobrazil 
jejich zprávy a naopak. Využil bys toho? 

Asi bych toho využil, ale zároveň bych i využil toho, že já bych neviděl, jestli si to oni zobrazili, nebo ne. 

Takže bys chtěl, aby to byla oboustranná výměna. A proč bys to chtěl, aby to tam nebylo? 

Protože je to hrozně toxický pro spoustu lidí, kteří si pak říkají, že jako ten člověk s nima mluvit nechce nebo 
tak podobně 

A vadilo by ti, kdybys ty tu funkci nemohl vypnout a ostatní ano? 

Ne, asi nevadilo. To fakt hodně záleží. Spousta z těch věcí nejde fakt říct „je to takhle a je to takhle“, to fakt 
hrozně záleží, s kým si píšeš, v jakým období, o čem a tak. Že nemůžu říct „tohle mi vyloženě vadí, tohle mi 
nevadí“.  

Můžeš zmínit přímo konkrétní situace, kdy ti to vadí? 

A teď co z toho všeho? 

Co je spjaté s tou funkcí potvrzení o přečtení. 

Pokud se jedná o něco akutního a je to zobrazeno a není to zobrazeno, tak to mi vadí. Já taky vždycky 
neodepíšu jako rychle a zároveň se snažím dávat ten čas ostatním. Neočekávám od nich nejrychlejší 
odpověď. 
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Respondent: Viktor 

 

Tak já se tě pro začátek zeptám, jestli dneska ještě posíláš SMS? 

SMSky jako takový posílám furt.  

Posíláš je hodně? 

Míň, ale posílám je rodičům, který nemají jinou možnost, babičky a starší lidi, se kterýma spolupracuju a 
frčej smsky. Spíš je používám v práci informativně večer, že si dáme vědět, co je za práci, kdy kde máš bejt, 
takový informativní hlody, na který odpovíš „ok“ 

A když tedy říkáš, že už hodně ne, tak nahradil jsi to něčím? 

No určitě tím messengerem nebo nějakejma takovejhlema internetovejma věcma 

S kým se v současné chvíli nejčastěji bavíš? Teď neřeším, jestli to je mediovaná komunikace 
nebo komunikace tváří v tvář. 

Určitě s kamarádama, určitě úzký kruh 6-10 lidí. 

A převažuje komunikace tváří v tvář nebo jiný druh komunikace? 

Já bych řekl, že…Z mýho pohledu komunikace tváří v tvář, protože nejsem takovej ten, kterej by tam 
vypisoval „x“ a většinou se domlouváme na tom, kdy se sejdem, když se vidíme 

A teď když jsi zmínil IM, tak proč právě přes Messenger, a ne nějaký jiný kanál? 

A jiný kanál myslíš e-maily, smsky…? 

Ano ano, proč právě tahle forma komunikace? 

Protože mi to přijde nejjednodušší, nejrychlejší. je to prostě hned. 

A má to ještě nějaké výhody? 

Myslím si, že to používá spousta lidí. Prostě e-mail jako takovej samozřejmě frčí taky spousta lidí, ale co se 
práce týká, ale messenger jede hrozně u všech, takže proto 

A nějaké omezení vnímáš naopak? 

Omezení internetový možná, když někde není internet…na chalupě, ale zase když jsem na chalupě, tak si 
nechci s nikým psát 

A ohledně komunikace to má pro tebe nějaké omezení? 

Já bych řekl, že ani ne, protože kdybych jako psal nějaký dlouhsáhlý litery, který by se mi nevešly do toho 
okna, který oni nabízej, to se mi taky neděje. Ne fakt ne, nic mi na tom nechybí, nic mě neomezuje. 
Maximálně když mi vypnou internet nebo jsi někde bez 

S kolika lidmi sis včera psal? Klidně se můžeš podívat. 

Fakt jako konkrétně se mám podívat? 

No jasný. 

Jo? 

Jojo, podívej se. 

Já jsem totiž včera zrovna půlku dne spal. 

To vůbec nevadí. (smích) 

(počítá) Pět lidí samostatně a ve skupině, kde je nás pět, takže třeba 7 lidí. 

A řekl bys, že to je průměrný číslo, nadprůměrný? 

Řekl bych, že to je nadprůměrný, protože psaní mě moc nebaví nějak extra. 

Píšeš si s někým v současné době pravidelně? 
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Jenom s tou skupinou lidí, jak máme skupinovou konverzaci, tak tam to je pravidelný, už to frčí dlouho. Ale, 
že bych si psal s nějakým kámošem, jak se mám, co dělám, tak to ne. 

A můžeš zmínit jejich jména? 

Je to Adéla… jenom křestní stačej?  

Jojojo, určitě jenom křestní. 

Michal, Tadeáš, Lucka a Jana. 

Všechno kamarádi 

To jsou všechno kamarádi. 

Blízcí kamarádi, které znáš už delší dobu? 

Ano. 

A jaký aplikace pro psaní ostatním ještě používáš? 

WhatsApp s nějakýma lidma, řekl bych vlastně jen s rodinou teď už, hodně jsem si tam psal s přítelkyní, ale s 
tou už nejsem, takže to opadlo, ale rodina jede. Máma frčí WhatsApp, ségra i vlastně nevlastní sourozenci. 

Dobře, tak teď budeme bavit chviličku jenom o tvém chování v rámci Facebook Messengeru, 
nebudeme už řešit žádné jiné aplikace. A mě by zajímalo, jestli když zaregistruješ, že ti přišla 
zpráva, tak jsi nucený si ji hned otevřít? 

Tyjo, to mi přijde strašně jak kdy. Když třeba… když něco dělám a baví mě to, tak ne, ale když jseš takovej, 
že něčemu dáváš poloviční pozornost, tak skočím po tom telefonu bych řekl. Nebo ani mě to nemusí bavit, 
ale když meješ nádobí, tak na to prdím a mám to na háku, ale v tom druhym případě, no… 

Reaguješ okamžitě po otevření zprávy? 

To je taky jak kdy, ale řekl bych, že spíš jo. 

A v jakých případech nereaguješ okamžitě? 

Když řešíš nějakej problém, něco si rozmyslíš, nebo je to dlouhá zpráva a nemám na to čas, tak si řekneš 
„udělám to za 5 minut“ ale když jde o úplný prd, když budu na pivu, tak neodepisuju. 

Odkládáš někdy odepisování na zprávy? 

To bych řekl, že ne. 

Teď se ještě zeptám, jestli se ti stane, že si zobrazíš zprávu i ve chvíli, kdy nejsi obratem 
schopný odepsat 

Někdy se mi to stane, někdy to dělám. Ale řekl bych, že spíš ne ve většině případů. Přesně z toho důvodu, že 
tomu člověku dáš feedback, že už sis to přečet a on začne přemýšlet nad tím, proč mu hned neodepíšeš atd., 
atd. 

Když se tahle situace tedy stane, tak dáš potom těm lidem, že třeba nemáš čas, nebo že jsi 
zapomněl? 

To bych řekl, taky jak kdy. Podle toho, jak závažnej problém zrovna…jestli po mně někdo něco nutně 
potřeboval, tak se mu omluvím a jestli se mě ptá na blbost, tak to neřeším. 

V úvodu jak jsem zmínil ty Awareness Cues, já to ještě zopakuju (říkám výčet Awareness 
Cues). Tak bych se chtěl zeptat, kterých z těchhle znaků si nejvíc všímáš v rámci Messengeru? 

(přemýšlí) Doručeno, ale to se mi nestává moc, že by nebylo doručeno,to je fakt málokdy, když jseš někde v 
metru. Ale zobrazeno určitě,jestli si to ten člověk přečetl. 

A ještě nějaké jiné?   

To že píše třeba. A na messengeru se to ukazuje? 

Jojojo, takový ty tři tečky. 

Tak tomu taky nepřikládám takovou váhu, jakože bych čekal, co napíše…nenene, nic mě nenapadá. 

Máš nějaký lidi v rámci messengeru, že máš nějaký lidi u kterých znáš jejich chování. 
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Já bych úplně neřekl, kdy bývají online, ale přesně… kdo odepíše hned, někdo ti odepíše za hodinu a nebo 
někdo ti třeba napíše dlouhatánskou zprávu do jedný a někdo to tam odesílá furt po větách, po slovech. 

A patří mezi ně někdo, koho jsi zmínil na začátku? 

Já bych řekl… a teď když dám například Michal a Tadeáš, tak oba jsou v tý skupině a s oběma si píšu zvlášť, 
tak Tadeáš ten ti odepíše hned a Michal to má na háku. 

A dokážeš z toho, jakým způsobem oni píšou, že něco mezi vámi není v pořádku? 

Jo, to asi jo. 

A stalo se ti to někdy? 

Byly to nepříjemný věci jako úmrtí v rodině, kdy ten kamarád zmizel bez udání jakýhokoliv důvodu a my 
jsme už tušili, že se asi něco děje a pak i přesně na tom psaní v dalších dvou dnech to bylo znát. 

Přejdeme raději k něčemu veselejšímu. Kontroluješ, jestli si lidi otevírají tvoje zprávy? Zmínil 
jsi, že si toho někdy všímáš. 

Já bych řekl, že jo, ale snažím se od toho… jako zkontroluju to třeba jednou, dvakrát, když ten člověk 
neodepisuje, ale že bych na to potom koukal každou půlhodinu, to ne a snažím se od těchhle věcí jakoby 
oprostit. Že přesně si utvářet o tom druhým ten obraz, že na tebe prdí, protože si to zobrazil a neodepíše… to 
je strašně široká téma, do kterýho se můžeš ponořit a být naštvaný úplně zbytečně 

U kterých lidí to kontroluješ? 

Já bych řekl, že u holek to hrotim nejvíc. Když si píšeš s nějakou holkou nově nebo i když spolu chodíte a 
pak něco řešíte, hrotíte. 

A mezi těmi lidmi, které jsi zmiňoval, tak tam to u někoho řešíš? 

Ne, jenom když… Já bych řekl, že když se domlouváme takhle na něčem, kdy se sejdem, tak prostě píšeš, že 
tam jsi za pět minut a víš, že je furt v metru, tak z tohohle hlediska, ale určitě ne v takový míře jako s těma 
holkama. 

Je pro tebe funkce potvrzení o přečtení užitečná? 

No, jako užitečná v tom, že ti nasadí brouka do hlavy… když nad tím přemýšlím, že kdyby to nebylo…a to je 
to kouzlo smsek možná, to je na tom fajn. Přesně. Že to nejsou ani iMessage, ale smska a ty netušíš, takže já 
bych to bral bez toho. 

Připadá ti někdy i na obtíž? 

Přesně tak, na obtíž. 

Takže spíš na obtíž než užitečná. A jsou naopak některé situace, kdy tuhle funkci považuješ za 
užitečnou? 

No jo, jako. Určitě jo a je to strašně o konkrétním případu, kdy… 

Klidně můžeš jeden popsat. 

Když potřebuješ… no… to je jak potvrzení o e-mailu, že prostě můžeš člověku třeba tam poslat informace 
svýmu, dejme tomu, podřízenýmu v práci a potom mu vpálit do ksichtu „hele ty sis… já jsem ti to poslal a 
vidím, že sis tu zprávu přečetl, že máš vzít 4 banány a ne 3, tak mi nelži, že o tom nevíš“ třeba v tomhle 
případě. 

Jak se při tom cítíš, když jsi zmínil třeba tuhle situaci, tak jaké pocity to v tobě vyvolává v tu 
chvíli? 

Mně by to bylo asi nepříjemný, protože přesně to už je o tom, kdy toho člověka stalkuješ a vytahuješ to… 
chcheš po něm vnutit, aby ten mobil mu přirostl k tělu, takže úplně bych se s tím neztotožňoval, ale vím, že to 
může nastat. napadlo mě to jako příklad, ale úplně s tím nejsem zadobře. 

Snažíš se potvrzení o přečtení nějakým způsobem obcházet? 

Jo, takovým tim stylem, že se mi na tom screenu zobrazí část zprávy, kterou si přečteš a jakmile to je delší 
než jedna věta, tak si dokážeš domyslet, co tam je dál. A jakmile ti to je nepříjemný, nebo přesně nějaká ta 
holka se s tebou chce dohadovat o blbostech, tak si dáš chvilku si než si rozmyslíš, co odepíšeš dál, takže v 
tomhle stylu se to dá využít. 
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Obcházíš to teda jenom kvůli tomu, abys měl víc času na rozmyšlení, co napíšeš, a ještě něco tě 
třeba napadne?  

No vůbec se nad tím zamyslet, proč to ten člověk napsal, nebo ten obsah si rozmyslet. Protože když si to 
člověk rozklikne hned, tak oni viděj zobrazeno a ty už seš nucenej a už tam je to přemejšlení o tom, ale to 
samý je to i na druhou stranu, protože ty lidi vědi samozřejmě, že se jim ukáže část tý zprávy. Tohle to je 
crazy úplně… 

Využíváš někdy toho, že zobrazíš zprávu cíleně a neodepíšeš? 

Jo. Když jsem se dohadoval s bejvalou jedou, tak jsme si dávali sodu ke konci a vytáčelo to toho druhýho 
navzájem, takže jsme se zrcadlili tímhle, ale jinak asi ne. Jinak mi to přijde zbytečný. 

Setkal ses někdy s termínem Ghosting? 

Asi jsem se s tím nesetkal.  

Přejdeme tedy na vzorové situace a ty jsi říkal, že u lidí, se kterými si v současné době nejvíc 
píšeš, tak tam tu funkci potvrzení o přečtení moc nekontroluješ a zmiňoval jsi, že jsi to 
kontroloval během seznamování, tak jestli mi můžeš povědět, s kým to bylo 

S Kristýnou. 

Dobře, tak se budeme teď ptát na Kristýnz. Vzpomeň si na situaci, kdy sis s ní psal, otevřel si 
messenger a vidíš, že je aktivní, ale nezobrazila si tvoji zprávu, tak proč si myslíš, že si ji zrovna 
nezobrazovala? 

Protože něco dělala třeba. A já hlavně tadyto, že je aktivní, moc tomu nedávám moc váhu, protože já mám 
třeba otevřenej počítač, kde seš přihlášenej na tom messengeru na tom Facebooku, ale děláš spoustu jinejch 
věcí, takže tohle úplně jakoby, že jestli ty lidi jsou online nebo ne, tomu moc nedávám 

Takže neřešíš to teda moc? 

(přikyvuje) Spíš mě napadlo, že dělá něco jinýho ona. Uklízí v pokoji, nebo je nahoře, vaří něco. 

Takže to v tobě moc nevyvolává nějaké pocity? 

Ne tohle bych řekl, že fakt ne. Ale zase jiný je to u toho WhatsAppu, kterej frčí a v tomhle si myslím, že 
funguje líp, že fakt, když ho máš otevřenej, tak jseš vidět, že jseš online a jakmile to zaklapneš, tak ne. To 
bych řekl, že to je jakoby… takže tam jsem to možná hrotil víc. 

Vzpomeneš si na nějakou takovou situaci, kdy jsi tohle řešil? 

To si vzpomenu, ale nebyly to žádné extrémy. Že byla online… já nevím, neodepsala mi, teď jsem na to 
kouknul a hlavně tam taky musíš mít štěstí, že si otevřeš tu konverzaci s ní a prostě tam je online a pak to 
zase zmizí. Ale to nebylo nic velkýho, že jsem náhodou kouknul po pěti minutách, ona tam byla a neodepsala 
a napsala mi třeba za dalších pět minut a přesně něco ve stylu, že se balí a někam jde. 

Tak uvidíme, jak budeš reagovat na další situaci, která je trošičku podobná, ale liší se v tom, že 
jsi jí napsal, pak sis otevřel messenger a viděl jsi, že byla online třeba před půl hodinou, tím 
pádem měla příležitost si tu zprávu zobrazit, ale neudělala to.  

To mi přijde horší tím časovým rozmezím, že už jsi to konkretizoval hodinou a před půl hodinou byla…že ti 
hodinu neodpoví člověk. 

Zkrátka mi jde o tu situaci, že ty jsi viděl, že měla příležitost si tu zprávu zobrazit a neudělala 
to, tak proč si myslíš, že to udělala?  

To je blbý už (smích) To už tě tak jako naštve, nebo nad tím začneš přemýšlet, ale furt bych… když teď 
konkrétně řeknu, co si myslím, buďto maluješ čerta na zeď, že na tebe prdí, že tě má na háku anebo jsi 
optimista a říkáš si, že neměla čas a měla tam x důležitějších zpráv a tebe nechá nakonec, protože s tebou si 
píše každej den. A možná nejvíc to je o tom obsahu, co jsem já psal.  

Vzpomeneš si na nějakou takovou situaci? 

Já si myslím, že vesměs z toho vyplynulo nějaký… takhle … v tomhle případě si myslím, že bych ji napsal 
po tý hodině, nebo když bych tohle viděl, tak bych ji poslal otázník, takovej připomínací jakože, jestli 
nepřehlídla tu moji zprávu a žádost o nějaký vysvětlení a vesměs to byla třeba kvůli tomu, že šla ven se psem 
a já jsem 
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Předpokládám, že šlo o nějakou důležitější situaci nebo ses jí připomínal, když jsi ji poslal třeba 
jenom fotku kočky 

Ne, to ne. Ale hlavně my jsme si jednu dobu spali fakt blbosti 24/7 od rána do večera, takže tyhle věci se 
děly, ale když jsme se pohádali nebo nějaký řešení mezi náma. 

A kdybys mohl shrnout ty pocity během hádky, tak jak ses cítil kvůli tomu? 

Tak je to nepříjemný, rozhodně to nepřidá tý hádce. Nasadí to člověku možná brouka do hlavy. 

Tak přejdeme k poslední situaci a pořád si s ní píšeš a ty v tuhle chvíli očekáváš odpověď a 
zkrátka něco řešíte a očekáváš odpověď a ona si tu zprávu jenom zobrazí a neodepíše hned 
nebo vůbec. Vybav si takovou situaci. 

To si myslím, že není takový problém. Ale je velkej rozdíl, jestli mi neodepíše hned a nebo vůbec. 

Tak můžeme obě situace, vyber si, kterou chceš řešit jako první. 

Když neodepíše vůbec, tím chci říct, že napíše až za dva dny, to beru jako vůbec. Tak to bych byl fakt 
naštvanej, nebo je to prostě naprd. To ve mně vyvolá špatný pocity a říkáš si jako proč.  

A stala se ti tahle situace s ní? 

Takhle dva dny (přemýšlí)… no i když stalo vlastně. Stalo se mi to, že jsme se tak hádali a já jsem asi něco 
provedl. Já si už nepamatuju konkrétní případ, ale kdy jako neodepisovala. Jo asi určitě jsem něco provedl 
(smích) Pak jsem jí i volal a ona nebrala ani ten telefon. A teď mi to nebrala třikár třeba za odpoledne a po 
čtvrtý mi to zvedla a říká mi, ať jí nevolám. No a zase neodpovídá, takže to mi fakt nepřidalo a z toho jsem 
byl na větvi. 

Jaké pocity to v tobě vyvolávalo? 

Já bych řekl, že pocity zoufalství, protože to nemůžeš fakt nic a teď ještě kdy si představíš nějaký co všechno 
se může… ty sedíš někde v hospodě u piva, ona bydlí kousek za Prahou, je jedna ráno a nemáš možnost jak 
se tam dostat, než nesmyslně taxikem za litr a chceš ji vermomocí něco říct a ona ti dává tu zeď, tak to je fakt 
zoufalost, to nemůžeš jakoby vůbec nic.  

Smýšlel jsi v tu chvíli i o Kristýně jinak, když ti to provedla? 

Já bych řekl že jo, protože spousta jiných lidí by tohle třeba neudělala, protože se dokážou vcítit do tý situace, 
že to je tomu člověku nepříjemný a jako věřím tomu, že je spousta bych řekl, klidnějších lidí, kteří to s tebou 
budou chtít řešit i po tom telefonu a nemají s tím problém. A to ona zrovna nebyla, takže určitě to k ní tak 
nějak ukládáš tyhle situace. 

Dělo se to opakovaně? 

Já si pamatuju tadyten jeden extrém. 

A pak jsi zmiňoval, že ti odepíše třeba až po hodině 

A když pozdějc takhle…na důležitou zprávu… 

Dělo se to často? 

To se nám dělo, si myslím vzájemně a vzájemně nám to bylo nepříjemný a dávali jsme si to sežrat, když jsme 
se dohadovali a je to podobnej pocit jako když ti odepíše za dva dny, akorát je menší. Rychlejc to opadne, 
furt nějaký zoufalství, že nemůžeš nic a nezbývá ti nic jinýho než počkat (smích) než ten člověk s tebou bude 
chtít komunikovat. 

Co pro tebe znamenalo, když se to dělo opakovaně? 

No napadá mě… tyjo jak to nazvat, že to není projev náklonnosti k tomu člověku, víš, že by ti… člověka, 
kterýho máš rád, tak mu odepíšeš, nebo s tím nemáš problém, ale když máš…víš že ti na něm tolik nezáleží, 
nebo je ti to jedno.  

A to se dělo u Kristýny? 

Jo já bych, že tady to přesně tyhle situace to vždycky vygradovalo, v to, že my jsme se totiž za ty tři roky 
třikrát rozešli, takže to bylo vždycky tak na hranici posledních pár dní. 

A když ti některá z těchhle situací vadila a tys už trochu zmiňoval, tak jestli oplácíš stejné 
chování. 



 91 

Občas jo (smích) Já bych neřekl, že bych dva dny neodepsal, ale nějaký zobrazena a to, to jo. Ale občas to 
potom byla i sranda, já jsem věděl, jak na to zareaguje… víš, že už jsme se tak znali… ale jo, občas jsem 
tohle frčel hrozně i jako s holkama, se kterejma jsem jen tak flirtoval nebo jednou se vyspal a potom jsme si 
psali, tak o to spíš, když tě ten člověk nezná a ty mu prostě dáš takovou malou zeď, tak nezájem vyvolává 
zájem (smích) a věřím tomu, že to funguje, i když je to hrozný. 

Je pro tebe lepší, když je zpráva jenom zobrazená, nebo když na ní ostatní aspoň nějakým 
způsobem zareagují? 

Jo, tak to určitě bych řekl, že zareagujou. A to mě baví na messengeru ty reakce, že mnohdy přesně nechceš 
psát „ok“, kor v tý skupinový konverzaci to je fakt fajn, že jako tam můžeš vyjádřit souhlas palcem nahoru 
dolů, to mi přijde dobrá funkce. 

Pomaličku se blížíme ke konci a některý IM aplikace umožňují funkci potvrzení oo přečtení 
vypnout. Kdyby taková funkce byla i na Messengeru, využil bys ji? 

A já bych teda neviděl, že si to nezobrazili a naopak. 

Nebudeme teď řešit to, kdyby tam ta funkce vůbec nebyla. Budeme řešit to, že kdyby sis to 
vypnul, tak by ostatní neviděli, že sis zobrazil jejich zprávy, tak jestli bys toho využil? 

Asi jo, protože já jsem to na tom WhatsAppu a tam je to vzájemný a tyjo i když teď si nejsem jistej, u 
nějakých lidí jsem to měl a u nějakejch ne. A na začátku jsem říkal a za tím si pořád stojím, že to potom je 
osvobozující, že ty oldschoolový smsky jsou v tomhle fakt fajn. Takže bych toho asi využil 

Kvůli čemu? 

Teď mě ještě napadlo, že dřív, nebo i teď, když někomu píšu smsku a on mi neodpoví, tak mu nepíšu za 
hodinu, jestli „otazník“ ale zavolám mu a to už je osobnější, už je to s tím člověkem si promluvíš, uslyšíš jeho 
hlas, je to bych řekl vyšší forma komunikace než jenom přes ty písmenka, takže už i to mi přijde lepší. Řekl 
bych že radši lidem volám než píšu 

A teď ta opačná situace, že by to vypnuli ostatní a ty bys neviděl, že si ostatní zobrazovali tvoje 
zprávy, tak jestli by ti to vadilo? 

To by mi taky nevadilo a vesměs by to bylo lepší, kdybys to neviděl. Je to takový volnější, tebe to nenutí 
koukat, jestli si to ten člověk přečetl, a prostě toho druhýho přemýšlet nad tím, jestli ti má odepsat zobrazit 
nebo co vlastně… mu přijde zpráva a až odepíše, tak odepíše. 

Je ještě něco, co bys rád dodal, protože máš pocit, že nezaznělo a mělo by? 

Znám to, tyhle věci a mluvilo se o tom před pár lety, není to čerstvá novinka a v tu dobu jsem seděl s lidma 
na pivu a přemejšlel nad tím a rozebírali to ze všech stran a fakt je to blázinec potom a věřím, že lidi jsou 
schopný se z toho sesypávat tady z toho zobrazeno a nezobrazeno a to mi přijde strašně špatný a naprd. Já 
bych úplně neřekl, že jsem schopnej se z toho sesypat, že bych si to víc bral, ale občas nad tím taky sám 
přemýšlím ale uvědomuju si to a štve mě, že se od toho sám občas, když jde o hodně, nedokážu oprostit, 
takže určitě bych dal starý oldschoolový smsky 
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Respondent: Tereza 

 

Posíláš dneska ještě SMS? 

Posílám. 

Posíláš je ještě ve velkém množství? 

Ne, hodně ne, ale pracovně posílám hodně smsky a mám i určitý kamarády, se kterými si píšu jenom smsky. 

A nahradila jsi to tedy nějakou jinou komunikací, že už neposíláš tolik SMS? 

Nahradila no. 

Jakou? 

Messengerem. 

S kým se nejčastěji bavíš? 

Jako s kým si nejvíc píšu? 

Nene, teď obecně. 

Asi s kolegyněma v práci, pak asi s rodinou a přáteli. 

A převažuje komunikace tváří v tvář, nebo skrz nějaké zařízení? 

Já nevím. Tak jako s rodinou asi nejvíc tváří v tvář, s lidma z práce asi taky a s mými přáteli si asi víc píšem. 

Teď jsi zmínila, že si s nima hodně píšeš, tak proč si s nima píšeš přes Messengeru a nepoužíváš 
například jiný kanál ke komunikaci? 

Já nevím, píšu si s nima přes messenger, protože všichni jakoby z nich nejvíc komunikujou tam, tak prostě 
komunikuju tam. 

Má tahle forma komunikace pro tebe nějaké výhody? 

No tak jako je to rychlý, vidím tam kdy kdo z nich je online. A zároveň všichni to používaj neustále, zatímco 
jako na smsky úplně lidi tak často nereagujou. Se mi dost často stává, že mi přijde smska a dlouho mi trvá, 
než odpovím, protože nemám takovej pocit že…není to tak urgentní. Ten Messenger je víc takovej jako… to 
sviští? 

A vnímáš i nějaké omezení? 

Nevim, asi (přemýšlí) Ničí kvalitu obrázků. Když si s někým posílám fotky, tak si je rozhodně posílám přes 
smsky (iMessage), ale jinak asi ne. Občas mě irituje, když vidím, že je někdo online a neodepisuje mi, to mě 
drásá. 

A ve srovnání s komunikací tváří v tvář vnímáš nějaké nevýhody? 

Nevidíš tam, žejo, ty emoce, nevíš, jak to ten člověk myslí, když ti to píše. Sám si to i vytváříš v hlavě ten 
kontext situace. Stačí? 

Jojo, nebo jestli chceš ještě něco dodat, tak můžeš, jinak přejdeme dál. 

Přejdeme dál. 

Tak s kolika lidma sis včera psala? 

Jako na Messengeru? 

Ano ano, můžeš se klidně podívat. 

A co když je to skupinová konverzace? 

Tak to klidně počítej jako jedno. 

(počítá) S deseti. 

Považuješ to za nadprůměrné číslo? 

Myslím, že to je průměr. 
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Máš v současné době někoho, s kým si píšeš pravidelně? 

Mám, no. 

Povídej. Stačí mi jméno a jestli to je třeba kamarád, nebo kolegyně… 

Musím ti říct jméno? (udivuje se) 

Je to anonymní, takže neměj strachy. Já potom stejně musím jména vymýšlet jiný. 

A když je to rodina, tak stačí říct, že je to máma? 

Určitě. 

Tak je to máma a ségra, s těma máme skupinovou konverzaci, potom jsou to holky z práce – Amálie, Tereza, 
Beáta a Michaela. A potom z mých přátel Jana, Tomáš, Martin, Petr. To je vše. 

Používáš ještě nějaké další aplikace pro psaní s ostatními? 

Ten Messenger a potom s určitýma lidma si píšu spíš na WhatsAppu. 

Teď se budeme chvíli bavit jenom o tvém chování v rámci Facebook Messengeru, nebudeme 
řešit vůbec WhatsApp. 

Dobře, beru na vědomí.. 

Když zaregistruješ, že ti přišla zpráva, jsi nucena si ji hned zobrazit? 

Jako jestli to dělám? To jo no.  

Proč tě to nutí? 

Protože, se bojím, že když si tu zprávu nepřečtu, že mi unikne něco podstatnýho, nebo nějaký píčoviny. 

Takže tě to nutí si je hned otevírat a reaguješ okamžitě po otevtření zprávy? 

Záleží. 

Tak v jakých případech na tom záleží a kdy naopak ne? 

U hodně blízkých přátel reaguju hned, ať se děje jakoby cokoliv víceméně. Když si píšu s někým, kdo není 
úplně můj blízký přítel a prostě něco dělám, tak odepíšu až po chvíli, ale většinou odepisuju hned.    

Očekáváš, že budou ostatní taky hned reagovat po otevření zprávy? 

Očekávám naprosto bezprostřední reakci na moje zprávy. 

A děje se to? 

Většinou jo. 

Odkládáš někdy odepisování na zprávy? 

Jo, někdy jo, když je to něco na co nevím co odpovědět, že je to něco jakoby deep a zásadního, tak jo. Si to 
musím promyslet třeba.  

Je to kvůli tomu, abys ostatní nevěděli, že sis tu zprávu přečetla nebo zobrazila? 

Jojo, to dělám. Ale jakoby ne zas vždycky, občas to otevřu a neodpovím. 

Když zobrazíš a neodpovíš, tak dáváš lidem třeba vědět, že nemáš čas odepisovat? 

Nenene, to nedělám. 

Přejdeme tedy dál, jak jsme se v úvodu bavili o těch Awareness Cues, tak já to ještě jednou 
připomenu (výčet Awareness Cues). Tak by mě zajímalo, které z nich si nejvíc všímáš? 

Asi před jakou dobou byli ti lidé aktivní, protože to tam vidíš u těch lidí, s kterejma jsem si psala naposled. 
Tak asi to.  

A ještě nějaké další vnímáš? 

No tak jako sleduju, jestli si lidi přečetli ty zprávy, který jsem poslala, viď.  

Píšeš si s někým tak často, že znáš jejich chování v rámci messengeru, to znamená, že víš, kdy 
bývá online, jak rychle ti odepisuje na zprávy nebo naopak neodepisuje. 
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To mám, no. 

Je to někdo z těch, o kterých jsi mi povídala, že si s nimi v současné době píšeš pravidelně? 

Je to Lucka třeba nebo Jana. Prostě u Johanky vím, že ona na tom Messengeru víceméně jako neni a 
neodepisuje a prostě jenom určitou časovou dobu za den je na Messengeru a jako píšeme si intenzivně třeba 
hodinu v kuse a pak zase jako neni a taky dokážu úplně přesně jakoby rozpoznat ty emoce, který za tím 
psaním jsou, že se známe natolik dobře, že tam hned chápu, co myslela a co byl vtip a co nebyl vtip, co byla 
ironie, co myslí vážně. 

U Lucky taky? 

U Lucky taky, no. U Lucky zase… ona je hrozně vytížená, ale přesto si jako píšeme furt, každej den celej 
den. 

Dokáže na základě toho, jakým způsobem se chovají, poznat, že něco mezi váma není v 
pořádku? 

No, to dokážu 

A na základě čeho to poznáš? Čeho si během toho všímáš? 

Já nevím, to prostě poznáš z toho stylu psaní toho člověka, jak jakoby nesouvisí to s otevíráním zpráv a 
čtením těch zpráv, ale poznáš to z toho stylu komunikace s tím člověkem. 

Stalo se ti to teď někdy v nedávné době? Co jste řešily? 

To je strašně osobní! 

Nemusíš vůbec dopodrobna. 

Rozumím, takže týkalo se to lásky. Lucka chtěla udělat jakoby určitou věc, se kterou jsem nesouhlasila, stačí 
takhle? 

(jde poznat, že se o tom nechce moc bavit) Já radši ještě připomenu, že kdyby bylo cokoliv 
nepříjemné, nebo by ses o tom nechtěla bavit, tak samozřejmě nemusíš odpovídat. Před 
chviličkou jsi to zmínila, ale tedy ještě jednou. Kontroluješ, jestli si lidi zobrazujou tvoje 
zprávy? 

(přikyvuje) 

A u koho to kontroluješ? 

No, jako asi u všech. Tak to vidíš prostě, to nemusíš kontrolovat, prostě scrolluješ a vidíš to, jestli si to ten 
člověk přečetl nebo ne. 

Tím pádem to ale vlastně kontroluješ, protože si toho všímáš. Děje se ti to často? 

No, děje, ale nedělám to tak, že nemám co na práci a otevřu si aplikaci a dívám se, jestli si to přečetli, ale 
když otevřu aplikaci, tak to sleduju. 

Jak se cítíš, když vidíš že si tvoji zprávy nezobrazují? 

Tak záleží, co to je za lidi. Když je to potencionální prostě jakoby já nevím přítel, tak mě to samozřejmě 
jakoby sere, pokud je to jakoby u kamarádů, tak nevím, necítím se z toho smutná nebo tak. Říkám si, že ti lidi 
mají prostě něco lepšího na práci, než mi odepsat. 

Řešíš tyhle situace nějakým způsobem, že bys jim například znovu napsala, ať si to přečtou? 

To spíš ne. Čekám, než mi odepíšou. 

Je pro tebe funkce potvrzení o přečtení užitečná? 

Užitečná? Já nevím. Vlastně asi ani ne. Nebo mě to spíš vytáčí. Zároveň to zas pomáhá, že třeba vím, že se už 
někdo vzbudil, že žije a tak. Víš, že reaguje, ale jako nějak extrémně užitečný mi to nepřijde. 

A naopak na obtíž ti to přijde v některých situacích? 

Jako občas je to takový kontraproduktivní, řekla bych. 

Kvůli čemu? 

Tak prostě, že vidíš, že si tu zprávu někdo přečetl a neodepíše ti, tak možná v tu chvíli něco dělá, ale možná 
prostě jenom na tebe sere, no.  
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Snažíš se někdy potvrzení o přečtení nějakým způsobem obcházet? 

Jako jak? 

Jestli se to třeba snažíš nějak obcházet, kdybys věděla, že existuje způsob. 

Ne, to nedělám. 

Využíváš naopak někdy toho, že si zprávu cíleně zobrazíš a neodpovíš na ni? 

Jo, to dělám. 

V jakých případech? 

Když jsem naštvaná. 

Setkala ses někdy s termínem Ghosting? 

Že ti někdo úplně přestane odepisovat? 

Ano, ano. Stalo se ti to někdy i na Messegeru? 

Je to možný, ale nenapadá mě konkrétní příklad. 

Můžeme klidně přejít dál. S kým si nejraději píšeš na messengeru z těch lidí, které jsi mi v 
úvodu zmínila? 

To nevím, takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. 

Tak říkala jsi, že máš holky, se kterýma si píšeš každý den a řešíš u nich právě to potvrzení o 
přečtení? Tak se zkusme bavit o Lucce a pak třeba přejdeme k Janě. 

Dobře, bavme se o Lucce. 

Vzpomeň si na situaci, že si píšeš s Luckou, vidíš, že je aktivní, ale nezobrazuje si tvoje zprávy, 
tak proč si myslíš, že si je nezobrazuje. 

Protože něco dělá. Určitě to nedělá, že by si se mnou nechtěla psát.  

Řešíš tuhle situaci nějak? 

Ne, neřeším, protože to je tak blízkej člověk, že tam jakoby nepřemýšlím nad tím, proč mi neodepisuje, i 
když je aktivní. To mám spíš u lidí, který zas tak moc neznám a hlavně jako u kluků. 

S někým z těch kluků se ti to děje, nebo stalo v nedávné době? 

Občas. (smích) 

No tak můžeme se bavit o nich. 

Ty chceš úplně něco peprnýho. 

Ne, tak mně zajímá, jak vnímáš takovou situaci. Tak se bavme o těch klucích. Je to během 
seznamování? 

Já dál nedojdu nikdy než k seznamování. 

Tak o kom se budeme bavit teda? 

To musí mít jméno ten člověk? Tak to bude Petr. 

Tak teda nebudeme se už bavit o Lindě, budeme řešit Petra, protože to vypadá, že to bude 
zajímavější.  

Chudák Lucka. 

Takže – píšeš si s Petrem, vidíš, že je online, ale nezobrazuje si tvoje zprávy. Proč si myslíš, že to 
dělá? 

Ale já v tomhle jakoby nejsem zas tak jako vztahovačná 

A řešila jsi někdy tuhle situaci s ním? 

Jo, tak to samozřejmě jako řeším. Ale dokážu sama sobě racionálně vysvětlit, proč to jako asi dělá a nepřijdu 
si jako nějak extrémně ublížená. 

Jaký emoce to v tobě v tu chvíli vyvolává? 
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Tak jako řeknu si „proč mi ten člověk nepíše?“, ale prostě žádný další emoce s tím asi nejsou spojený. 

Vybavíš si nějakou konkrétní situaci? 

To asi ne. 

Teď tedy druhá situace, kdy ty jsi Petrovi něco psala, víš, že byl aktivní a měl příležitost si tvoji 
zprávu zobrazit, ale neudělal to. 

Sráč (smích) 

Proč si myslíš, že to udělal? 

Asi je to sráč, já nevím. Tak jakoby to záleží. No určitě to není mnou.  

A jaký pocity zažíváš? 

Spíš asi nasranost než jako smutnost nebo smutek. 

Vybavíš si konkrétní situaci, kdy se tohle přesně stalo? 

Myslím, že včera se to zrovna stalo. 

No, tak povídej. Co jste řešili? Nemusíš dopodrobna, ale co jsi mu třeba psala obecně? 

(přemýšlí) On byl někde na výletě a posílal mi fotky a já jsem se ho pak ptala… a tu fotku mi posílal už z 
domova… a já jsem se ho ptala, jestli už je doma a neodpověděl a to je celý. Ale pak mi odpověděl. 

A během té chvíle, kdy ti neodpovídal, tak co jsi zažívala? 

Tak jsem zrovna nasraná nebyla výjimečně. Normálně bývám, ale tohle mě zrovna nenasralo, jsem si řekla, 
tak prostě asi přijel, asi vybaluje.  

Tak přejdeme ještě k jedné situaci, a to, že si s Petrem píšeš, něco po něm chceš, zkrátka 
očekáváš odpověď na tvoji zprávu. Vidíš, že si ji zobrazil a neodpověděl vůbec, nebo až po 
strašně dlouhé době, tak proč si myslíš, že to neudělal hned? 

Možná to byla debilní otázka, na kterou jsem se ho zeptala, já nevím. Nebo mě nemá rád. Ne, já fakt nevím. 
Já to prostě tolik nepřozívám ten messenger, já si dokážu to sama sobě racionálně vysvětlit, že lidi dělají i 
jiný věci než, že si píšou na messengeru. 

Děje se tahle situace s ním opakovaně? 

Ne 

A vybavíš si nějakou situaci, kdy ti neodeposal hned, co jsi s ním třeba chtěla vyřešit? 

Nevím. A tak to nějak prostě patří k tý komunikaci, ne. Že prostě nebudem si přeci psát pořád. Záleží v jakém 
jsem rozpoložení, když jsem smutná, nasraná z něčeho a zrovna si chci s někým o něčem psát a on mi 
nedepisuje, tak je mi to líto, ale většinou mi to, když nejsem smutná z něčeho jinýho, tak nevím. Situaci si asi 
nevybavím žádnou.  

Teď jak jsme se bavili o těch situacích, zmínila jsi, že ti některé to chování vadí, tak jestli ty 
jemu oplácíš to stejný.  

No jasně.  

Proč to děláš? Proč mu to oplácáš? 

Protože prostě, já nevím. Protože jsem hrdá asi. A chci se mstít. Nevím, dál. 

Dobře, jedem dál. Je pro tebe lepší, když lidi nechají zprávu zobrazenou, nebo je na ni aspoň 
nějaká reakce? 

Nevím, no. S těma reakce je to taková (přemýšlí) Nevím, co je lepší, to asi záleží na kontextu té zprávy.  

Některý IM aplikace umožňují funkci potvrzení o přečtení vypnout, kdyby tahle možnost 
existovala i na Messengeru, využila bys toho? 

Ne. 

Chtěla bys, aby ostatní pořád věděli, že sis přečetla jejich zprávy? 

No, asi jo. 
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A kdyby si to vypnuli a neviděla jsi, že si zobrazili tvoje zprávy, vadilo by ti to? 

Nevím, asi ne. Nevadilo. 

Kdyby tam ta funkce nebyla vůbec, byla bys radši? 

Já nevím, těžko říct. V určitějch situacích mi přijde, že to té komunikaci pomáhá, když vidíš, že ten druhej si 
ty zprávy čte nebo teď zrovna není aktivní a nečte si je, ale samozřejmě, že jsou jako situace, kdy tě to spíš 
jako drásá, ale nevadí mi to, nemám potřebu si to vypínat. 
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Respondent: Ondřej 
 

Na začátek se tě zeptám, jestli dneska ještě posíláš SMS? 

Ano  

Posíláš hodně? 

Jako iMessage, nebo? 

Nenene, klasické smsky. 

Ty jako placený… 

Ano, protože iMessage už spadá pod Instant Messaging. 

Hele, vlastně skoro ne. Jakoby mám jednoho kamaráda, kterej nemá iPhone a když třeba, já nevím mu nechci 
napsat na messengeru, tak mu někdy napíšu přes smsky, ale je to prostě takový divný, no. 

Změnilo se tedy něco, že už je neposíláš? 

No změnilo se to, že vlastně není důvod, proč je posílát. Protože všichni ti lidi, se kterýma se bavím buď mají 
iPhone, takže používám iMessage anebo mluvíme přes Messenger. Nebo takhle. Když pošlu smsku, akt je to 
nějaký, že je třeba novej člověk, se kterym se neznám, takže se necítím, že bych si ho přidal na facebooku a 
zároveň nemá iPhone, ale to většinou není konverzace, která by to byla jakoby dlouhá, spíš je to něco jenom 
jakoby, já nevím, že se potřebuju s někým sejít třeba s ním nebo já nevím, něco takovýho, takže jako jo třeba 
to používám tak 10 %. 

S kým se nejčastěji bavíš ve svém životě, teď mám na mysli obecně a ne jenom přes Instant 
messaging. 

Nejčastěji s kamarádama a pak, teď jsem končil školu a ve škole to bylo hodně třeba jakože se spolužákama, 
se kterejma jsem nebyl úplně jako kamarád a byl jsem s nima ve třídě, takže jsem spolu pracovali na úkolech 
a tak, ale většinou s kamarádama, a pak třeba občas si napíšu s mamkou a mamce vždycky volám, žejo z 
Ameriky, každej víkend se snažím přes Skype, ale jinak je to nejvíc s kamarádama. 

A je to komunikace tváří v tvář nejčastěji nebo skrz nějaké zařízení? 

Teď bylo dobrý, žejo když jsem na škole, že jsem se s nima mohl vidět tváří v tvář každý den. Ale k tomu 
hodně samozřejmě přes zprávy, přes iMessage a teď vím akorát, že to bude víc přes iMessage, protože 
nebudeme bydlet ve stejném městě. 

Teď jsi zmínil, že si s nimi často píšeš přes iMessage, což je vlastně Instant Messaging, tak proč 
právě skrz tenhle kanál, a ne skrz nějaký jiný?  

Ty jiný formy mají jiný účel a ten účel, kterého se snažím dosáhnout nejčastěji je to, že chci někomu rychle 
něco napsat a buď od nich chci rychle odpověď zpátky anebo je to něco tak nedůležitýho, že to je prostě tak 
neformální a mně přijde, že na to je jakoby instant messaging nejvhodnější, ale můžu ti říct třeba, že já hodně 
nesnáším psaní, prostě fakt mi to vadí, ne vadí, že by mi to přišlo jako špatná forma komunikace, ale je to pro 
mě strašně namáhavý psát na klávesnici a k tomu vyjadřovat své pocity a všechno, protože přesně jak jsi 
říkal, je to jakoby nemůžeš vyjádřit svůj kontext a pocity a přijde mi, že když to píšu, tak je to takový, že do 
toho musím dát víc práce skoro někdy, hlavně na telefonu, když jsem na Macu, tak je to jednodušší a přijde 
mi to rychlejší, protože mám plnou klávesnici, takže nerad píšu z telefonu, a proto někdy i třeba zavolám, 
když něco fakt potřebuju nebo mě něco fakt nadchne a potřebuju být v tom momentě anebo prostě se mi 
nějak nechce psát a občas se mi teďko stalo, že si kamarádi stěžujou, že jim neodepíšu dost brzo, protože 
prostě… já nevím, jak jsem se k tomu dostal, na tohle ses neptal… prostě jako vím, že mi mrtě dlouho trvá 
odepsat protože mně přijde, že potřebuju být jakoby v klidu a být třeba doma a nebo sednout si k tomu a 
nerad píšu za chůze a tak občas jsem začal nahrát takový ty hlasový zprávy, protože… je to takový trapný a je 
to divný když to děláš mezi lidma, ale ten důvod je hlavně protože ten účel tý konverzace k tomu nabádá. 

Vnímáš právě nějaké výhody téhle komunikace? 

Ta neformálnost a rychlost…a to že se dají… hodně přátelství mých a podle mě hodně lidí v našem věku je 
založené na posílání mediálních věcí, to znamená článků, videí, prostě Instagram příspěvků a tak, takže víš, 
žejo… myslím si, že přes telefon to moc udělat nemůžeš, ale tváří v tvář to jde, ale je to takový že jakoby, 
když to chceš ukázat, tak jakoby to musíš ukázat teď a nemůžeš to někomu poslat, a pak se na to teprve 
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podíváš, až on bude chtít. Takže myslím si, že jakoby vlastně v tý době, ve který žijeme, kde je tolik dáváno 
na důležitost sdílení různých věcí, tak proto to je taky pohodlný.  

A naopak nějaké omezení vnímáš? Ty už jsi některé nakousnul. 

Myslím si, že i to očekávání, že musíš odepsat co nejdřív může docela stresovat a nebo může to vypadat, že si 
nechceš s někým bavit, když přitom jenom… právě já to vidím tak, že neodepisuju dýl, protože jakoby se 
chci na to soustředit a dát tomu člověku nějakou plnohodnotnou odpověď, kdyžto tetn druhej člověk to tak 
může vidět jakoby, že ho ignoruju a je to vtipný, protože i když mně někdo neodepíše, tak jsem z toho 
takovej naštvanej, ale přitom to dělám taky. Takže to je nevýhoda. Je plno nevýhod. Nevýhoda je taková, asi 
co se obecně říká, že mluvíš s lidma míň tváří v tvář a mně to přijde i jako výhoda, že se můžeme s lidma 
pořád bavit i když to není tváří v tvář. 

S kolika lidmi sis včera psal? Můžeš se klidně podívat, jestli chceš. 

Tak se podíváme. (počítá) Hele asi, řekněme s šesti.  

Řekl bys, že to je nadprůměrný číslo? 

Myslím si, že tak akorát. 

Máš někoho v současný chvíli, s kým si píšeš pravidelně? 

Jo, jak bys definoval pravidelnost? 

Řekni si klidně ty sám, ale dejme tomu, že klidně každý týden si píšete. Stačí mi pak říct jméno 
a vztah, který k tomu člověku máš, řekl jsi třeba spolužák, takže takhle. 

Nejvíc bych asi řekl se dvouma kamarádkama, to je Gabriela a Jana a s těma si píšu každý den, pak s mým 
klukem, kterej se jmenuje Lukáš, tak s tím si píšu taky každý den. Se svejma rodičema, s mamkou hlavně, tak 
s tou si píšu několikrát za týden. (smích) 

Takhle úplně stačí, ty jsi už zmínil, že pro psaní používáš iMessage nebo Messenger, jsou ještě 
nějaké další aplikace, které používáš, skrz které si píšeš s ostatníma? 

Překvapivě docela hodně na Instagramu a to je asi všechno a na e-mailu, žejo, ale to není instant messaging. 

Teď bych byl rád, kdybychom se bavili už jenom o Messengeru, nebudeme řešit iMessage, já 
potom vysvětlím, proč to tam nemám zařazené a ty jsi to předtím už docela nakousnul, ale 
zeptám se i tak ještě jednou. Když zaregistruješ, že ti přišla zpráva, tak jsi nucený si ji hned 
otevřít? 

Já…ne… Já se snažím… jako přečtu si třeba ten náhled, prostě tu notifikaci, ale nesnažím se ji otevřít co 
nejdřív, protože pak je to nátlak na mně, že musím hned odpovědět, takže ne. 

Když už teda tu zprávu otevřeš, tak reaguješ okamžitě po otevření? 

Většinou, protože, když už ji otevřu, tak jsem připravenej odpovědět.  

Očekáváš od ostatních bezprostřední odpověď na tvoje zprávy? 

Ne. Tak záleží na tom, o čem jim zrovna píšou. Když jim třeba píšu, že se máme někde sejít, tak napíšu „jo, 
jsem tady“ tak očekávám, že odepíšou hned, protože asi myslej na to, že jim napíšu, žejo, protože se máme 
někde sejít nebo když je to něco ještě víc urgentního, tak jim třeba zavolám, abych jakoby když neodepíšou, 
protože to třeba potřebuju fakt vědět a většinou, když pošlu nějakou zprávu, tak čekám, že odpověděj třeba za 
dvě, tři hodiny.  

Předtím jsi nakousnul, že se nejdřív koukáš na notifikace, ze kterých čteš zprávy, tak jestli to je 
jediný důvod, proč odkládáš odepisování na zprávy? 

Většinou je to proto, že na to chci mít víc času nebo chci mít správnou atmosféru, že můžu odpovědět a jinak 
někdy je to, že třeba nevím ještě jak odpovědět přesně, takže si dám jakoby… dokud nebudu mít tu lepší 
informaci na to, abych odpověděl. Jako někdy to je asi třeba, že se s tím člověkem nechci bavit, ale většinou 
mi nepíšou lidi, se kterýma bych se nechtěl bavit. 

I tohle, jak jsi říkal, že si čteš ty zprávy nejdřív z notifikace, tak je to i kvůli tomu, abys 
ostatním nedal vědět, že sis zobrazil jejich zprávu? 

Jo. Jo, určitě. A takhle, my se bavíme o tom messengeru, kde to prostě je automatický, že to vidí, ale třeba na 
tom iMessage se mi to líbí, že si to můžu přečíst a neuvidí to, ale na druhou stranu já mám rád, když si 
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neotevřu ty zprávy, že to mám jako takovej to-do list, žejo když to neotevřu, tak to je jakože, že na to musím 
odpovědět. Kdyžto když to otevřu a neodpovím hned, tak se bojím, že na to zapomenu  

Dáváš těm lidem pak vědět, že zrovna nemáš čas odepisovat, nebo že jsi zapomněl? 

Nooo (smích) Měl bych to dělat víc a někdy třeba když začnu konverzaci, tak řeknu, že teď už musím jít a že 
odepíšu později, ale nedělám to většinou, že bych viděl zprávu, že přijde a vím, že na ni odpovím až třeba za 
dvě hodiny a napíšu tomu člověku „odpovím za dvě hodiny“ jako nedělám to, a proto to vypadá, že je jakoby 
ignoruju. 

Teď se budeme chviličku bavit o těch Awareness Cues, já to radši ještě jednou zopakuju (výčet 
Awareness Cues), tak by mě zajímalo, kterých z těchhle cues si nejvíc všímáš na Messengeru? 

Asi toho, že někdo píše, nebo to jsem asi víc ovlivněnej v tom momentu, protože když vím, že někdo píše, tak 
to jako nezavřu tu aplikaci a počkám na jejich odpověď. Pak druhá je to, že si to někdo přečetl, to je takový 
„left-on-seen“ prostě, nepříjemnej pocit. Jo a určitě nebo nevim, někdy mě hodně ovlivňuje to, kdo jak byl 
třeba… nevím, mně přijde, že mě všechny ovlivňujou tak stejně. Přijde mi i důležitý vědět, kdo a před jakou 
dobou byl online, protože ti to tak trochu napoví, jestli odpovědí hned a jestli odpověděj třeba až za delší 
dobu. A ty reakce na zprávy mi přijdou docela zajímavý, že nevím no, je to takový… když nemáš přesně co 
říct na něco, ale je takový divný říkat „jo, dobrý“ tak je to takový, můžeš na to reagovat, takže mi to přijde 
docela zajímavý řešení, protože máš pravdu, jak jsi mluvil o tom, jak je to jiný než komunikace tváří v tvář, 
tak je fakt že prostě na něco můžeš odpovědět jen neverbálně, když mluvíš osobně a tatkovou možnost nemáš 
v messengeru, ale tak trochu mně přijde, že vlastně to můžeš nahradit těma reakcema na určitý zprávy. 

Takže si vlastně všímáš úplně všech, jak to tak vypadá.  

Jo. (smích) 

Píšeš si s někým tak často, že znáš jeho nebo její chování v rámci Messengeru. Mám na mysli to, 
že víš, kdy ten člověk bývá online, jak rychle odepisuje, nebo naopak neodepisuje. Máš někoho, 
u koho to chování znáš? 

Na Messengeru mám asi dva takový lidi, se kterýma si nepíšu tak často jako s lidma, co si píšu na iMessage, 
ale jo, já bych řekl, že znám jejich chování jakoby kdy asi odepíšou zpátky, znám styl, jakým píšou, takže jo. 
Jeden z nich je můj spolubydlící Zdeněk, jeden z mých nejlepších kamarádů taky, ale s ním si tolik nepíšu, 
protože jsem se s ním vlastně pořád viděl, protože jsme spolu bydleli, ale s ním si píšu na Messengeru, 
protože ten má právě, nemá iPhone, má od Google phone. A pak druhá je ještě jedna holka, Sára, a s tou jsem 
si hodně psal, protože jsme spolu měli hodně předmětů a ona mi dost pomáhala a vlastně jsme jakoby 
kamarádi i mimo školu. 

A dokážeš na základě toho jejich chování poznat, že něco mezi vámi v tu chvíli není v pořádku? 

(přemýšlí) Asi jo. Myslím si, že dokážu poznat, když ten člověk, ten druhej… není to, že by bylo mezi náma 
něco v nepořádku, ale třeba že ten člověk je v nějaký blbý náladě, nebo je prostě vystresovanej nebo něco 
takovýho. 

Kontroluješ, jestli si lidi zobrazují tvoje zprávy? 

Ono to je přeci vidět ale, ne? Když takhle… nějak obsesivně to asi nekontroluju a zase záleží na tom, kdo to 
je. Jo, možná to zkontroluju, když je to třeba delší dobu a někdo mi neodepsal, tak to zkontroluju, ať je to 
Míša, nebo Zdeněk, nebo Silva, ale já myslím, že bych to kontroloval takhle jenom třeba nevím, možná 
jakoby na Tinderu, jestli někdo přečetl, protože to by byl důvod proč si to zkontrolovat, protože vlastně o tom 
člověku nevíš nic jiného a jakoby je to ukazatel toho, jestli o tebe mají zájem vlastně, ale když je to někdo, 
kdo vím, že je můj přítel nebo kamarád, tak mi na tom asi zase tolik nezáleží. Záleží, pokud to není nějaká 
fakt extrémní doba, protože vím, že jakoby náš vztah je v pořádku… a nesoudím podle toho v jakym stavu je 
náš vztah (smích)  

Přijde ti tahle funkce potvrzení o přečtení užitečná? 

Nevím, jestli je užitečná, ale vždycky to tak bylo, takže mně přijde, že to patří prostě ke komunikaci na těch 
instantních zprávách a nevím, no 

Vzpomeneš si, v který situaci ti přijde užitečná? 

Teď si nevzpomenu na něco jiného, ale přijde mi to, že se to spíš pojí k negativním zkušenostem, to znamená, 
když někomu třeba napíšeš něco konfrontačního a oni si to přečtou, tak jakoby čekáš na jejich odpověď. 
Nevim.  
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Můžeš klidně povědět, v jakých situacích ti přijde na obtíž? 

Já nevím, mně přijde, že to k tomu patří a nemám na to názor, nebo takhle… je to, jakoby pro mě, je to na 
obtíž, protože nechci, aby lidi věděli, že já jsem si to přečetl, takže z mé strany je to…jako jo…asi bych to 
radši neměl, protože mi to dává větší svobodu, kdy odepsat, ale jako někdy to vnímám u někoho jinýho, že 
vidím, že si to přečetl, tak mi spíš přijde jako užitečný. A jestli je to užitečný, nebo ne, tak to vnímám jako 
součást toho jako systému a pokud chceš, tak se to dá obejít, že si tu zprávu neotevřeš žejo, takže jakoby 
nevim, nemám na to pozitivní nebo negativní názor. 

Máš i nějaké jiné způsoby, jakým obcházíš potvrzení o přečtení? 

Buď si to neotevřu tu zprávu a jenom se podívám na tu notifikaci a pak je ještě na iPhonu takový to (hledá 
slova)  

3D touch? 

Jo, 3D touch, kterým si to můžeš vlastně otevřít ty zprávy. 

Proč to děláš?  

Protože máš chtění vidět tu zprávu a přečíst si, co ti někdo píše. Máš jakoby chtění dostat tu informaci, co 
nejdřív bez toho, abys měl povinnost, abys jakoby odpověděl. Takže vlastně chceš něco, bez toho, abys za to 
zaplatil, tím že bys neodpověděl. 

Využíváš někdy toho, že zprávu zobrazíš cíleně a neodepíšeš? 

Hele, možná, když je to fakt jakoby, že si s někým… jakoby takový pasivně agresivní, ale nepoužívám to v 
normální situaci v normální komunikaci, jenom když mám s někám fakt konfrontaci, jakože jim prostě 
ukážeš, že už se o tom nechceš bavit (smích), ale to se nějak často neděje.  

Setkal ses někdy s termínem Ghosting? Stalo se ti to někdy i na Messengeru? 

Jo, určitě jo. 

V jaký roli jsi byl? 

Hele, já myslím, že v obou rolích, což je smutný. 

Můžeme klidně rozebrat obě dvě. 

(smích) Já ghostuju hodně lidí, když mi napíše někdo, kdo mi normálně nepíše, nebo… jo, většinou je to 
někdo, kdo mi normálně nepíše a nemám čas jim zrovna odepsat, a pak na to prostě zapomenu, protože to 
není nikdo, kdo by jsem si připomněl, že jim musím odepsat tím… takhle… když je to někdo, koho znám – 
Zdeněk, Silva, tak i když třeba zapomenu, že mi napsali, tak během další hodiny já mám pravděpodobně 
něco, co jim musím napsat, tak si uvědomím, že jsem jim vlastně neodepsal. Ale když je to někdo, s kým si 
často nepíšu, tak na to můžu zapomenout a neodepíšu jim, takže to není jako že bych to dělal záměrně 
většinou, ale je to že zapomenu a když mě někdo ghostoval? Co si tak vybavuju naposledy, tak to byla 
holka… teď si to vybavuju, protože jsem si na to vzpomněl nedávno… prostě jsem se jedný holky ptal, od 
nás ze třídy. Jsem potřeboval pomoct s jedním úkolem, no tak jsem se jí ptal, jestli si tím už prošla? A ona mi 
neodepsala. A to bylo někdy v lednu.  

Z její strany to probíhalo style, že si tu zprávu vůbec nezobrazila? 

Jo, já si myslím, že jo… no ne (nezobrazila) 

A jak ses v tu chvíli cítil? 

Já jsem nebyl moc překvapenej, protože necítím, že by mi musela odpovědět, protože se neznáme, ale spíš mi 
to potvrdilo to, co jsem si o ní myslel jako o člověku, že jenom používá lidi a nechce jim pomoct. 

Přejdeme dál. Ty jsi zmiňoval některá jména, u kterých kontroluješ to potvrzení o přečtení, 
říkal jsi, že to je Zdeněk, že to je Míša. S oběma si píšeš na Messengeru? 

S Míšou si píšu na obou, ale spíš na Messengeru a se Zdeňkem si píšu na Messengeru a někdy, fakt 10 % 
případů je, že mu napíšu textovou zprávu. 

Teď se budeme ptát na takový typový situace a vzpomeň si na situaci, kdy píšeš Zdeňkovi, vidíš, 
že je online, ale zrovna ti neodepisuje, tak proč si myslíš, že si nezobrazuje tvoje zprávy? 

Protože má třeba otevřený okno Facebooku, ale není na tom a dělá něco jinýho nebo občas hodně píše 
třeba…má na messengeru lidi, se kterýma pracuje, nebo je v nějakým klubu a musí něco vyřešit…tak vím, že 
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je v pracovním módu a nemůže mi odepsat a nebo… nevim Zdeněk je zrovna takovej člověk, kterej, když 
zprávu vidí, tak odepíše a řekne třeba „jo, pustím si to pozdějc“ nebo něco takovýho, takže s ním, když 
neodepíše, tak fakt spíše věřím, že to je, že to nevidí, nebo že musí něco jinýho dělat, co jakoby, že si toho ani 
nevšimne.  

A zažíváš během toho nějaké pocity?  

Asi ne, jakoby fakt to záleží na člověkovi, na tom, komu píšu. Přijde mi, že když je to někdo, kdy mám víc 
jako nějakou emocionální, prostě že píšu něco víc emocionálního, to neznamená, že bych se s něčím svěřoval, 
ale fakt chci, aby mi jenom odepsal, tak to je jiný, ale v takový průměrný situaci mi to tak nějak nevadí, 
nevím… já si nechci lhát sám sobě, ale fakt mi to přijde, že… mi nevadí, když někdo neodepíše instantně, 
jakoby fakt hned, co to pošlu, fakt mně to vadí víc, když někdo odepíše až na dvě hodiny, za tři, ale fakt 
neočekávám, že by mi měl někdo odepsat hnedka zpátky.  

Takže u Zdeňka ne, u Míši, když se tohle stane, tak proč si myslíš, že si je nezobrazuje? 

Protože někdy fakt mi přijde, že to může ukazovat, že jsi online, i když online nejseš, nebo nejseš přímo na 
Messengeru a někdy i když je třeba online, tak chápu, že třeba řeší něco s jinejma kamarádama, že se třeba 
domlouvá nebo tak, že mi nemůže odpovědět, takže pokud to není fakt něco urgentního, tak mně to nějak 
nevadí, no. 

Připomínáš se někdy těm lidem? 

Někdy jo, ale teď si nedokážu vybavit v jaký situaci, ale občas jo, ale spíš tak jakoby ze srandy, když je to 
něco vtipnýho, tak jim napíšu „já vím, že tu jseš“ (smích).  

Tak přejděme k další situaci, a to je, že ty jsi Zdeňkovi napsal, dejme tomu před hodinou, pak 
sis otevřel Messenger a vidíš, že byl aktivní před půlhodinou, to znamená, že měl příležitost si tu 
zprávu zobrazit, ale neudělal to, tak proč si myslíš, že to udělal? 

Stejnej důvod, jako když mi neodepíše hnedka. Prostě, měl něco zajímavýho na práci. Nebo možná z toho 
vycházím taky já, jak to dělám já, že třeba neměl čas na to jakoby odepsat prostě v takový míře, v jaký by 
chtěl, a proto neodepsal. Jako je to něco jinýho, když … nebo takhle, mluvíš o tom, že si neotevřel zprávu, 
myslím si, že to je trochu jiný, když by si to otevřel a viděl to, tak podle mě je taková etiketa jako aspoň něco 
teda napsat, žejo, nebo něco jakoby říct „jo, promiň, přečtu si to pozdějc…“, ale když to prostě neotevře, tak 
nevím, nemyslím si, že to je něco jako, že by mě ignoroval nebo tak, prostě chápu, že třeba nemá čas   

Takže bys tomu přisuzoval stejné pocity jako ve chvíli, kdy je online? 

Ano. 

Nerozlišuješ tyhle situace moc? 

Záleží na tom člověkovi. Když je to něco takovýho… 

Nebo vybavíš si nějakou takovou situaci, že by se vám stala? 

Se Zachem přímo?  

(přikyvuju) 

Ne, fakt ne. On je takovej mrtě bezkonfliktní člověk a hlavně s ním je to zajímavý, že se s ním vidím doma, 
ale třeba s tou Sárou, jako někdy mě to… jo, možná, že Sára je lepší…  

No, tak můžeme 

Protože s ní je to takový, že se s ní nevidím a často když jí něco píšu, tak zrovna potřebuju kvůli úkolu nebo 
něco takovýho a to je horší, protože když dělám úkol, tak to chci tu odpověď co nejdřív, ale zase když je teda 
online, tak jo, nebudu z toho nějakej naštvanej, prostě chápu, i když je to frustrující, protože bych to chtěl co 
nejradši, aby mi pomohla teďka, protože teď to zrovna řeším a teď nevím, co dělat, tak potřebuju pomoct ale 
chápu, že mi nemůže vždycky odpovědět a spíš mi to vadí, čím dýl to trvá, že někdo neodepíše. 

A teď poslední situace, ty jsi ji už nakousnul předtím, budeme se zase bavit o Zdeňkovi, protože 
tam jsi říkal, že ti to možná i vadí, a to je situaci, že si tu zprávu otevřel a neodpověděl hned, 
nebo vůbec. Tím vůbec myslím třeba 2 hodiny, nebo 4, nebo den. Tak jestli si můžeš vybavit 
nějakou takovou situaci se mezi váma stala? 

(smích) Budeš ze mě zklamanej. (smích) Prostě Zdeněk je zrovna jakoby … fakt je to s ním takový, že je 
zodpovědnej, že mi odepisuje a navíc s ním většinou co si píšu za věci, tak jsou takový jako že si pošleme 
video nebo písničku, nebo něco takovýho a když mi neodepíše, tak se mu připomenu, nebo ho vidím doma a 



 103 

řeknu mu „poslouchal sis to, co jsem ti poslal?“, i když mi třeba neodepsal a on mi řekne „ne, ještě jsem 
neměl čas“, řeknu „ok“ a je to spíš takový jakoby, že si dělám srandu z toho, že jsem naštvanej, ale… a s tou 
Silvou když mi neodepíše dlouho, což se stane víc si myslím, protože se třeba nevidíme, nebo tak, tak jí 
napíšu znovu, protože s ní mám dost dobrej vztah na to, aby se… jakože mě zná dost dobře na to, aby si 
nemyslela, že jsem nějakej ne stalker, ale že jí prostě otravuju tím, že jí pořád píšu, ale prostě známe se 
natolik dobře, že jí můžu napsat, když mi neodepíše třeba po třech hodinách, „hele nemůžeš se na to fakt 
podívat? Já potřebuju fakt pomoct“, protože vím, že já bych jí taky pomohl a že si navzájem pomáháme, 
takže to nevidím jako problém. Nevím no, prostě s většinou lidi, se kterýma si píšu, tak mám natolik dobrej 
vztah, že to můžu jakoby adresovat, když se něco takovýho stane, nebo si z toho udělat srandu. Kdyby to byl 
někdo, koho znám míň, se kterým mám míň vyvinutý vztah, tak je to takový těžší připustit si, že třeba 
neodepsali, ale s těma lidma, se kterejma si většinou píšu, tak nevím, prostě můžu to říct že „hej, nemůžeš mi 
odepsat?“ 

Takže tuhle situaci vnímáš intenzivněji u lidí, které tolik neznáš? 

Já myslím, že jo. Já myslím, že když si to otevře a vím, že si to zobrazil, tak je to takový prostě jako ok, proč 
ne, nebo proč nemůžeš jakoby napsat, že potřebuješ víc času odepsat, prostě když uděláš tu chybu, že si to 
otevřeš, tak fakt jakoby očekávám, že napíšeš, že buď odepíšeš na to, co ti píšu, nebo odepíšeš „potřebuju 
ještě víc času“ nebo „potřebuju víc informací, abych ti mohl odpovědět“, ale nevím no, jako když je to někdo 
koho neznám, tak se cítím dost podobně… no necejtim, protože když je to někdo koho znám, tak chápu… 
jsem už říkal, že náš vztah mimo to, to znamená, že když mi někdo neodepíše z těch lidí, co znám, tak dobře, 
možná jim připomenu, že by mi měli odepsat, ale vím, že to nedefinuje náš vztah, kdežto když si píšu s 
někým, se kterým si moc nepíšu a moc se neznám, tak je to mnohem víc to definuje náš vztah, protože velká 
část z toho, co je náš vztah je to, že si napíšeme na messengeru, takže pak to asi definuje naše přátelství nebo 
ten náš vztah. Takže když mi někdo neodepíše, kterýho moc neznám, tak si můžu myslet víc, že mi nechtěj 
odepsat, kdežto když je to třeba Zdeněk, Silva, Míša, tak vím, že to je spíš, že nemůžou. 

A jaké pocity během toho zažíváš? 

Přijde mi, že… jakoby takový povrchní pocity… že mi nechtějí odepsat, ale pak takovej spíš do hloubky 
pocit je, že si o nich začnu myslet, že jsou povýšený a že mi nechtěj odepsat a že se se mnou nechtějí bavit. 
Většinou je to to povýšení, jakože se se mnou přesně nebudou bavit. A i když je to někdo třeba, kdo fakt by 
se se mnou chtěl bavit, tak já nevím, teď myslím na jednu holku, která… její jméno je Karla… a s tou jsem se 
teď setkal, když jsme byli v Londýně. (vypráví příběh z Londýna) Občas jsem jí odepsal na nějaký story 
(Instagram), nebo něco takovýho, a když mi třeba neodepsala, tak jsem si říkal „nechce se se mnou bavit? 
Proč to tak dělá“ já nevím, začalo mi připadat, že je povýšená, že je nad to, aby mi odepisovala.  

Když se tahle situace stala, tak oplácel jsi to samé i ty jí? 

Ne, nebo kdyby se to dělo opakovaně, tak bych asi přestal psát, ona by mi asi taky přestala psát, ale nesnažil 
jsem se jí to oplatit, ale když jsem jí odepsal, na něco, co mi napsala ona, tak jsem si říkal, že jsem… žejo, 
když ti někdo neodepíše hnedka, tak nechceš, aby si ten druhej myslel, že jseš strašně natěšenej na to jim 
odepsat, takže jsem si říkal „snad si to nebude myslet“ protože jí neodepisuju, ale ne, že bych jí to vyloženě 
den neodepsal nebo něco takovýho. Nevím no, a pak jsme se viděli víc. My jsme spolu nakonec skončili ve 
stejný třídě, a pak jsme se víc bavili a furt mi přišla taková odměřená, a pak mi na konci na poslední hodině 
říkala, že mě má strašně ráda, že je ráda, že mě potkala. Bylo to takový, že jsem to nečekal, že vlastně má ke 
mně vztah, kterej jsem si nemyslel, že má a od tý doby to tak beru jinak zase, když mi neodepíše, protože 
vím, že mi to osobně řekla, že si mě váží, a proto teď tomu přikládám menší důležitost, když mi třeba 
neodepíše. 

Teď se blížíme pomaličku do konce, ty jsi to už nakousnul během toho, co jsme si povídali a 
kdyby tedy byla na Messengeru možnost funkci potvrzení o přečtení vypnout, tak jestli bys ji 
využil? Budeme to řešit stylem jako na iMessage. Kdybys to vypnul, tak oni by neviděli, že sis 
zobrazil jejich zprávy a naopak. Takže ta první situace, že ty by sis to vypnul? 

Asi jo. Je to takový těžší, protože na iMessage to vždycky bylo jako volba, myslím. Kdežto na Messengeru to 
vždycky bylo jako výchozí, to každej vídí, když si něco přečteš, a proto je to takový víc jakoby volba, že sis 
zvolil, že nechceš, aby někdo viděl, že si to přečteš, protože jsi z toho musel aktivně jako „opt-out“, kdežto u 
iMessage musíš „opt-in“, aby to potvrzení o přečtení bylo vidět, takže je to něco jinýho, protože když dáš, 
aby to lidi viděli v iMessage, tak vlastně to neděláš aktivně, protože to tak je, kdežto u Messengeru bys to 
aktivně dělal a proto je to takový trochu jiný a asi bych to pořád udělal, ale má to v sobě jakoby… něco to o 
tobě říká a mně to asi nevadí. 

A ta opačná situace, že bys neviděl u ostatní, že si zobrazujou tvoje zprávy? Vadilo by ti to? 
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Ne, as ne. Já nevím, asi ne, no, protože (přemýšlí) fakt asi by mi to nevadilo, protože když někdo neodepíše 
třeba tři hodiny, tak jim prostě napíšu znovu, jestli by mi mohli odepsat a to, že vidím, že si to někdo přečetl 
je takovej jakoby ještě jo, přidanej jakoby level toho, že mi fakt někdo neodepsal, protože to určitě viděli, ale 
nezáleží mi na tom tolik, že bych to potřeboval… Jak jsem říkal předtím, jakoby je to součást messengeru a 
nevidím to jako pozitivní nebo negativní, takže by mně vlastně bylo jedno, jestli by to zmizelo, nebo ne. 
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Respondent: Klára 

 

Posíláš dneska ještě SMS? 

Jo, posílám. Já nemám úplně velkej objem dat, takže posílám smsky, když nejsem na datech anebo třeba s 
nějakýma lidma z práce nebo tak, se kterýma nejsem spojená na messengeru, tak posílám smky. S mamkou 
posílám smsky, se svym nejlepším kámošem posílám smsky a pak někdy když jsem třeba na nějaký akci, kde 
není signál nebo řešíš baretku a potřebuješ se třeba zeptat, jde jsou tvoji kámoši 

S kým se nejčastěji bavíš ve svém životě 

Jako obecně i offline? 

Ano i offline. 

Tak asi přátelé, lidi z práce hodně, David a mamka třeba 

A kdybychom se teďka bavili o tom, jaký druh komnuniakce to je, tak převažuje komunikace 
tváří v tvář, nebo mediovaná komunikce, o které jsme se bavili v úvodu? 

No jak u čeho, tak třeba u lidí z práce je to hlavně tváří v tvář, s těma si nepíšu. U přátel je to podle mě tak 
půl na půl, možná spíš převažuje ta online asi 

Teď když jsi zmínila, že převažuje online komunikace, tak proč si s nima píšeš srkz IM? 

Proč ne třeba přes maily?  

Třeba. 

No protože je to rychlý prostře, že jakoby okamžitě i asi možná kvůli těm věcem, co jsi říkal (Awareness 
Cues) že třeba jakoby takový ty jako zobrazeno věci a tak podle mě tě nutí odopovídat rychlejc a je to prostě 
na tadytu přátelskou komunikaci kde fakt píšeš „teď jsem viděl něco úplně srandovního, posílám fotku psa“, 
tak to už by nebylo vůbec relevantní, kdybych poslala třeba mail nebo kdybych čekala až se uvidíme, že třeba 
jakoby tváří v tvář řeším věci většího a vážnějšího rázu, prostě stalo se něco, potřebuju s váma něco probrat a 
na tom messengeru to jsou tady ty blbosti, bez kterejch bych se třeba obešla. 

Má tento druh komunikace nějaké výhody? 

No, to co jsem říkala, že můžeš sdílet i takový věci ke kterým by jsi se podle mě… že by si se s tím člověkem 
viděl jenom jakoby jednou týdně na dvě hodiny, tak podle mě probereš fakt jenom takový ty jakoby velký 
věci prostě mám novou práci, stalo se tohle, znám tyhle nový lidi… a takhle prostě můžeš fakt sdílet jakoby 
mnohem víc detailů a mnohem víc třeba jakoby řešit nějaký srandičky a sdílet si třeba tipy na nějakou hudbu. 

Má nějaké omezení naopak, které vnímáš v rámci téhle komunikace? 

No určitě ano, přemýšlím. Tak jakoby je to trochu žrout času, že ti to ubírá čas v offline světě, ale zase si ho 
můžeš distribuovat jako jak chceš mezi ty lidi, že se nemusíš jenom bavit s lidma, se kterýma jsi ve stejný 
místnosti a je to vázaný na ten internet na to připojení. 

S kolika lidmi sis včera psala? 

(počítá) Třeba 8. 

Je to nadprůměrné číslo? 

mi to přijde víc, než bych tipla asi, že jsem tam zařadila nějaký věci, který byly třeba dvě zprávy a nějaký 
groupchaty, kde je víc lidí, takže si myslím, že je to jako průměr. 

Máš v současné době někoho, s kým si píšeš pravidelně? 

Píšu si pravidelně s Davidem, pak se svým nejlepším kamarádem Šimonem a potom jsem v jedné skupinové 
konverzaci s Janem a Terezou a s těma si taky píšu každý den. 

A ještě, jestli můžeš zmínit, jaké aplikace pro chatování používáš, kromě messengeru? 

Jenom Messenger a WhatsApp a Instagram, tam si píšu dost s lidma, tak to bude možná i víc lidí (odkazuje k 
otázce, s kolika lidma si psala). 

Klidně se k tomu můžeš vrátit, ale pak by nám z toho stejně vypadlo, že by to bylo 
nadprůměrné číslo. 
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Včera jsem si psala na instagramu třeba ještě s dalšíma 5–6 lidma. 

Teď se budeme bavit jenom o tvém chování v rámci Facebook Messengeru, už nebudeme řešit 
žádné jiné aplikace a když zaregistruješ, že ti přišla zpráva, jsi nucena si ji hned otevřít? 

Když vidím, že mi jenom přišla (notifikace), tak ne. Cítím se nucená na ni odpovědět, když už jsem si ji 
zobrazila, ale když jeonm vidím to upozornění a nehodí se to, tak počkám, než si ji zobrazím. 

Proč tě to nenutí si zprávy hned zobrazovat, když ti nějaká přijde? 

Nevím, kolik lidí to teda má, ale mně se přímo zobrazuje náhled té zprávy (ukazuje na telefonu) takže já 
vidím o co jde a buď vidím, že to není něco urgentního a něco řeším, tak to chci dořešit a nebo naopak když 
to je něco, co vidím, že to vyžaduje nějakou složitější odpověď, tak na to nechci odpovídat jenom nějakým 
smajlíkem nebo jedním slovem, takže třeba radši počkám, až na to budu mít čas dát dohromady nějakou 
pořádnou odpověď. A někdy mě to taky i trochu obtěžuje nebo že se mi to nechce řešit, takže počkám, až na 
to budu mít kapacitu. 

Teď se budeme bavit o situaci, kdy tu zprávu už otevřeš, tak jestli v tu chvíli hned i zareaguješ. 

No jo, snažím se. Myslim si že odpovídám docela hned. Když třeba je to něco, na co nemůžu odpovědět, tak 
na to třeba zareaguju nějakou reakcí (awarenes cue) a nebo jakoby dám vědět, že odpovim později, ale 
nestává se mi, že bych neodpovídala na zprávy hned. 

Odkládáš někdy odepisování na zprávy? 

Jo. 

V jakých případech? 

Když je to něco nepříjemného, co se mi nechce řešit. Buď něco jakoby emočně náročného, kde vim, že fakt 
musím… ně něco jako hádka …ale prostě musíš dát dohromady nějaký svoje stanovisko a nějaký svoje 
argumenty a tak a nebo když je to třeba něco co jsem měla udělat a neudělala jsem to, tak na to nechci 
odpovídat, že jsem to neudělala, ale třeba to nejdřív udělám, a pak až jakoby napíšu. 

A to odkládání je teda na základě toho, že si zprávy přečteš nejdřív z notifikací? 

Jojo. 

Očekáváš od lidí, že ti budou bezprostředně odpovídat na tvoje zprávy? 

Jo. 

A děje se to? 

Jo, většinou jo. 

A teď přejdeme k těm Awareness Cues, o kterých jsme se na začátku bavili, já to ještě jednou 
shrnu. Mezi ně spadá ukazatel aktivity, že byl naposledy aktivní (pokračuji výčtem Awareness 
Cues). Mě by zajímalo, kterou z těchto Cues, nebo řekněme znaků, si nejvíc všímáš na 
messengeru? 

(přemýšlí) Zobrazení (přemýšlí) já se nekoukám, jestli je aktivní nebo ne, když mu píšu, ale když mi třeba 
neodepíše, tak se koukám, kdy byl naposledy aktivní a pak když vidím, že byl aktivní a neodpověděl mi, tak 
to vím. A pak takových těch, co ti mobil sám cpe - upozornění a reakce. 

Píšeš si s někým tak často, že znáš jeho chování v rámci messengeru, že je třeba online, i když 
jsi řekla, že to moc nekontroluješ, jak často nebo rychle ti odepisuje 

U těch lidí, co jsem ti říkala, že si s nima píšu nejčastěji, tak u všech vím, jakým stylem mi odpovídaj a třeba 
Šimona vím, že mu to trvá den mi odpovědět a že to tak prostě má a že mi na zprávy prostě neodpovídá. 

Dokážeš na základě těchle ukazatelů nebo znaků poznat, že něco mezi vámi není v pořádku? 

Jojo, když se to vychílí z té normy na kterou jsem zvyklá. 

Čeho si během toho nejvíc všímáš? 

Buď toho, že neodpovídají, nebo odpovídají jenom stroze nebo jim to trvá dýl nebo pak takový ty sakrastická 
nebo pasivně agresivní reakce na zprávu, nebo smutnej smajlík která takhle nemá vyznít. 

Můžeš si vybavit nějakou takovou situaci v nedávné době? 

Kdy jsem poznala z toho, že něco není v pohodě? 
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Jojo. 

Tak třeba tady to s tou reakcí (hledá na telefonu) myslím, že ta moje kamarádka Tereza, tak to je člověk se 
kterym to jakoby ještě nemám tak zmáklý jako s ostatním a někdy si myslím, že je něco v pohodě a ona dělá 
takový věci, že mi i pošle jenom tadyto emoji (ukazuje) co tam máme spolu a když mi na to odpoví to, tak 
vím, že je naštvaná, nebo že se něco děje. 

Jaké pocity to v tobě vyvolává? 

Já jsem brutálně over-thinking. Já bych podle mě vůbec neměla mít sociální sítě (smích). Mě to úplně ničí. Já 
jsem přesně ten člověk, když mi někdo neodpovídá na zprávu hodinu, tak prostě už jako ho jako pohřbívám 
nebo mám pocit, že mě nenávidí 

Kontroluješ, jestli si teda lidi zobrazujou tvoje zprávy? 

Když mi dlouho neodpovídá, tak to kontroluju často. 

U koho se ti to děje nejčastěji? 

Asi u Davida. 

A vzpomeneš si nějaký případ, kdy jsi to kontrolovala a viděla, že si to nezobrazuje, tak jaký 
pocity jsi během toho zažívala? 

(přemýšlí, jak začít a opravuje se) Já tady s tím mám fakt problém. Já nejsem asi úplně relevantní vzorek, 
protože já fakt jako mám to vždycky katastrofické scénáře v hlavě. 

Povídej, jak se během toho cítíš? 

Hrozně, úzkostně a panikařím a mám strach a jsem smutná a naštvaná (zarazí se) ne naštvaná tolik ne 

Je pro tebe funkce potvrzení o přečtení užitečná? 

No, jakoby myslím si, že by mi bylo lépe bez ní (smích). Vidím prostě…asi je to fajn, protože já někdy mám 
i to, že když mi ten člověk fakt dlouho neodpovídá, tak se třeba i bojím, že se mu něco stalo nebo tak, takže 
tady v tom jakoby vím, ž je v pohodě a že mu t zpráva přišla a že přemýšlí, co odepsat nebo nechce odepsat 
ale někdy je to asi i špatně, že to bereš jako tak že ten člověk je potom povinnej ti potom odepsat, když si to 
přečtě, i když to není tak. 

Jsou nějaké situace kdy ti ta funkce přijde na obtíž? 

Když tomu přikládám větší váhu, než to má, sama jsem ti řekla, že někdy si třeba dám ráda čas na 
rozmyšlenou nebo nemáš čas odpovědět, ale u těch druhých lidí to požaduju nebo to beru jako jejich 
povinnost mi odpovědět, takže potom se kvůli tomu stresuju a myslím, že by mi to ušetřilo spoustu stresu. 

Snažíš se potvrzení o přečtení nějakým způsobem obcházet? 

Myslím si, že to, co jsem ti řekla, to že si to přečtu tady (ukazuje na notifikace) takže jakoby svým způsobem 
taky je obcházení. Asi nezachazím tak daleko jako jedna moje kamarádka, vyloženě měla nějaký hacky na to, 
že to prostě posuneš zpátky a ono se to nezobrazí, to dělám fakt jenom u zpráv, na který se mi odpovídat fakt 
vyloženě nechce. nebo já si je nepřečtu a třeba neodpovím nikdy, když to je někdo, když tě zve na drink 
někdo cizí a když s ním jít nechceš, tak to neřeším, ale jinak ne, 

Využíváš někdy naopak toho, že si zprávu cíleně zobrazíš a neodpovíš? 

Ne, takovýhle mind games nehraju. To mi přijde docela krutý. 

Setkala ses někdy s termínem Ghosting? 

(přikyvuje) 

Na jaký straně jsi byla? 

Byl jsem člověk, kterýmu to bylo aplikováno, že mě někdo vyghostoval. 

Pocity? 

Byla jsem naštvaná. Nevíš, co se stalo… 

(TINDER) 
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Ty jsi zmínila, nějaký lidi, u kterých řešíš potvrzení o přečtení. Tak se budeme chviličku bavit o 
Danovi. Vzpomeň si na situaci, že napsala Davidovi a vidíš, že je online, ale tvoji zprávu si 
nezobrazuje. 

On to dělá docela často. 

Jaké pocity během toho zažíváš? 

Prostě si vždycky říkám, jestli je naštvanej, nebo prostě co se děje, jestli má blbej den, že mě to nutí 
přemýšlet nad tím, proč neodpovídá a zabírá mi to mozkovou kapacitu, kterou bych mohla věnovat jiným 
věcem. 

Proč si myslíš, že zrovna neodpovídá? 

Jelikož se většinou uchyluju ke katastrofickým scénářům, tak je to většinou proto, že mě nenávídí a už mě 
nechce nikdy vidět (smích), ale nevim no, tak jakoby já už třeba jakoby tím že ho znám dýl, tak prostě se mu 
občas odpovídat nechce a prostě se nechce s nikým bavit, takže si většinou říkám to 

Teď jsi zmiňovala pocity, o kterých si myslíš, že zažívá David a v tobě to vyvolává co? 

Panikařím a jsem úzkostná a starostlivá. 

Stejné pocity zažíváš i u jiných lidí nebo to není tak vážné? 

Asi tak vážné to není. U kamarádů, když mi neodpovídaj, tak možná jsem spíš naštvaná, že mám pocit, že jim 
na mně nezáleží nebo že to pro ně není tak důležitý, ale asi nemám takovej ten strach, že bych udělala něco 
špatně. 

Řešíš v tu chvíli tyhle situace nějakým způsobem? 

(přemýšlí) Jeslti mu třeba ještě jednou píšu? 

Třeba. 

Větinou ne, jenom když něco potřebuju vědět praktickýho, že potřebuju vědět, kdy někam jedem a on mi 
neodpovídá, tak napíšu „halooo, co teda?“ a u kamarádů jsem víc taková naléhavá „můžeš mi prosím tě 
odpovědět?“ 

Tak teď přejdeme k druhé situaci a to je, že vidíš, že David byl aktivní, takže měl příležitost si 
zobrazit tvoji zprávu… 

Ale nezobrazil si ji… 

Ano. Co si pod tím představuješ? 

asi si představím to, proč bych to v té situaci neudělala já, což je, že se mu na tu zprávu prostě odpovídat 
nechce. Buď vím, že když jsem se ho třeba ptala na něco a on mi neodpověděl, tak vím, že zjišťuje tu 
odpověď a pak až mi odpoví a nebo že nemá teď náladu a čas to řešit. 

Vybavíš si nějakou přesnou situaci? 

Mně se tohle moc nestává asi. 

A u někoho jiného? 

Mně to spíš přijde takový směšný, když se to stane, protože jakoby je… jakoby se člověk tím způsobem 
prozradí, nebo jak to říct (přemýšlí) víš jako že všichni děláme (zarazí se) nebo nevím jestli to dělaj všichni, 
ale já to dělám, že prostě si to nezobrazíš, tak když už tam mám zprávu, na kterou nechci odpovědět, tak si 
nezobrazím žádnou (neotevře aplikaci), protože bych tam měla ten aktivní status, takže když už nějakou 
otevřu i omylem, tak už na to odpovim všechno. takže když to někdo neudělá, tak si řeknu aha, nechce se jim, 
Spíš třeba v groupchatech se to stává a nevim… třeba asi u kamarádů to nekontroluju tak obsesivně. 

Teď poslední situace. Vzpomeň si, kdy jsi očekávala odpověď na svoji zprávu a David si tvoji 
zprávu zobrazí a neodpoví hned, tak proč si myslíš, že to udělal? 

Protože nechce odpovědět. Protože to je něco, na co nemá říct, protože to je nějaká blbost na kterou neví, jak 
reagovat. Nebo jako když se bavíme konkrétně o něm, tak u něj to chování už trochu znám, takže vim, že 
když napíšu nějako blbost „viděla jsem velkýho psa“, tak on mi na to nebude hned psát „haha to je super“, ale 
prostě mi na to třeba neodpoví nic nebo to je něco, co nechce řešit a nebo nemá čas nebo nemá náladu. 

A když jsi s ním potřebovala třeba nutně něco vyřešit? 
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Mně se stává spíš, že si tu zprávu lidi vůbec nezobrazí, že už se cítí povinně na to odpovědět a třeba můj 
kamarád Šimon si nezobrazuje zprávy, ale že by to bylo něco důležitýho na vyřešení (přemýšlí) jako David to 
dělá asi nejčastěji. 

Co to pro tebe znamená, když to dělá opakovaně? 

že to je normální chování a nějakým způsobem si na to zvyknu, že fakt každej z těch lidí má chování v tom 
chatu jiný a jsem zvyklá na nějakou normu a pak mě spíš rozruší, když to z tý normy vybočuje 

Smýšlíš o nich potom jinak, když se takhle začnou chovat? 

Celkový mínění na ně mi to asi nezmění, ale v tu chvíli, než oni odpoví, tak mám pocit, že nejsem pro ně tak 
důležitá nebo nejsem priorita ale celkově, že bych si jich vážila míň za to, že odpovídaj míň na zprávy, tak to 
asi ne. 

A jak jsme se teď bavili o těch situacích (opakuji situace) Tak jestli je nějaká vyloženě 
konkrétní situace kterou si teď vybavíš, jestli bys ji mohla popsat.  

Ten můj kamarád Šimon to dělá docela často, že vidím, že si nezobrazil moje zprávy vůbec a pak třeba 
postuje na instagram. Takže u něj, včera jsem mu zrovna psala třeba 5 zpráv. 

Co jste řešili? 

(sahá po telefonu) 

Nemusíš doslovně, klidně vlastními slovy to přeříkej. 

Já jsem mu psala svoje trable z práce a on moc neodpovídá na tyhle věci. On mi víc odpovídá na blbosti a 
tady na to mi moc neodpovídá a třeba to se mnou vyřeší až osobně. 

Vadilo ti to? 

Jo, jsem naštvaná vždycky 

Když ti některá z těchhle situací vadí, tak jestli i ty oplácíš tohle stejné chování těm osobám, 
nebo ne? 

Teď už asi tolik ne. Myslím, že dřív jsem to dělala, když jsem třeba randila s nějakýma klukama a jim to 
trvalo dlouho mi odpovídat, tak jsem napodobovala tu jejich dobu toho odpovídání. Tak nebudu prostě 
odpovídat hned, jim to trvá hodinu, já budu taky odpovídat jakoby až tak po hodině. Ale jinak že bych 
pasivně agresivně… to asi ne. Jenom když jde o nějakou hádku nebo něco nepříjemnýho a ten člověk ti 
neodpoví, tak mu taky chvíli neodpovím, ale asi to moc nedělám. Mi to přijde docela trapný. 

Některé IM služby umožnují funkci potvrzení o přečtení vypnout, Messenger ne, ale kdyby to 
šlo. vyžila bys toho? 

Možná jo, možná pro svoje psychický zdraví tak jo a třeba bych si to zapla, kdyby bylo něco nevím… že 
bych se bála, že tomu člověku něco je, kdyby neodpovídal dlouho, ale asi bych si to vypla. I kvůli sobě i 
kvůli tomu, že mě to obtěžuje, že máš tlak zprávu odpovědět. 

Teď zkusíme rozlousknout dvě situace. To, co jsi popisovala bylo, že by tam tu funkci neměl 
vůbec nikdo. 

Možná jo, kdybych mohla, vybrala bych si tu možnost, že bych to neviděla 

Vadilo by ti, kdybys neviděla, že si ostatní přečetli tvoje zprávy  

Ne, pokud by to nebylo něco vyloženě urgentního, tak asi ne. 
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Respondent: Anna 

 

Já se tě zeptám na začátek, jestli dneska ještě posíláš SMS? 

Jo. 

Hodně posíláš? 

Ano. 

Komu nejčastěji posíláš SMS? 

Když jsem měla přítele, tak přítelovi asi nejvíc. Jinak je ta komunikace spíš na messengeru s ostatníma 
kamarádama nebo tak. A s rodičema si spíš jako zavoláš. 

S kým se v současné době ve svém životě nejvíc bavíš? Teď mi nejde o to, jestli to je jen 
mediovaná komunikace nebo komunikace tváří v tvář. Stačí jenom skupina lidí – rodina, 
přátelé… 

Jo, to jsou skupina lidí přátele určitě. 

A s přáteli převažuje komunikace tváří v tvář? 

Co se týče jako nějaký kontinuity, tak převažuje ta přes Messenger, protože jste v kontaktu nejvíc přes tadyto 
médium. Ale potom, když se vidíte, tak to je intenzivně a časový, jako třeba na celý víkend jako s těma 
kamarádama, tak to je vidíš prostě face-to-face. 

A vnímáš nějaké výhody téhle formy komunikace? 

Jo, spoustu výhod. To, že to je okamžitý. To, že každý má u sebe telefon a kdykoliv může odpovědět nebo 
nějak zareagovat a ty s těma lidma jako můžeš sdílet věci i třeba nějaký inside joky nebo tak rychle jdeš a 
vyfotíš někoho, kdo má čepici, o který ses včera bavili. Takže jako tu okamžitost, no. To je největší výhoda, 
že nemusím čekat, že bych jim to řekla až za týden, kdy je uvidím nebo za měsíc. 

Nějaké omezení naopak vnímáš? 

No tak třeba to, že ty lidi nemají takovou potřebu se sejít reálně, protože si to všechno odbydou jakoby takhle 
a mají pocit, že se udržujou v nějakým kontaktu, což je i výhoda, že se udržujou v kontaktu a to přátelství tím 
pádem jako vzkvétá a potom jakoby není takovej tlak na to se vidět. 

Dokázala bys shrnout rozdíly mezi touhle komunikací a komunikací tváří v tvář? 

No to, co jsi říkal, třeba na začátku, to mě zaujalo, že to nepřenáší ten kontext dejme tomu, tak to je ten 
největší jako rozdíl. Já to vnímám a i je z toho spoustu vtipů, ale někdy i špatných nedorozumění. To že něco 
nějak napíšeš a bez toho… dikce nebo polohy hlasu vůbec nepoznáš, jak to ten člověk myslel a to je jako 
velkej problém bych řekla. Proto nějaký lidi posílaj třeba zvukový zprávy. Znám lidi, co jenom komunikujou 
takhle. Což je vlastně fajn…možná na to přejdu. Takže největší rozdíl je nepřenášení jako tý emoce, v tom 
jak ta věta zní a taky když člověk píše… když mluví, tak ta věta vypadá jinak, když píšeš tak se třeba víc 
soustředíš a má třeba větší obsah ta informace, kterou pošleš jakoby v tom odstavci než když mluvíš, tak jako 
tak prostě skáčeš a zase ta spontaneita v tom chybí tím pádem, že si dokážeš připravit jako to, co napíšeš. 

S kolika lidmi sis včera psala? Můžeš se klidně podívat. 

(počítá) Třináct. 

Řekla bys, že to je nadprůměrné číslo? 

Těžko říct, asi lehce. 

Máš v současné době někoho, s kým si píšeš pravidelně? Dejme tomu každý týden nebo každý 
den. 

Rozhodně. 

Klidně je můžeš teď vyjmenovat, ať v tom nemáme bordel potom, kdybych se třeba na někoho 
ptal. 
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Píšu si každý den s jedním klukem ze zahraničí, to je právě žejo to udržování kontaktu takhle. Píšu si každej 
den se skupinou kamarádek z vejšky a se skupinou, jakože skupinový chat, kamarádek ze střední. Takže to 
jsou tyhle ty dvě skupiny. A tak to už je asi všechno. 

Všechno to jsou blízcí přátelé? 

Jo. 

Jaké aplikace ještě kromě messengeru používáš? 

Jako myslíš WhatsApp a takhle? 

(přikyvuji) 

No, nepoužívám asi.  

Takže jenom Messenger výhradně. Tak se teď budeme chviličku bavit jenom o tvém chování v 
rámci Messengeru. Naštěstí jsi zmínila, že nepoužíváš jiné aplikace, tak se ti to nebude plést. 
Když zaregistruješ, že ti přišla zpráva, tak jsi nucena si ji hned otevřít? 

Já teda mám vypnutý notifikace úplně, takže to nezaregistruju hned. Ale když si otevřu mobil a vidím tam 
jakože přišla ta zpráva, tak si otevřu Messenger, tak se snažím tomu zabránit, jakože bych si to hned 
nepřečetla, protože bych byla dychtivá, ale většinou to udělám. Protože to je neodolatelný. 

Reaguješ okamžitě po otevření zprávy? 

Většinou jo. Radši, abych nezapomněla. Protože jinak se to tam hodně často ztrácí. 

Očekáváš od ostatních taky, že budou okamžitě reagovat na tvoje zprávy? 

Je to úplně individuální. Od nějakých lidí to očekávám, od nějakých to neočekávám, no. 

U koho to třeba očekáváš? 

No u lidí, který vím, že jsou furt na telefonu a takže očekávám, že když jim pošlu zprávu, že si jí přečetli, 
když mi neodpoví, tak mě to naštve, protože na tom telefonu furt jsou. Pak jsou lidi, který na Messengeru… 
třeba ani nemají tu aplikaci, tak to neočekávám, to beru prostě jako e-mail dejme tomu.  

U těch lidí, u kterých to očekáváš, tak děje se ta bezprostřední odpověď? 

Asi jo. 

Odkládáš někdy odepisování na zprávy? 

(přikyvuje) 

V jakých případech? 

Většinou to není proto, že bych třeba neměla čas, protože ten čas odepsat si skoro vždycky najdeš, ale i to 
jako obsahový, když třeba nevím odpověď a nechce se mi dát jasnou odpověď, než si něco rozmyslím, ale 
většinou pak jako zapomenu odpovědět. 

A jakým způsobem zjistíš obsah té zprávy, kdy říkáš, že ti nechodí notifikace, tak jak víš, co ti 
ten druhý píše, aniž by sis to otevřela? 

No většinou to otevřu právě a nechám to jako seen, když už neodpovím. 

Potom to tedy odložíš na základě toho, když vidíš… 

Ten obsah, no. 

Odkládáš odepisování někdy i ve chvíli, kdy si neotevřeš tu zprávu? 

Jo. 

A to děláš v jakých případech? 

V případech, že mi píše někdo jakoby, u kterýho očekávám, že mě ten obsah nezajímá, tak to prostě nechám 
neotevřený vlastně, protože mě to ani nezajímá a ono se to tam potom ztratí rychle, že to sjede dolů, no. 

To, že to neotevřeš, tak to děláš kvůli tomu, aby ten druhý neviděl, že sis to přečetla? 

Jo. 

Otevíráš i zprávy, tys to vlastně nakousla, ve chvíli, kdy víš, že nejsi schopná obratem odepsat? 
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(přikyvuje) 

Dáš potom těm lidem vědět, že nemáš čas? 

Ne. Vnímám to prostě tak, že odepíšu, až odepíšu no. Myslím, že se lidi moc nezlobí za tadyto. 

Přejdeme pomaličku k těm Awareness Cues, jak jsem na začátku zmiňoval. Já to pro jistotu 
ještě jednou připomenu (výčet Awareness Cues). Mě by zajímalo, kterých z těchhle cues, já to 
nazývám zjednodušeně znaky, tak kterých z těchhle znaků v Messengeru nejvíc všímáš? 

Takže to, jeslti byla zpráva přečtená. Toho si všímám nejvíc asi. Myslím si, že… já mám nějakým způsobem 
vyplý to, že nevidím, kdo byl kdy jak online, to vidím na počítači, ale v Messengeru jako v aplikaci to 
nevidím. Protože mám asi nějak vypnutý online stav, třeba nevidím ani stav těch lidí myslím, takže toho si 
nevšímám. A potom tadyty reakce na konkrétní zprávy mi přijdou super a toho si všímám, hodně to i 
využívám. A nejlepší je teďkon, že můžeš odpovídat na konkrétní zprávu. 

U koho kontroluješ to potvrzení o přečtení? 

No jasně. Třeba v nějakých skupinových chatech tady to vůbec nekontroluju. Asi s kamarády, nebo s 
rodičema taky to nekontroluju. Ale spíš, když se jedná o to, když si píšeš třeba s někým, o koho máš zájem a 
nebo tak no. Tak se prostě podíváš, jestli si to ten člověk přečetl a když si to přečetl, tak pak jseš z toho 
nervózní, že neodpověděl. (smích) 

Děje se ti to často u seznamování? 

Jo. 

Dokážeš si vybavit konkrétní situaci, kdy kontroluješ, jestli si to zobrazil, tak jak se při tom 
cítíš? 

Tak je to takový zvláštní, že ten člověk vlastně jako kdyby to bylo srovnání s tou komunikací face-to-face, 
tak jakoby jsi mu něco řekl a on si to poslechl a odešel třeba (smích) nebo nevím. Takže to je spíš jako lehce 
negativní. Spíš lehce negativní, no. Když nepřišla odpověď a je to jenom to seen. 

Děje se ti to jen u toho seznamování? 

No asi jenom takhle. U těch lidí, který znáš, tak ti to jako nějak nevadí. 

Přijde ti funkce potvrzení o přečtení užitečná? 

Ne. 

Proč ne? 

No tak tobě samotnýmu to komplikuje to, že nechceš si něco otevřít, protože pak automaticky se tam ukáže 
jako přečteno. Nebo když omylem třeba klikneš, se mi stalo, na označit vše jako přečtené, tak to bylo pro mě 
negativní. A takže jako… no není na tom nic moc pozitivního. 

Kdy je ti ještě tahle funkce na obtíž? 

Takhle, že nemůžu otevřít zprávu, aniž… přečíst si ten obsah, kterej by lidi neotetvřeli náhled, aniž bych jako 
označila to za přečteno. Potom by mi nevadilo, kdybych neviděla, kdy si to člověk přečte nebo nepřečte, 
jenom bych čekala na odpověď nebo nějakou reakci. 

Jsou přímo konkrétní situace, kdy ti vadí, že tam ta funkce je? 

Konkrétní situace je ta moje, když otevřu zprávu a označím se jako že jsem si to přečetla. To je konkrétní 
situace. Když bych chtěla vidět obsah tý zprávy, aniž bych dala jako vědět už nějakou vlastně reakci a ta 
reakce bylo to přečteno, a proto mi přijdou super e-maily, že tam nikdo nekontroluje to, jestli to čteš a ty 
můžeš odpovědět v klidu a je to moc velkej tlak na tu okamžitost, kterou vnímám ze starny tý aplikace, jako 
cílenou. 

Snažíš se tohle nějakým způsobem obcházet? 

Jo, můžeš si tam nastatvit a nevím, jestli to reálně funguje, označit jako nepřečtené, ale nevím, jestli se to 
tomu člověku taky odoznačí. 

Nene, neodoznačí. 

Takže tak, tak vidíš, takže nic. (smích) 
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Takže sis myslela, že obcházíš, ale vlastně neobcházíš. Proč to u některých lidí děláš, že to 
odznačíš? Myslela sis, že pak neuvidí, že sis to přečetla? 

Asi, nebyla jsem si jistá. Přesně ta situace, kdy mi někdo napsal a já jsem na to omylem klikla nevědomky 
nebo jsem chtěla vidět ten obsah, kdyby náhodou, ale pak jsem věděla, že na to odpovídat nechci a nebudu 
ani třeba nebo třeba později, tak jsem to klikla, jako že nepřečteno. 

Využíváš někdy toho, že zprávu zobrazíš cíleně a neodpovíš? 

No jasně, to jako kdyby ti někdo napsal „ahoj, líbíš se mi, půjdeš ven?“ nebo tak, tak to otevřu a neodpovím 
na to nebo ho zablokuju. 

Vyjadřuješ tím nezájem? 

Vlastně jo, no. Jako dáš to tím vědět takhle.  

A ještě nějaké další situace? 

Spíš odpovídám obecně. 

Píšeš si s někým v současné chvíli tak často, že znáš to jeho chování v rámci Messengeru… ty jsi 
říkala, že nevidíš, kdy ty lidi jsou online, ale na počítači to teda vidíš, ale zkrátka, že víš, kdy oni 
jsou online a třeba jak rychle odpovídají na tvoje zprávy nebo naopak jak pomalu odpovídají. 
Znáš u někoho to jejich chování? 

Jo, určitě no, jako… u více kamarádů znám jejich chování na Messengeru. Vím, že někdo si to jako často 
zobrazí a neodpoví a že někdo používá hodně těch emojis. Že někdo píše třeba dlouhý zpráva. Nebo taková 
zajímavá věc, když si s někým začneš psát, tak úplně nevíš, jak tu konverzaci ukončit jo, když je to na tom 
Messengeru. Ale jako chceš ji ukončit a ne, že bys odešel od toho člověka a vím, že u nějakých lidí, že prostě 
furt píšou. Jakmile jim napíšeš, tak jako začneš to kolo konverzace a oni mají potřebu se s tebou rozloučit 
nějakým způsobem, jinak nepřestanou. U nějakých lidí jasný, že když jeden z nich přestane psát, tak jako 
dělá něco jinýho, si to tak představuješ, takhle se to ukončí za chvilku přirozeně. 

Dokážeš na základě toho jejich chování poznat, že něco není mezi vámi v pořádku v tu chvíli? 

Asi ne. Že jako může být nějaká strohá odpověď, ale já nevím, jestli ten člověk u toho řídí, nebo něco jinýho 
dělá, no. 

Setkala ses někdy s termínem Ghosting. 

Ne. 

Já to kdyžtak vysvětlím. Je to cílené ignorování nějakého člověka. To znamená, že ty třeba 
někomu píšeš a on si ty zprávy vůbec nečte nebo si je zobrazí a vůbec na ně neodpovídá. Tak 
tohle se ti někdy stalo? 

Jako úplně? Asi ne. 

Dělala jsi tohle někdy? 

Jo, určitě víckrát.  

Dělala jsi to stylem, že si ty zprávy zobrazuješ, nebo je necháš nepřečtené? 

Asi zobrazuješ po nějakou dobu a když to pokračuje dál, ty nemáš zájem o obsah těch zpráv, tak pak už 
nezobrazuješ, no. Ale vadí mi to třeba… mně vadí, když tam mám jako nepřečtený zprávy (na telefonu) jako 
nepřečtený e-maily, se je snažím všechny odklikávat. Takže to buď odklikám a když mě to fakt jako obtěžuje, 
tak si toho člověka odeberu z přátel. 

Ty jsi v průběhu zmiňovala, že to potvrzení o přečtení řešíš jen výhradně u lidí, se kterými se 
seznamuješ. Jestli si můžeš vybrat jednoho člověka, se kterým se teď seznamuješ, u kterého to 
řešíš? 

Jo. Mám si vybrat tu personu? 

Máš teď když tak někoho takového? Můžeš, prosím, i jméno, abychom se o něm mohli bavit? 

Dobře. (smích) Jméno je Nick a není to Čech teda a je to kluk. 

Vybav si situaci, že po něm něco chceš. Zkrátka, že očekáváš odpověď na svou zprávu… 

To zrovna očekávám… (smích) 
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Očekáváš odpověď na svoji zprávu, on si to jenom zobrazil, ale zůstala nezodpovězená. Proč si 
myslíš, že to udělal? 

Asi ze stejného důvodu jako jsem vypozorovala u svých kamarádů nebo u sebe, že to zobrazím a neodpovím 
na to, že nemám úplně jako odpověď. Takže to nechám jakoby ignorováno a v běžný konfrontaci bych byla 
nucená nějakým způsobem odpovědět, nějak improvizovat a takhle jelikož i… je to teda psanej text, kterej 
má větší vážnost nebo může si to člověk pročítat dokola, tak neopovím, protože to má větší váhu a rozmyslím 
si to nebo na to zapomenu a budu ignorovat.  

Vadí ti tahle situace? 

Jo, lehce jo. Víc mi sedí komunikace takhle jako face-to-face. 

Dokážeš si vybavit konkrétní situaci, kdy se vám tohle stalo? 

No tak úplně konkrétní situaci prožívám dnešní dopoledne.  

Tak povídej. 

No napsala jsem nějakou zprávu, která byla… kde bylo nějaký call-to-action prostě k nějaký odpovědi a byla 
jako zobrazená a neodpovězená teďka. 

A jak se cítíš? 

No už vlastně to mi dává nějakou message, že na to ten člověk neumí třeba… na nějakou otázku neumí 
odpovědět. Nebo na to nelze odopovědět jednoduše, tak to už jako něco říká vlastně. Když si to člověk 
zobrazí a neodpoví hned, tak je vidět, že přemýšlí třeba nad tím, no. 

V tobě nějaké emoce to vyvolává během toho čekání? 

Jo, takovou jako lehce tíhu, že si pak člověk kontroluje třeba ten messenger, žejo. A pak zklamání, když tam 
není odpověď žádná. Ale nic závratnýho. 

Děje se vám tahle situace opakovaně? 

Jo, jelikož třeba my dva nemáme stejný pracovní režim, takže se třeba stane to, že jakoby mně přijde zpráva, 
ale já jsem zrovna v práci, něco řeším a odpovím až za několik hodin nebo někdo je na party, ty jseš doma, 
napíšeš mu… to je takový zvláštní, no, že začneš nějakou komunikaci a ten člověk je mezitím na party a 
nemůže ti úplně odpovědět nebo ti odsekne nebo si zobrazí, neodpoví. Takže se to stává často. 

Vadí ti, že se to děje často? 

Ne, když si navykneš na tenhle styl komunikace. 

Smýšlíš o něm jinak, když ti hned neodpovídá? 

Lehce jo. Stejně jako když o něm smýšlím jinak, když odpovídá třeba hned, tak mě to potěší, je to projev 
nějakýho zájmu a toho, že si na to ten čas najde, ačkoliv je třeba někde s kámošema, tak stejně píše. A když 
teda neodepisuje, tak v tom vidíš to, že jako nejseš tak důležitej pro toho člověka nebo ta komunikace s tebou 
není pro něj tak důležitá, ale to už si myslím, že je všechno domýšlení si. Takže jo, ale určitě to, jak ti člověk 
reaguje na zprávy na Messengeru, tak to v tobě vyvolává jako nějaký pocity o něm, no.  

Když ti třeba tahle situace vadí, tak oplácíš i ty jemu to stejné? 

Jo, je k tomu asi asi jako nějaká tendence, no. Když někdo dlouho neodpovídá, tak taky nebudu odpovídat a 
to už je z dob smsek, žejo. 

Je pro tebe lepší, když zpráva zůstane zobrazená nebo je na ní aspoň nějaká reakce? 

Jo… a to je zvláštní, že třeba takovej ten prostě palec nahoru obecně působí tak hrozně chladně a občas to 
působí až negativně. Když napíšeš třeba nějakou dlouhou, zajímavou zprávu, co jsi třeba dělal ten den a je 
tam jenom označený jako palec nahoru, tak mě to spíš urazí. Jakože chápu, že ten člověk třeba nemá čas a 
chce ti dát najevo jenom, že nějak reaguje, že to není jenom seen. V takovouhle chvíli je to ok, to je fajn, ale 
někdy když pokračuje naše konverzace a je tam tady ten palec, tak je to odbytí. 

Vadí ti to jen v situaci, kdy napíšeš dlouhou zprávu a očekáváš odpověď od toho člověka a on ti 
tam dá jenom palec? 

Jo. 

V tu chvíli bys byla radši, kdyby tam bylo jenom seen? 
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Jo. 

Některé instant messagingové služby umožňují funkci potvrzení o přečtení vypnout. Kdyby 
tahle možnost byla i na Messengeru, využila bys toho? 

Myslím, že mi předevčírem kamarád říkal, že něco takovýho má. Nevím, jak se to jmenuje, ale je to nějaká, 
něco jako máš ad-blocker, tak něco takovýho, co no… Přemýšlela jsem, že bych to využila, že bych si to 
nainstalovala.  

Takže ty bys chtěla, aby ostatní neviděli, že sis jejich zprávy zobrazila. Proč bys toho chtěla 
využít? 

Jako kdyby taková funkce byla na messengeru, tak si ji rozhodně dám, protože mi to dává nějaký soukromí. 
Takže jenom čistě kvůli ochraně mého soukromí. 

A kdybys neviděla u ostatních, že si zobrazují tvoje zprávy, vadilo by ti to? 

Ne. Naopak spíš bych to asi ocenila, že by mě to zbytečně neprudilo. 

Byla bys radši, kdyby tam ta funkce vůbec nebyla? 

Jo, je to jako… k ničemu extra to není, spíš, že to mám spojený s tím negativním, že jsou to prostě memy 
jako seen. 
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Respondent: Daniela 

 

Mě by tedy pro začátek zajímalo, jestli dneska ještě posíláš SMS? 

Posílám. 

Posíláš je ještě hodně? 

No asi bych neřekla hodně, ale mám mezi svýma kamarádama lidi, co nemají Facebook. Teď jsem se trochu 
chytla, když jsi říkal, že to je jako u Messengeru, takže cítím nebo řeším, jak s nima komunikovat vlastně 
přes smsky a potom posílám často smsky když nevím, kdy je to něco důležitější nebo se chci vyhnout tomu 
Facebooku 

Takže nahradila jsi SMS teda tím Instant Messagingem? 

Jako do velký míry asi jo. 

S kým se v současné době nejvíc bavíš? Teď mi nezáleží na tom, jestli to je mediovaná 
komunikace, nebo není. Stačí jednoduše rozdělit rodina, přátelé… 

No, jako nejvíc času trávím komunikací s kamarádama a samozřejmě práce a to teď vlastně jako nevím, 
jestli… 

Jo, je úplně v pohodě… 

srovnatelný nějak… 

Teď právě navazující otázka, jestli s těmi lidmi, se kterými se nejčastěji bavíš, tak jestli 
převažuje komunikace tváří v tvář nebo mediovaná? 

No v práci je to asi těžký říct, protože část firmy je v jiným městě, takže to hodně záleží, jestli to jsou lidi, 
který se mnou sedí v kanclu, pak je to určitě tváří v tvář, s těma si víceméně skoro nepíšu. A s těma, co jsou 
jinde, tak s těma si buď píšu, nebo si voláme. A s kamarádama určitě pořád převažuje tváří v tvář. 

Ty, když si s nějakýma lidma píšeš, tak proč právě přes Messenger, proč jim třeba neposíláš 
třeba e-maily, nebo SMS?  

Protože to je jednodušší poslat zprávu na Messengeru. Jakože tam mám ten seznam těch kamarádů. Většinou 
ti, kteří jsou nahoře, tak si s nima píšu nejvíc, takže rychle je najdu, zatímco jako napsat e-mail za a) jako ta 
forma, že e-mail nekontroluje každý zdaleka tolik jako messenger, kde předpokládám, že si to spíš všimnou a 
vlastně jako tomu nepřikládám takovou důležitost, abych jim psala e-mail. 

Vnímáš nějaké výhody téhle komunikace? 

Jako asi snadná dostupnost, že to je vlastně jedna platforma, na který jsou téměř všichni. Snadno tam založíš 
nějakou hromadnou konverzaci a asi hlavně to jednoduchý používání. 

A nějaké omezení třeba? 

Jako nevím, jestli to vyloženě spadá do omezení, ale vlastně asi to, že se předpokládá nebo to je braný asi spíš 
na mě, že se předpokládá, že jsi pořád online a pořád odpovídáš, což mi úplně nevyhovuje. 

Kdybys to mohla jednoduše srovnat s komunikací tváří v tvář? 

Když se s někým bavíš tváří v tvář, tak musíš vždycky reagovat hned, protože, když si s někým píšeš, tak máš 
vlastně jako vždycky čas na rozmyšlenou, tak to je taková výhoda/nevýhoda zároveň a pak jako určitě to, že 
tváří v tvář spoustu věcí vidíš i to jak jsi vlastně říkal, že tam máš i nějakej ten kontext a dokážeš daleko líp 
jako podchytit, jestli to, co ten člověk říká, je vlastně fakt pravdivý nebo ne a zároveň je to rychlejší. Jakmile 
píšeš nějakou zprávu, tak mám pocit, že by to mělo mít nějakou úroveň a vymáčknout se mi trvá daleko dýl 
než když si s někým povídám.  

S kolika lidmi sis včera psala? Můžeš se klidně podívat, jestli chceš. 

(počítá) Včera to bylo pět lidí. 

Řekla bys, že to je nadprůměrné číslo? 

Myslím si, že to asi spíš jako průměr, ale myslím, že jsou spíš jako dny, kdy Messenger skoro nevytáhnu a 
pak dny, kdy potřebuju něco vyřídit nebo se s někým na něčem domluvit, tak pak ho používám víc. 
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Ale používáš ho každý den tu aplikaci. 

Jo, to jo. 

Máš v současné chvíli někoho, s kým si píšeš pravidelně. To znamená, že si píšete třeba každý 
den nebo každý týden. 

No jako každý den si asi nepíšu s nikým, ale třeba jako asi hodně lidí, se kterýma udržuju jako pravidelnou 
konverzaci, že si jako napíšem, nevím, jednou za týden nebo jednou za dva týdny, ale jako není to takový, že 
bych si s někým moc vyměňovala zprávy. 

Všichni, se kterými si píšeš na pravidelné bázi, tak to jsou všechno tvoji blízcí přátelé? 

Jo, víceméně jo. Spíš jsou to jako lidi, který třeba já nevím, jsou jinde, takže nemám možnost se s nima každý 
týden potkat, ale nějakým způsobem s nimi udržuju kontakt. 

Používáš ještě nějaké jiné aplikace pro psaní lidem, kromě Messengeru? 

No s některýma lidma si píšu na Instagramu a potom ty smsky. 

Tak teď se budeme chviličku bavit jenom o tvém chování v rámci Messengeru, vynecháme 
ostatní aplikace, aby se to nepletlo, takže Instagram nebudeme zmiňovat, ani SMS. Mě by 
zajímalo, jestli když zaregistruješ, že ti přišla zpráva, tak jestli jsi nucena si ji hned otevřít? 

No já mám na Messengeru vyplý vibrace a jakýkoliv zvukový notifikace, tak se mi to jako zobrazí normálně 
na screenu, ale většinou jsem jako naučená, že ten telefon… buď ho nemám vyloženě u sebe nebo ho 
schválně pokládám obrazovkou dolů, právě proto, aby mě to jako nerušilo. Se snažím spíš to nějak eliminovat 
a řídit si to sama, že ok možná se na to jednou za půlhodiny kouknu, ale ve chvíli kdy chci nějakou pauzu 
nebo se chci na to kouknout já a ne, že mi někdo píše, tak já musím jít a zkontrolovat to. 

Reaguješ okamžitě po otevření zprávy? 

Ne. (smích) 

Proč nereaguješ okamžitě po otevření zprávy? 

Protože vždycky jako nějak rozděluju, jako jak moc je ta zpráva urgentní a jak to počká, protože některý lidi 
mi tam píšou, nevím, kvůli nějakým pracovním věcem nebo nějaký projekty, co jsou věci co počkaj, občas 
vyžadujou víc mýho času a mně se to zrovna nehodí, tak prostě neodepíšu hned a za mě je to v pohodě, 
protože vím, že to není nic, co by chvátalo, takže prostě nechám otevřeným, označím si to zpátky jako 
nepřečtený, a pak se k tomu vrátím. 

A tohle děláš jenom u pracovní komunikace? 

Ne, dělám to tak v podstatě všem (smích).  

Očekáváš od ostatních, že ti budou bezprostředně odepisovat na tvoje zprávy? 

No jako neočekávám, ale občas si pak uvědomím, že to není úplně příjemný vždycky. (smích) 

Odkládáš někdy odepisování na zprávy? 

Asi jo. 

Proč to odkládáš? 

Já mám vždycky pocit, že abych odpověděla, tak se potřebuju zastavit a najít si ten čas. Takže jedu někam 
tramvají, tak jako zaráz vyřídím všechny zprávy, ale moc nemám ráda takový to, že něco děláš a jako od toho 
odbíháš k smskování nebo psaní na Messengeru a to mě vlastně hrozně ruší, takže většinou, když si všimnu, 
že tam mám nějakou zprávu, tak si ji přečtu, ale odpovím pak všechno zaráz. 

Ty, když třeba ty zprávy odkládáš, tak je to kvůli tomu, aby ostatní nevěděli, že sis je zrovna 
přečetla? 

Tak já si je jako často fakt zobrazuju, takže (smích) to ty lidi jako vidí. Spíš je to kvůli tomu, že teď dělám 
něco jinýho a vlastně se tomu nechci věnovat. 

Když si ty zprávy zobrazíš a víš, že nejsi schopna obrazem odepsat, což vlastně říkáš, že děláš, 
tak dáváš těm lidem někdy vědět, že třeba jim odepíšeš až později? 

Jako není to asi úplně pravidlo, ale někdy jo, někdy to těm lidem řeknu, že se na to kouknu nevím, zítra večer 
nebo se na to kouknu pozdějc. Ale neřekla bych, že to dělám úplně vždycky. Trochu záleží, kdo to je. 
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Některý lidi jako ví, že si to přečtu a odepíšu, až budu mít chvíli, tak už vlastně nedělám, protože to nějak 
navzájem víme a že tak fungujeme. Občas když to jsou, já nevím, třeba nějaký jako pracovní věci nebo když 
mám jako pocit si něco vyjasnit jako „hele nevykašlala jsem se na to, jen na to teď nemám čas to řešit“, tak to 
jako napíšu. 

Jak jsem vlastně v úvodu zmínil některé ty Awareness Cues, které obsahuje Messenger, já to 
ještě jednou připomenu (výčet Awareness Cues). Tak mě by zajímalo, které z těchhle cues, nebo 
řekněme znaků, si nejvíc všímáš na Messengeru? 

No nejvíc asi jestli si to ten člověk zobrazil a jinak nevím… jako aktivitu, tu vlastně beru hodně s rezervou, 
protože si nejsem úplně jistá tím, jak moc to jako funguje. Mám pocit, že jako tak nějak navzájem si to lidi… 
dřív jsem to těm lidem říkala, že mi jako přišlo, že někdo mi říkal, že jsem online, ale vlastně na tom telefonu 
nebo vlastně ne telefonu, ale tam vlastně vůbec nepoužívám messenger. Takže to asi není úplně vypovídající. 
Potom když někdo píše, tak je to asi… jedině když si s ním vyloženě jako chatuju a všimnu si jako že ještě 
píše, tak určitě počkám, jestli k tomu chce něco dodat, nebo co vlastně řeší. A nejvíc asi to zobrazeno 
nezobrazeno. 

Ty jsi před chviličkou zmínila, že někteří lidé vědí, že k Messengeru přistupuješ stylem, že si 
zprávy otevíráš a necháš je zobrazené, a pak jim odpovíš až později. Máš někoho, u koho 
naopak i ty znáš to chování? Znáš například, kdy ten člověk bývá online, jak rychle ti 
odepisuje… 

Jo, myslím, že jako s těma blízkejma kamarádama to vlastně tak nějak navzájem o sobě víme. Vím, že jako 
někdo tu odpověď spíš vyžaduje, někdo ví, že jsem si to přečetla a že prostě odpovím, až se mi to bude hodit, 
tak jako nějak vzájemně tušíme, jak kdo funguje. 

Dokážeš na základě toho jejich chování poznat, že něco mezi vámi v tu chvíli není v pořádku? 

Hodně málokdy… jako někdy ten pocit asi mám, ale zároveň myslím, že to občas souvisí i s tím jako 
tématem, co s tím člověkem řešíš a vlastně jako nevím, do jaké míry je to vypovídající a do jaké míry je to 
jenom nějakej můj pocit. 

A čeho si během toho všímáš nejvíc? 

Většinou je to jako… nebo asi třeba nejčastější příklad, když ten člověk třeba vůbec neodpoví, jakože vím, že 
u někoho je normální, že odpoví třeba do druhýho dne a vlastně když neodpoví tejden, tak už je to jako 
(smích) „tak kde je problém?“. Takže asi jako nějaký narušení toho jako vzorce, na který jsem u toho člověka 
zvyklá. 

Stala se ti tahle situace v nedávné době? 

Jojo, s jedním kamarádem je to takový nedořešený. (smích) 

Tak můžeš klidně povídat. Čeho sis u něj všímala? 

No jakože vlastně spolu jsme to přesně měli vždycky jako tak, že oba odepisujeme docela jako se zpožděním, 
ale vždycky si nějak odepíšeme a teďka se mi jako několikát stalo, že neodepsal vůbec, tak už jsem nad tím 
přemýšlela, jestli je všechno v pohodě, nebo jestli tam je nějakej problém, ale vlastně jsem se jako nikdy 
neodhodlala se na to zeptat nebo se v tom šťourat. Ale vlastně jsem se jako nad tím pozastavila, že 
neodpovídá tak moc, že už je to i mně divný. (nervózní smích) 

A jak ses během toho cítila? 

No jako vlastně mě to štve, že si říkám „no tak to nemůžeš aspoň odepsat?!“ nebo kdyby ten člověk řekl jako 
„ne“ nebo něco, tak by mi to asi bylo příjemnější, než když ty zprávy zůstanou úplně bez odpovědi. Že mi 
jako přijde v pohodě počkat, ale vlastně jako vždycky čekám, že ta reakce jako přijde, i když to třeba není 
relevantní, tak klidně říct „hele promiň, neměl jsem čas“ nebo něco takovýho. 

Ty jsi zmínila, že si nejvíc všímáš toho potvrzení o přečtení. U koho to kontroluješ? 

No jako asi bych neřekla, že to vyloženě jako kontroluju… spíš, když třeba čekám nějakou reakci a 
nepřichází, tak je to takový, jakože když vím, že si to zobrazil a mám pocit, že ta zpráva je jako urgentní nebo 
bych na ni potřebovala odpověď, tak jako začnu tak trochu spekulovat, proč to teda ten člověk odkládá nebo 
co za tím je. 

A děje se ti to často? 

Asi moc ne. Já si myslím, že je to spíš horší se mnou než s mýma kamarádama. (smích) 
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Vzpomeneš si na nějakou takovou situaci v nedávné době, kdy jsi řešila potvrzení o přečtení? 

No, jo, třeba teď se s jednou kamarádkou domlouvám, že pojedeme o víkendu na výlet já vlastně už bych 
potřebovala se jako zařídit jako „ok, tak jedem na tohle místo. Platí to? Pojedeme v tolik a tolik“ a vlastně 
vždycky jenom vidím, že si to zobrazila a zase nic neodpověděla (smích), takže je to takový, že máš toho 
člověka uhánět pořád nebo jako nemá zrovna čas? 

Jak ses během toho cítila? 

Vlastně mě to trochu šve. (smích) Že jako když je to něco, co je relativně za chvíli, dneska je středa a máme 
jet v pátek, tak pojďme to nějak vyřešit a vlastně to jako chci nějak už rozseknout a nikdo mi neodpovídá, 
přitom vím, že si to zobrazil, tak je to takový… jakože mám pocit, že toho člověka pořád nutím do nějakýho 
rozhodnutí a nevím, jestli jenom nemá čas to řešit nebo jestli ho do toho skutečně tlačím nebo jak si to vlastně 
jako vysvětlit. 

Přijde ti funkce potvrzení o přečtení užitečná? 

No vlastně asi ne. 

Jsou situace, kdy ti přijde užitečná? 

Jako já mám pocit, že… ok, tak je to nějakej jako signál o tom, že si to ten člověk otevřel, ale vlastně je tam 
stejně hrozně moc jako prostoru pro to, jak si to vysvětlit a když jakoby někomu chci dát najevo, že jsem si to 
teda přečetla a že jako v pohodě ok, ale jako už k tomu nemám co napsat, tak i kdyby to byla třeba jenom 
jako nějaká reakce na poslední zprávu, tak mi to přijde lepší než to nechat jenom jako zobrazeno. Že vlastně 
to je hrozně neukončený a stejně ti to moc neřekne. Že vlastně mi přijde, že to spíš vyvolává další otázky než, 
že by to něco řešilo. 

Přijde ti tedy na obtíž? 

Jo, vlastně mě to hrozně sere (smích) 

A v jakých situacích tě to nejvíc sere? 

No jako asi právě v tom smyslu, že lidi jako předpokládaj, že jsem si to přečetla, takže bych asi měla hned 
odpovědět a trochu mám pocit, že se z toho tím vytrácí, jakože možná prostě sama teď jako nemám čas a 
prostě odpovím, až ten čas jako mít budu, ale neznamená to, že jako ho ignoruju nebo, že jim odepsat nechci. 

Snažíš se někdy potvrzení o přečtení obcházet? 

Jo (smích) 

Tak povídej. 

Právě jako když řeším s lidma nějaký témata, co nejsou úplně příjemný, tak vlastně jako většinou je to, že 
chci získat ten čas, abych si promyslela tu odpověď. 

A jakým způsobem to obcházíš? 

No většinou právě tak, že se mi to zobrazí na tom screenu, takže si to snažím natočit tak, jestli když si to dám 
landscape, jestli náhodou neuvidím víc a tak. Ale to je asi všechno. Jako nikdy jsem se to nesnažila vyloženě 
hackovat. 

Využíváš někdy toho, že zprávu cíleně zobrazíš a neodpovíš na ni? Ty teda říkáš, že tohle děláš 
normálně, ale jestli je někdy i důvod, že tohle děláš cíleně. 

To asi ne. Jako nedělám něco takovýho, že bych jako trucovala, tak si to jako zobrazím a nedopovím… že 
vlastně možná naopak, právě když s někým řeším něco, co mám pocit, že je nějaký obtížnější téma, tak se 
jako snažím to nedělat a když si to teda zobrazím, tak mu fakt teda odpovím. 

Setkala ses někdy s termínem Ghosting? 

Jo…  

A stalo se ti to? 

Tak jako když já nevím, jestli do toho můžu počítat kamarády, který neodpověděli na dvě zprávy (smích) to 
mám jako pocit, že spíš ne. Ale jinak se mi to jako nestalo. Nikdy mě nikdo neodstřihnul bez nějakýho 
vysvětlení. 

A ty někoho? 
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Já taky ne. 

Tak přejdeme dál. Dokážeš říct nějakou osobu, u koho to potvrzení o přečtení třeba aspoň 
trochu řešíš? 

(přemýšlí) No myslím, že to není jako vázaný… 

Nemáš konkrétního člověka? 

Ne, konkrétní osobu ne. 

Zmínila jsi, že během nějakého domlouvání teď v nedávné době jsi to řešila, tak jestli můžeš, 
prosím, připomenout, o koho šlo. 

Jo, to byla ta kamarádka, se kterou řešíme ten výlet. 

Když tak jenom, jak se jmenuje, ať si o ní jednodušeji můžeme povídat. 

Martina. 

Martina, OK. Tak se budeme chviličku bavit o Martině. 

(smích) 

Mě by zajímalo, jestli si vybavíš situaci, kdy vidíš, že je Martina aktivní a ty ji něco píšeš a 
zrovna si tvoje zprávy nezobrazuje. Proč si myslíš, že si je neotevírá? 

No já vlastně asi fakt moc nesleduju, jestli je ten člověk aktivní, nebo ne. Jakože možná si toho občas jako 
všimnu, ale že bych si to jako tak nějak dávala dohromady: je online a neodpovídá, to asi ne. Jsem tomu 
vlastně nikdy jako fakt nepřisuzovala nějakou jako vysokou důležitost. 

Takže to v tobě nevzbuzuje žádné emoce? 

Spíš to jako fakt vlastně neřeším. 

A kdybys viděla, že byla online před půlhodinou, to znamená, že měla příležitost si tvoji zprávu 
zobrazit, protože jsi ji napsala třeba před hodinou a neudělala to, tak tuhle situaci už nějakým 
způsobem vnímáš? 

No, jako vlastně asi spíš, když se tam vlastně zobrazí to, že si to přečetla, tak asi až pak. A asi jako je to 
vždycky spíš v tom jako kontextu, toho jak moc si jako myslím, že ta zpráva je důležitá než, že by to bylo 
vyloženě „je online / byla online?“ že tak nějak tuším… to vlastně ani nějak nezkoumám. 

Nepřemýšlíš nad tím, proč si nezobrazila tvoji zprávu, když měla příležitost? 

To asi ne, no. Mě nikdy nenapadlo spekulovat, jestli si to ten člověk zobrazil nebo nezobrazil schválně. 

Řekla jsi, že ti vadí, když si tu zprávu zobrazí, ale neodpoví na ni. Tak proč si myslíš, že na ní 
hned neodepsala? 

No, když to jako vezmu na tomhle konkrétním případě, tak myslím, že mezi náma je vždycky takovej spor, že 
já jsem jako extrémně organizovaná a potřebuju to mít naplánovaný a ona je zase extrémně neorganizovaná a 
většinou ty věci tak jako desetkrát mění čím možná já se ještě víc snažím od ní mít to potvrzení, že to teda 
platí, takže většinou jako když neodpovídá, tak je za tím to, že řeší nějaký jiný věci, který jsou s tím spojený. 

Nějaké emoce během toho zažíváš, když vidíš, že ta zpráva je zobrazená ale není na ni ta 
odpověď, i když ji očekáváš. Jak se během toho cítíš? 

No jako je to taková ta frustrace, proč ten člověk aspoň nenapíše: „já to teď nevím, tak ti to nemůžu říct“ a je 
to třeba závislý na těchhle věcech. 

A děje se ta situace mezi vámi opakovaně? 

No, když něco plánujeme, tak jo. (smích) 

Ve chvíli, kdy se to děje opakovaně, začínáš o ní smýšlet nějak jinak? 

Občas mě to štve, ale vlastně zároveň mám pocit, že tím, že jako vím, že ona k těm věcem jako přistupuje 
jinak nebo funguje prostě jinak, tak se to snažím si to sama sobě vysvětlit a asi to vyloženě neovlivňuje jako 
to jak na ní nahlížím a spíš jako třeba tím, že už vím, že to je často, že za tím něco je, tak se jí zeptám, jestli 
teda potřebuje ještě něco vyřešit nebo co za tím je. Pak se k tomu často doberem, že vlastně neví, protože 
něco… rodina nebo potřebuje se s někým na něčem domluvit. 
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Řešila jsi to v nedávné době ještě u někoho jiného než u Martiny? 

(přemýšlí) Jinak asi moc ne, moc mě nenapadá teď konkrétní příklad. 

Když ti tohle neodepisování vadí, tak oplácíš i ty jí to stejné chování? 

To asi ne. Jakože u mě je to spíš jako většinou takový to, že na to nemám čas, tak to neřeším. Ale ne, že bych 
pak jako na truc vyloženě neodpovídala, protože zase mi je jasný, že když teďkon jako já den neodpovím jí, 
tak ona mi pak den neodpoví a vlastně se jako nedomluvíme nikdy. (smích) 

Tak ty jsi řekla, že to je u tebe i docela přirozené chování, že si ty zprávy otevíráš a neodpovídáš 
hned. (smích) 

Jo, ale … mně jako přijde, že jako záleží, že vlastně někdy je to takový fakt jako chatování, že si odpovíš s 
tím člověkem na tři zprávy a je to vlastně jako vyřešený a někdy ti ty lidi napíšou jenom „hele, dlouho jsme 
se neviděli. Jak se máš?“ a je to jako třeba delší zpráva, tak na to jako odepíšu taky delší zprávu, ale až třeba 
další den. 

Tys to možná už nakousla, když jsme se o tom bavili na začátku, ale radši se ještě jednou 
zeptám. Je pro tebe lepší, když lidi nechají zprávu zobrazenou, nebo když je na ní aspoň nějaká 
reakce? 

No určitě, když na ni aspoň nějakým způsobem zareragujou. 

A dokázala bys vysvětlit, proč aspoň nějakou tu reakci očekáváš? 

No jako přesně pak vím, na čem jsem. Jakože vím, že ten člověk jako nevím, nemá teď čas, nebo… jo, to 
vlastně tak trochu vysvětluje, proč pak tu zprávu nechává bez odpovědi nebo to vyřeší pozdějc. 

A stačí, když tam třeba dají jenom ten palec nahoru? 

Jako asi jak u čeho. Když to je evidentní konec konverzace, že vlastně… nevím, je to jenom to „ok, 
domluveno“, tak je to vlastně v pohodě, ale když je jako otázka a někdo tam dá palec, tak (smích)… mi to 
moc nepomůže, no. 

Některé instant messagingové aplikace, třeba WhatsApp umožňuje funkci potvrzení o přečtení 
vypnout. A mě by zajímalo, jestli kdyby tahle možnost byla i na Messengeru, tak jestli bys toho 
využila? 

(přemýšlí) Jako asi jo, ale vlastně mám pocit, že jsem to tak nějak začala ignorovat, že dřív jsem to jako 
řešila, že „tak ty sis to přečetla a měla bys odpovědět“, a pak jsem se tak nějak sama srovnala, že je to prostě 
v pohodě, že jsem si to jako přečetla a vím, že to není nic urgentního, tak prostě odpovím pozdějc a to, že tam 
jako ten člověk vidí, že jsem si to přečetla už je mi vlastně jedno.  

Využila bys toho, kdyby ostatní neviděli, že si zobrazuješ jejich zprávy? 

Jako mně přijde vlastně fér, že to je nastavený pro všechny stejně, protože bych asi nechtěla, aby jsem si 
mohla nedat zobrazeno u jedný zprávy, která zrovna je mi nepříjemná… 

Tam by to šlo u lidí. Ty kdyby sis to vypnula, tak by ostatní neviděli, že sis to zobrazila. 

Možná by to bylo fajn v tom, že mám pocit, že ne všichni to jako chápou stejně a některý lidi to fakt vlastně 
jako hrotí a tím by to pak jako odpadlo možná, že by jako neměli ten prostor jako nad tím spekulovat, proč 
neodpověděla, když si to zobrazila, ale jako těžko říct. Zas bych možná spekulovala, proč ještě neodepsala? 
To je takový asi hodně hypotetický. 

A vadilo by ti, kdybys neviděla u ostatních, že si zobrazují tvoje zprávy?  

Asi ani ne.  

Neřešíš to teda. 

No jako protože ve chvíli, kdy to začnu řešit, tak to je stejně spíš proto, že celá ta situace je nepříjemná nebo 
zrovna jako řeším, nevím, něco. Ale, že vlastně sama sobě tím pak jako stresuju. A kdyby to tam nebylo, tak 
postě člověk počká. (smích) 
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Respondent: Jakub 

 

Já bych se tě pro začátek zeptal, jestli dneska ještě posíláš SMS? 

Posílám, ale… no takhle… posílám smsky. Jo, takže zkráceně jo. Protože já jsem to chtěl vlastně… nějak, že 
většina známejch má vlastně iMessage, který jsou to… ale vlastně posílám. 

Teďka bychom nepovažovali iMessage za SMS, protože ten spadá právě pod Instant Messaging, 
tak klasický placený SMS ještě posíláš? 

Ne, vůbec. 

Takže jsi to nahradil právě tím Instant Messaginem? 

Jo. 

S kým se v současné chvíli nejvíc bavíš? Teď nemám na mysli jenom mediovanou komunikaci, 
ale jakoukoliv. Stačí jenom kategorie, například rodina, přátelé… 

Určitě přátelé a asi kolegové z práce. 

A převažuje ta mediovaná komunikace?  

Asi převažuje… převažuje přes ty sociální sítě.  

Ty, když používáš tuhle formu komunikace, tak proč si s nimi píšeš na Messengeru a proč 
nepoužíváš jinou formu komunikace, třeba dejme tomu e-maily nebo právě ty SMS? 

Asi protože ta platforma je tak strašně široká, jako v tom, kolik lidí ji používá a jak často, že vlastně mám 
pocit, že když jim napíšu právě na tom Messengeru, tak ta odpověď přijde rychleji.  

A má pro tebe tahle forma komunikace nějaké výhody? 

Asi určitě rychlost, že nemusím nějak vyhledávat nebo volat a vím, že třeba… nebo shánět na ně číslo… a 
vím, že tak nějak rozumně třeba odpověděj, většinou. 

Třeba nevýhody? 

Tak asi bych řekl, že třeba jako degenerace postupná (smích), že prostě ta komunikace mezilidská se na těch 
sociálních sítích přece jenom jako dost obměňuje, že tam jako lidi začínaj prostě nějak jako kašlat na 
diakritiku a prostě podobný a jako odpovědi používaj obrázky, takže si myslím jako tak, že to je taky taková 
jako jedna z nevýhod, kterou bych tam uvedl. 

A kdybys to mohl stručně srovnat s tou komunikací tváří v tvář, vnímáš nějaké výhody? Kromě 
těch, co jsi už zmínil. 

Tak jako je to taková výhoda nebo i nevýhoda. Vlastně spousta lidí… dá se to brát jako i výhoda, že vlastně 
spousta lidí věci, který prostě nemá… neřekne tváří v tvář prostě a řekne ti je přes tu sociální síť a tak to se dá 
brát jako výhoda či nevýhoda, no. 

S kolika lidma sis včera psal? Můžeš se klidně podívat. 

Uff… (smích) Vyloženě přes Messenger? 

Jojo. 

(počítá) Asi jedenáct… počkat ještě… jo, jedenáct. 

Řekl bys, že to je nadprůměrné číslo? 

Pro mě nebo obecně? 

Pro tebe. 

Je to nadprůměr. 

Píšeš si v současné době s někým pravidelně? Teď tu pravidelnost myslím třeba každý den nebo 
týden. 

Jojo. 

Můžeš když tak říct, kdo to je? Stačí jméno a třeba kamarád… 
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Je to jakože kamarádka, kterou jsem poznal na jedné sociální síti, takže si s ní píšu. Pak si na denní bázi píšu 
se svým spolubydlícím kámošem prostě tak… 

Ty jsi říkal, že používáš iMessage, Messenger. Používáš ještě nějaké další aplikace pro psaní 
lidem? 

Používám vlastně directy na Instagramu. A s rodinou používám WhatsApp, ale to je jako zřídka. A to je 
myslím, že tak asi všechno. 

Teďka se budeme chviličku bavit jenom o Messengeru, vynecháme všechny ostatní aplikace, 
aby tě to nelákalo srovnávat i s nimi… 

Dobře… 

A mě by zajímalo, když zaregistruješ, že ti přijde zpráva, jestli jsi nucený si ji hned otevřít? 

Vzhledem k tomu, že se na tý uzavřený obrazovce objevujou ty notifikace, tak většinou právě neodepisuju 
hned, pakliže to není jako urgentní a většinou prostě tam tu zprávu nechám nějakou dobu viset, nebo naopak 
si ještě vypnu prostě upozornění a jakože většinou nemám potřebu odepisovat hned. 

Z jakých důvodů odkládáš odepisování na zprávy? 

Jednak třeba, že zrovna v tu danou chvíli nemám jako třeba, když to je nějakej problém, kterej není úplně 
potřeba řešit hned, tak že jednak jako že na to nemám čas nebo se mi třeba zrovna nechce nebo to bude 
vypadat, že vlastně jako dost dychtím po tom to jako řešit hned a takhle. To jsou asi ty hlavní důvody. 

Odkládáš to i kvůli tomu, aby ostatní neviděli, že sis to zobrazil? 

Jo, taky. 

Očekáváš, že ostatní lidi budou bezprostředně odpovídat na tvoje zprávy? 

Ne. Asi bych to ani nechtěl, protože pak vlastně by to bylo takový, že vlastně jsem tu hlavu pomalu ani 
nezvedl od počítače nebo telefonu. 

Otevíráš si zprávy někdy i ve chvíli, kdy víš, že nejsi schopen obratem odepsat? 

Jo. Tak jako většinou to je spíš jako intuitivně. A pak to tam visí právě. 

A dáš jim vědět, že nemáš čas odepisovat? 

Tak půl napůl. Většinou bych řekl, že asi spíš nedám vědět, ale když to je někomu, koho to jako fakt 
potřebuju vlastně potom vyřešit a vím, že ten člověk na to chvátá, tak mu třeba jako napíšu, že se ozvu za pět 
minut třeba, až budu mít čas nebo takhle. 

Jak jsem vlastně na začátku zmiňoval ty Awareness Cues, tak já to radši ještě jednou 
připomenu (výčet Awareness Cues). Tak mě by zajímalo, kterých z těchhle znaků si nejvíc 
všímáš uvnitř aplikace Messenger? 

(přemýšlí) Nejvíc si asi úplně všímám aktivity, že je ten člověk zrovna v tuhle chvíli aktivní. Žejo, to je 
takový to, když otevřu Messenger, tak je to první, co vidím a teprve až potom když otevřu to jednotlivý 
vlákno, tak vidím, jestli tam je zobrazeno, nebo není zobrazeno. Takže asi tak, no. Tý aktivity. 

A ještě něčeho dalšího? 

Třeba jednotlivých těch reakcí na určitou tu zprávu nebo takhle. 

Píšeš si v současné době s někým tak často, že znáš jeho chování v rámci Messengeru? Teď 
mám na mysli, že víš, kdy ten člověk bývá online nebo jak rychle ti odepisuje na zprávy, nebo 
naopak jak rychle neodepisuje na zprávy… 

Je to právě ten spolubydlící, takže ten právě je takovej, že tam sice má třeba aktivní před hodinou a půl, ale 
vždycky když mu napíšu, tak on vlastně během pěti minut odpoví obrazem. 

A ještě u někoho jiného tohle chování znáš? 

Dá se říct naopak, právě u druhýho spolubydlícího, kterej vlastně na Messengeru skoro není a vlastně dost… 
jakože kontaktovat ho, když potřebuju něco hned, tak je docela složitý. 

Dokážeš na základě toho jejich chování, jakým způsobem oni přistupují k Messengeru poznat, 
že něco mezi vámi v tu chvíli není v pořádku? 
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Asi jo. Asi dokážu jednak podle vlastně stylu, kterej ten člověk píše, tak to je právě to, že třeba by takhle 
nemluvil, kdybysme se viděli z očí do očí. Takže jednak podle toho stylu, jednak podle toho, že se tam 
objeví, já nevím, zobrazeno a neodepíše a nebo něco takovýho. 

Kontroluješ, jestli si lidi zobrazují tvoje zprávy? 

Ne třeba hned a to, ale třeba když jako dlouho ten člověk neodepsal a já na tu zprávu čekám, tak se většinou 
podívám, jestli si to zobrazil, nebo ne a… no vlastně pak s tím nic nedělám (smích) 

Nepřipomínáš se třeba v tu chvíli? 

Většinou ne, většinou ne. Jenom, když je to třeba urgentní. 

A napadne tě třeba ještě někdy, že bys to kontroloval? 

Asi ne. Nebo potom jakože zpětně, když mi třeba někdo neodepsal jenom na něco, tak se podívám, jestli to 
četl, nebo ne. 

Takže neděje se ti to často, že bys to kontroloval? 

Nenene, spíš většinou tak jako mimoděk. 

Přijde ti funkce potvrzení o přečtení užitečná? 

Ne (smích) Přijde mi, že ta je jako horší, že … v podstatě potom ty lidi, který si to třeba viděj, že to je vlastně 
zobrazený, ačkoliv třeba ten člověk, nevím, mohla nastat nějaká situace a nemohl odepsat, ale zobrazil si to, 
tak ty lidi prostě jsou naštvaný, že jim ten člověk, že si to zobrazil a neodepsal už jenom jako kvůli tomu 
vlastně. I když třeba neznaj žádnej kontext za tím. 

A je to i tvůj případ? 

Jo, myslím, že tak nějak… v rámci mezí jo. Ale nějak to asi zas tolik neřeším. 

Vybavil by sis nějakou situaci, během které to řešíš, kromě toho, když se na něčem potřebuješ 
domluvit? 

Tak třeba teďkon nedávno jsem byl v kině a vlastně tam… takže jsem si vypnul upozornění, ale předtím jsem 
si zobrazil nějakou zprávu a když jsem z toho kina odcházel, tak prostě jsem tam měl prostě deset zpráv 
„mohl jsi aspoň odepsat“ a takhle. Takže je to to takový docela nepříjemný. 

Snažíš se někdy potvrzení o přečtení nějakým způsobem obcházet? 

To je způsob, kterej znám, ale nepraktikuju ho vůbec, a to je jako vypnout si vlastně… načteš si tu zprávu a 
hodit si to (telefon) do režimu letadlo nebo takhle a tím pádem se to potom nezobrazí, že to bylo zobrazený, 
ale to mi přijde takový zbytečný chození za roh. Když už si dám tu práci, tak si to radši přečtu. 

Využíváš někdy toho, že zprávu cíleně zobrazíš a neodpovíš na ni? 

Jo, asi jo. Upřímně někdy jo. A to jakože právě, že tím, že chybí vlastně ta komunikace z očí do očí prostě ta 
verbální, že nemůžu dát tak jako třeba najevo prostě důraz, že jsem naštvanej nebo takhle, tak tam prostě 
hodím to zobrazeno a to je jako taková ta tečka, ten důraz. Jako občas to dělám. (smích) Ale neřekl bych, že 
nějak často. 

Setkal ses někdy s termínem Ghosting? 

(přikyvuje) 

Stalo se ti to? 

Stalo a nevím, co tam mám jako rozvádět. 

Byl jsi ten člověk, kterému někdo cíleně neodepisoval nebo ty jsi byl ten, co neodepisoval? 

Asi na obou stranách to bylo. Když mě někdo neustále třeba spamoval prostě nějakýma zprávama na co jsem 
nechtěl odepisovat, tak jsem prostě toho člověka ghostnul a vypnul jsem si upozornění a všechno a zároveň 
jsem byl i na té druhé straně barikády. 

Ty, když jsi to dělal, tak jsi říkal, že sis vypnul i upozornění na zprávy, takže sis je vůbec 
nečetl? 

Nechal jsem to… když to bylo fakt už otravný. Nedělám to většinou a vždycky se snažím s tím člověkem 
jakože nějak komunikovat potom když to je v nějakejch mezích a když to potom překročí ty meze, tak to je 
asi jediná možnost. 
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A teď ta opačná situace, že tobě se to stalo. Dělo se to stylem, že ty zprávy byly zobrazený? 

Nezobrazený. 

A jak to na tebe působilo v tu chvíli? 

Že vlastně jsem tomu člověku ještě víc jedno, že mi nedá ani to zobrazeno prostě, takže špatně samozřejmě, 
ale co se dá dělat (smích). 

Stalo se to někdy nedávno? 

Bere se třeba rok nedávno? 

(přikyvuji) 

Tak rok. 

Já jenom, abych věděl, aby to nebylo třeba před pěti lety. 

Ne, to ne. (smích) 

Ty jsi říkal, že potvrzení o přečtení moc nekontroluješ, ale říkal jsi, že se teď seznamuješ s 
nějakou holkou a u té to kontroluješ někdy? 

Mi přijde, že tam jako není moc zapotřebí, že vím…jako třeba stalo se mi párkrát, že jsem zrovna otevřel… 
ale to se bavíme zrovna já si s ní píšu jenom na Instagramu. 

Aha. To radši nebudeme řešit.  

Tam je jakože ta funkce taky.  

Jojo. A na Messengeru u někoho to řešíš? 

Asi ne…Jenom teďkon třeba, když vlastně…Jenom aby jsi znal kontext. Pořádáme tábor pro děti a vlastně já 
jsem dostal za úkol se postarat prostě o třeba noční hru a jsou tam lidi, který maj rozdělaný sekce a musej je 
udělat, takže tam kontroluju, kdo si to zobrazil, abych věděl, že prostě ten člověk se z toho prostě nemůže 
vymluvit, že to neviděl prostě… 

Takže to nekontroluješ obecně u lidí na Messengeru.  

Ne, asi ne. 

Můžeme se vlastně ale vrátit k té holce, já jsem si uvědomil, že tam to funguje úplně stejně, jako 
na Messengeru. Ukazuje se ti tam, kdy je člověk aktivní, před jakou dobou byl aktivní a to, že si 
tvoje zprávy zobrazoval. Jak vnímáš situaci… můžeš kdyžtak, prosím, jméno, ať neříkáme 
holka? 

Jo, Zuzka. 

Tak jak vnímáš situaci, kdy si píšeš se Zuzkou, vidíš, že je aktivní a ona si tvoje zprávy 
nezobrazuje. Proč si myslíš, že si je nezobrazuje? 

(přemýšlí) Proč. No asi protože… buďto jí nenapadá zrovna co by mohla odpovědět nebo prostě třeba nechce 
v tu danou chvíli odpovědět, což naprosto chápu. 

Na tebe to nějak působí? 

Žádný emoce asi bych řekl. Asi ne. 

Teď zkusíme druhou situaci, to znamená, že ty jsi Zuzce napsal, pak jsi otevřel Instagram a 
vidíš, že byla aktivní před půlhodinou a tys ji psal třeba před hodinou. To znamená, že měla 
příležitost si tu tvoji zprávu zobrazit, ale neudělala to. Proč si myslíš, že to neudělala? 

(přemýšlí) Já si myslím, že se to občas… je to i tak, že ten člověk prostě třeba jenom už ze zvyku, z nějakýho 
grifu prostě otevře ten telefon prostě, koukne jenom na Messenger, spočítá lidi, kolik mu psalo, zase zavře 
třeba a ta aktivita tam v podstatě v tu chvíli už je. Jako jednak si myslím, že to je třeba kvůli tomu a že už 
prostě spoustu z těch věcí děláme intuitivně a bez toho, aniž bysme nad tím přemejšleli a ve výsledku, kdyby 
se nás na to pozdějc někdo ptal, tak ani nevím, že jsem to třeba dělal a tak to je třeba jedna věc. A druhá, že 
třeba by tomu musela věnovat víc času. 

Věnuješ tomu pozornost, že třeba byla online před půl hodinou? 
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Právěže si myslím jako, že to mám dobrý v tom, že já tomu vůbec pozornost nevěnuju. Já to beru nějak, že 
tam prostě jsou bubliny a neřeším, jestli je prostě zelená, nebo není, nebo je šedivá prostě a když potřebuju 
někomu napsat, tak mu napíšu a je mi jedno, jestli je šedivej nebo prostě zelenej a jakože ze zkušenosti vím, 
že to ani tolik nerozhoduje v tom, kterej z těch dvou odepíše dřív. Takže vlastně tohleto, jestli je online nebo 
před jakou dobu byl, beru jenom jako spíš tak orientačně, než jako že by to bylo fakt něco bych kladl tak 
nějak důraz. 

Takže u Zuzky tohle vůbec neřešíš. 

Ne ne. 

A když si Zuzka tvoji zprávu zobrazí a neodepíše hned, tak proč si myslíš, že to udělala? Nebo 
děje se to vůbec? 

Většinou ne, většinou se to neděje. Jako párkrát se stalo to, že jsem vlastně projížděl zprávy a otevřel jsem to 
naše vlákno a zrovna se objevilo zobrazeno a většinou tím pádem hnedka odepisovala. Je to daný i tím, že 
jako si máme vlastně víceméně furt co říct. Ale jako když se to stane, že si to zobrazí a ne to, tak to ve mně 
jako moc emoce neprobouzí, protože jako vím, že pozdějc odepíše. Nebo jako mám takovou tu jistotu, že 
později odepíše. 

U někoho na Messengeru, když se ti tohle stane, tak řešíš to? Vadí ti, když ti neodepíšou? 

Jo, jako… asi bych lhal, kdybych jako řekl, že mě to nikdy vůbec netrápí, ale v podstatě… když je to někdo, 
nějakej člověk, ke kterýmu mám jako třeba nějaký citový pouto, třeba z minulosti nebo takhle, tak mě štve, 
když mu napíšu prostě a dostanu zobrazeno a pak prostě nedostanu ani žádnou odpověď zpátky nebo si ji 
musím třeba vynutit další zprávou.  

Vybavíš si nějakou konkrétní situaci z nedávné doby? 

Jo (smích) Měl jsem se potkat s tou právě, co mě ghostla teďkon nedávno. Tak jsem ji jakože napsal „kdy za 
tebou mám zajít do kavárny?“ a nedostal jsem doteď třeba žádnou odpověď a je to třeba dva tejdny, ale tam 
to je takový, že už jsem to nepodpořil tou další zprávou a nechal jsem to bejt a říkal si „ok, tak to bude…“. 

A pocity? 

No, tak tehdy když se mi to stalo tehdy od ní, když mě ghostla, tak jsem z toho byl takovej špatnej. Teď 
vlastně o bylo, že mi ona mi zase sama napsala. My jsme se třeba půl roku nebavili a po půl roce prostě mi 
sama ona napsala jenom proto, aby mi znova jako neodepsala. Takže tentokrát už jsem to neprožíval tolik 
jako před tím, před tím rokem třeba a jako byl jsem třeba trochu naštvanej, říkal jsem si „tak co jsem?“ nebo 
„co jseš ty?“ ale jako ve výsledku jsem to nechal bejt a říkal jsem si jako „to je jedno…“  

Aha a teď vlastně když to dělala opakovaně, tak začal jsi o ní třeba i ty sám smýšlet jiným 
způsobem? 

(přikyvuje) Vlastně tím, že to teď udělala teďkon podruhý, tak si říkám, že tam asi bude něco v nepořádku, 
jestli si potřebuje něco dokazovat nebo nevim vlastně. Nevím, co tam za tím v tom člověku se musí jako 
odehrávat, že tohle jako dělá a jestli to dělá úmyslně, tak to o něčem svědčí. 

Když ti některá z těchhle situací, o kterých jsme se bavili, vadila, tak jestli se děje i to, že bys ty 
oplácel to stejné chování ostatním? 

No… jako… jo… protože… takhle… občas to prostě udělám, že to prostě zobrazím tu zprávu, aby ten člověk 
to viděl, a pak záměrně neodepíšu. Nedělám to tak často. A to je, jak jsem říkal, většinou je to prostě, že z 
toho, abych přikládal důraz jakože prostě, že už to řešit nebudem třeba nebo něco takovýho. Co se týče toho 
ghostování, tak to už jsem dlouho neudělal, protože jsem se nesetkal s případem, že by jsem to musel takhle 
radikálně řešit ale jakože myslím si, že kdyby se někdy v budoucnosti naskytlo nějaká taková příležitost, tak 
bych tomu asi neřekl ne (smích), protože když by to nebylo možný nějak adekvátně řešit prostě dál, tak je to 
jedna z možností… tou jednoduchostí je to rychlý. 

Je pro tebe lepší, když zpráva zůstane zobrazená nebo je na ní aspoň nějaká reakce? 

Já si myslím, že je lepší, když zůstane jenom zobrazená pro mě. Protože když je na ní ta reakce, tak už si ten 
člověk jakože dal aspoň práci prostě přidržet ten prst prostě na tý zprávě a vybrat tu reakci, to už mohl prostě 
klidně odepsat a zatímco chápu, že… nebo jako chápu, ale když to člověk zobrazí, tak může udělat jenom 
takhle a zase zpátky (ukazuje) a prostě to a když už ten člověk je vidět, že si to přečetl doopravdy a prostě 
jako to tam dá. Na to ten člověk potom nemá možnost nějak odepsat a potom ten člověk vlastně se může 
vymluvit na to, že na to zareagoval, tak je to takový… 
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Kdyby byla možnost tuhle funkci na Messengeru vypnout, využil bys toho? 

Reakcí na zprávy nebo…? 

Nenene, potvrzení o přečtení. 

Jo, vypnul bych to určitě, protože si myslím, že to je víc ke škodě než k užitku, takže tak. 

Z jakého důvodu? 

Asi jednak tím, že jako že to může být dost vytržený z toho kontextu, že ten člověk právě třeba něco dělá a 
jenom si to zobrazí a nebo si to zobrazí omylem a ani si to nepřečte třeba a ten druhej potom začne, na 
základě toho něco usuzovat bez opodstatnění, takže to potom z toho jakože vznikaj problémy i a nebo takhle 
a zároveň to trochu mi přijde, že to trochu porušuje soukromí toho, že prostě máš takový, že když si to přečtu, 
tak vlastně se cítím tak nějak jako povinnej odepsat hned, aby ten druhej… prostě vždycky tam je to, že si 
řeknu „no tak teďkon vidí, že jsem si to zobrazil“ tak třeba jako čeká, čeká než mu odepíšu hnedka a zatímco 
kdyžto by to neviděl, tak prostě neočekává, že by jsem mu odepsal prostě hned třeba. Takže v tomhle bych 
asi řekl to jednak trochu porušuje tvoje soukromí a ty seš potom vlastně zavázanej v uvozovkách k tomu 
odepsat hned  

A vadilo by ti, kdybys naopak neviděl, že si ostatní zobrazují tvoje zprávy? 

Asi ne, ne, nevadilo. 

Takže když to shrneme, tak bys byl radši, kdyby to tam vůbec nebylo. 

Jo, přesně. Bylo by to lepší. 
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Respondent: Izabela 

 

Na začátek bych se tě chtěl zeptat, jestli dneska ještě posíláš SMS? 

Smsky úplně minimálně, spíš třeba jako babičce nebo tak, ale většinou používám buďto Messenger nebo 
WhatsApp. V podstatě jediný dvě aplikace. 

Takže už v omezeném množství, dalo by se říct. S kým se v současné chvíli nejvíc bavíš ve svém 
životě? Teď neřešíme, jestli to je ta mediovaná komunikace nebo komunikace tváří v tvář.  

Přítel určitě, potom rodina, tady lidi v kanceláři a nějaký jako přátelé, se kterýma jsem v kontaktu 

A převažuje mediovaná komunikace, nebo komunikace tváří v tvář? 

Hele, s přítelelem tváří v tvář. S kolegama taky. A s rodinou tam bych řekla, že to je půl na půl, protože my si 
hodně píšeme a vidíme se jednou za čas nebo s mamkou jednou za týden, za 14 dní, takže možná, že i spíš ta 
přes messenger. (nejistě se na mě kouká) 

Jojo, klidně tomu říkej takhle, já to z toho poznám. Ty jsi zmínila, že si s lidmi i píšeš, tak proč 
právě přes Messenger, a ne jiný druh komunikace? 

Protože to je nejrychlejší. Třeba konkrétně ten messenger, to je prostě spojený s Facebookem, že jako většina 
lidí ho má a i jak jsi zmiňoval vlastně, že tam je vidět, že třeba ta zpráva je přečtená, tak to se mi líbí, že vím, 
jestli to ten člověk viděl, jestli mu to přišlo a proto to třeba používám radši než smsky a hlavně máš to přes 
internet, takže tam nemáš další poplatky, nebo tak… 

Vnímáš nějaké výhody téhle komunikace, třeba ve srovnání s komunikací tváří v tvář? 

Asi to, že s těma lidma můžu být v kontaktu kdykoliv a je jedno, kolik je hodin nebo kde jsem, že i když jim 
tu zprávu napíšu, tak si ji přečtou ráno nebo tak. Takže to bych řekla, že je určitě výhoda. 

A nevýhody? 

Že nevidíš tu jejich reakci. Že někdy, právě když třeba řešíš, já nevím, složitější věci nebo nějaký konflikty 
nebo tak, tak potom vlastně nevíš, jak ten člověk reaguje a když nenapíše smajlíka, tak jako nevíš, je 
naštvanej, není, jak myslel tadyto, co napsal a tak. 

S kolika lidma sis včera psala? Můžeš se klidně podívat. 

(smích) Tak já se podívám. Včera to zrovna myslím nebude moc. Tak schválně. Tak počkej. Tak nakonec. 
(smích) Takže s mamkou, potom s kamarádama v naší chatovací skupině, což nevím, jeslti se počítá na 
člověka, prostě s kamarádama ve skupině, potom s rodinou ve skupině taky máme na WhatsAppu, a pak 
přítel, kámoška, takže tak. 

A je to nadprůměrné číslo? 

Řekla bych tak jako normální. 

Máš v současné chvíli někoho, s kým si píšeš pravidělně? Dejme tomu každý týden. 

Jako jak jsem zas zmiňovala ty lidi. Určitě i s přítelem, se kterým jako bydlím, tak si během dne píšem, 
domlouváme se na něčem, a pak hodně právě třeba s rodinou používáme na WhatsAppu skupinu, kde si 
píšeme všichni dohromady, takže to je super.  

Ty jsi zmínila, že používáš WhatsApp, tak je ještě nějaká jiná aplikace, přes kterou si píšeš, 
kromě Messengeru? 

Jenom tady tyhle. Dřív jsem ještě používala Viber, ale to už mi přijde, že to už nikdo moc nepoužívá a 
WhatsApp má snad jako i zašifrovaný i nějak zašifrovaný ty zprávy, takže to je taky dobrý. 

Takže se nemusíš ničeho bát. 

A s taťkou používáme iMessage, co jsou jakoby v tom… 

Teď se už budeme bavit jenom o tvém chování v rámci Messengeru, nebudeme řešit ani 
WhatsApp. Já pak na konci vysvětlím, proč ne WhatsApp, proč jenom Messenger. Ale zajímalo 
by mě, jestli když zaregistruješ, že ti přišla zpráva, tak jsi nucena si ji hned otevřít? 
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Většinou jako jo. Nebo spíš podívám se takhle na telefonu vlastně (zvedá telefon), kdo mi píše, kdyžtak co to 
je, když je to něco, co jako mě úplně nezajímá v tu chvíli, tak to třeba jako nechám chvíli a pak se k tomu 
vrátím třeba když jsem v práci, ale většinou si to spíš otevřu. 

A reaguješ okamžitě po otevření zprávy? 

Většinou jo 

Očekáváš od ostatních, že budou taky bezprostředně reagovat na tvoje zprávy? 

Většinou taky bych řekla, že jo. Hlavně jako když se na něco ptám nebo tak. Když je to jako zpráva, která 
chce nějakou tu reakci, jako třeba otázka. Když je to, že konverzace už jako končí, tak tam už je mi to jedno. 

Děje se to bezprostřední odpovídání od ostatních lidí? 

Většinou jo. 

Ty jsi zmínila, že se nejdřív díváš na zprávy přes notifikace. Odkládáš někdy odepisování na 
zprávy? 

Jako stává se mi to. I že se třeba podívám a pak to nechám být, jenže já na to většinou pak jako zapomenu a 
už se těm lidem neozvu, takže to je jeden z důvodů, proč jako to chci mít většinou hnedka vyřízený. Teď 
nevím, jestli jsem ti odpověděla. 

Jestli někdy odkládáš odepisování na zprávy? 

Jako jo, určitě, když jsem prostě v práci nebo cvičím nebo… jo, když úplně nemám čas. 

A je to odkládání někdy, aby ostatní nevěděli, že sis tu zprávu přečetla? 

Jako taky (smích) když mi píše někdo, koho úplně nemusím nebo po mně někdo něco chce, co nechci prostě 
řešit, tak jako jo no (smích) nebo takový to, že si to jenom zobrazíš ten náhled, aby se to nezobrazilo tomu 
člověku, že sis to přečetl. 

Otevíráš si zprávy i ve chvíli, kdy víš, že nejsi schopna obratem odepsat? 

Přemýšlím. Jako když úplně vím, že nejsem schopná odepsat, tak to asi ne. Teďka mě napadá, že jsem třeba 
byla na konferenci nedávno, byla jsem na přednášce a tam když mi přišla zpráva, tak akorát jakoby jsem se 
koukla na notifikaci, co se ti zobrazí, ale vlastně už jsem to jako pak dál neřešila a vyřídila to, až když jsem 
měla čas 

Takže sis tu zprávu vlastně neotevřela v aplikaci a přečetla sis to jenom přes notifikaci.  

Jojo. 

V úvodu jsem zmiňoval ty Awareness Cues, já to pro jistotu ještě jednou pro jistotu zmíním 
(výčet Awareness Cues). Tak by mě zajímalo, kterých z těchhle cues, nebo řekněme znaků, si 
nejvíc všímáš v rámci Messengeru? 

Nejvíc určitě, že ta zpráva byla jako doručená nebo jako přečtená. To bych řekla, že nejvíc. I to, vlastně když 
se zobrazí, že mi ten člověk píše. Obzvlášť když je to jakože vyloženě s ním vedu tu konverzaci. To není, že 
odepíšu a hodím telefon do kouta a naopak… teď jsem něco chtěla říct a zapomněla jsem to… jo a třeba jako 
naopak sdílení polohy, nebo to, jestli je ten člověk online, tak to vůbec nesleduju. 

Máš v současný chvíli někoho, že znáš jeho chování v rámci messengeru, teď mám na mysli, že 
víš, kdy ten člověk bývá online a jak rychle ti odepisuje nebo naopak neodepisuje?  

(přemýšlí) Určitě třeba s přítelem, nebo vlastně s Mámou, s rodinou. 

A když si píšeš s přítelem, tak dokážeš na základě toho jeho chování poznat, že něco mezi vámi 
není v pořádku? 

Myslím si, že jo. My už jsme spolu už přes 6 let, takže to za tu dobu asi i poznáš (smích). Ale myslím si, že jo 

A čeho si nejvíc všímáš během toho? 

První znak je… jako záleží, co řešíme… ale beru to, když řešíme prostě něco, ne jako úplně běžnýho. Tak 
určitě jakoby že přestal psát smajlíky, jako taková první reakce, případně tři tečky za větou jo, a i třeba 
takový kratší zprávy a tak, no 

Mění se třeba i jeho přístup k otevírání zpráv? 

To bych řekla, že víceméně je stejný. 
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Takže jenom na základě toho, že zkrátka píše jiným způsobem. 

Jo, přesně tak. 

Tys to už vlastně zmínila, že si toho všímáš a kontroluješ, jestli si lidi zobrazují tvoje zprávy? 

Úplně to není, že bych třeba se podívala „jo, tak před několika dnama jsem psala kámošce, neodepsala mi, 
přečetla si to?“ to ne, asi spíš jako když mi ten člověk jako neodpoví, tak to nějak neřeším. Když to teda není 
něco, co jako zas bych potřebovala od něj nebo tak, no 

A během těch situací, kdy něco potřebuješ, tak tam to kontroluješ? 

Jo, tam bych to asi kontrolovala, případně vlastně tomu člověku zkusila napsat znovu. Třeba „hele 
…nevim… mohla bys mi půjčit žehličku an vlasy?“ (smích) nebo něco takovýho. 

Vzpomeneš si na nějakou takovou situaci z nedávné doby, kdy jsi to kontrolovala? 

Úplně asi ne… 

Tak se můžeme klidně bavit v nějaké obecné rovině. Ty jsi říkala, že třeba o někom něco 
potřebuješ, tak to v tu chvíli kontroluješ a ty čekáš, až si dotyčný tu zprávu zobrazí? 

Teďka jsem si vzpomněla na příklad, ale to teda nebylo na Messengeru, ale na WhatsAppu. To bylo vlastně 
se strejdou, když jsem potřebovala, aby mi zařídil jeho firemní tarif na mobil, tak vlastně tam v podstatě jsem 
potřebovala hnedka vědět, co a jak a tam vlastně… jo, koukala jsem, jestli se to tam objeví, že si to přečetl a 
on jako většinou za chvilku mi odepsal zase zpátky. 

Během těch chviliček, když jsi to kontrolovala, tak vyvolávalo to v tobě nějaké pocity? 

Úplně bych neřekla… nebo není jako, že bych seděla u mobilu a „přečetl si to?“ (smích). Takže spíš jenom 
prostě jsem chtěla vědět, že mu ta zpráva přišla a že jako můžu čekat tu odpověď. 

Tys říkala, že to moc nekontroluješ, ale máš někoho, u koho to kontroluješ? 

(přemýšlí) Ne. 

Je pro tebe funkce potvrzení o přečtení užitečná? 

Jo. Určitě je to prostě takový, že jako vím, že jestli tomu člověku ta zpráva přišla. I třeba když jdu z fitka a 
píšu příteli, jestli jako mám něco koupit, tak vím, že když si to jako přečet, takže má mobil u sebe a jako 
odpoví mi. A když ne, tak vím, že má mobil na sedačce a hraje hry. Jo, takže asi tak. 

A přijde ti někdy naopak na obtíž? 

Jo, v případě, že si zobrazím zprávu, na kterou nechci odpovídat, tak tam jako jsem vlastně v tý druhý pozici 
a to se mi to úplně nehodí. 

A co ti na tom vadí, že se jim ukáže, že je to přečtené? 

Asi to, že vlastně mě to nutí pak na to reagovat, i když třeba nechci, nebo na to nemám čas nebo tak. 

Snažíš se někdy potvrzení o přečtení nějakým způsobem obcházet. Ty jsi zmínila, že koukáš na 
ty zprávy přes notifikace, tak jestli je i třeba nějaký jiný způsob? 

Koukám na to přes ty notifikace nebo vlastně, ono i když otevřeš messenger, tak on ti to zobrazí jako 
kousíček. Případně myslím, že jde tady na tom telefonu, že když ti to přijde ta notifikace a když to jako 
podržíš a prostě přitlačíš na ten mobil, tak se to zobrazí snad jako celá ta zpráva, ale to až tak nevyužívám. A 
pak na počítači… tak tam vlastně taky, když si jenom zobrazíš ty zprávy, tak tam. Ale jinak nezkouším. Vím, 
že to jde vypnout v nastavení někde (není si jistá) na Facebooku nebo na Messengeru. 

Potvrzení o přečtení? 

(přikyvuje)  

Nene, na Messengeru to nejde. 

Aha, ok. Tak možná na Facebooku jako na počítači nebo možná, že už to nejde…Ale jako ani bych to stejně 
nehledala. 

Takže neobcházíš to. Znáš ty způsoby, ale neděláš to. 

No, jenom tak jak jsem prostě řekla přes ty notifikace, no. 

A využíváš někdy toho, že zprávu zobrazíš cíleně a neodpovíš na ní? 
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Jako, že bych tím třeba ukázala prostě „ha, tys mě naštval! Nechci ti odpovídat.“ to úplně ne… nebo asi ne 

To, co jsi zmínila. Byl by to jeden z důvodů, proč bys to udělala nebo udělala jsi to někdy? 

Myslím si, že jo, ale jako už hodně dávno a… no asi by to bylo takový, že chceš tomu člověku ukázat prostě, 
že se s ním už nechceš bavit nebo nevím… když mi někdo píše takový to, jestli bych neměla o něco zájem 
nebo taky jedný holce jsem vlastně odpovídala na nějakej dotazník k diplomce, a pak po mně chtěla asi ještě 
triliardu dalších věcí, tak pak už se mi to nechtělo řešit. Tak jsem si tu zprávu nepřečetla dlouho, pak jsem si 
ji zobrazila a už jsem to jako neřešila.  

To tě ode mě nečeká naštěstí (smích) 

(smích) 

Nemusíš se ničeho bát. 

(smích) 

Setkala ses někdy s termínem Ghosting? 

Jak? 

Ghosting. 

To je, to, když ti někdo píše a ty ho jako ignoruješ, ne? 

(přikyvuji) Cílené ignorování. 

Asi jenom takhle. Nebo nesetkala jsem se s tím… no i když možná, že jo. Na střední, když jsem psala 
jednomu klukovi a on mě ignoroval, to bude asi ono. (smích) 

Můžeme se o tom bavit, nemusíme. Říkala jsi, že to bylo na střední, tak už asi ty pocity z toho 
budou takový zkreslený. 

Jako si tam není nic, co bych měla problém říct. Prostě se mi líbil jeden kluk a ne, že bychom spolu chodili, 
ale byli jsme si blízký a prostě pak asi neměl zájem a já jsem mu psala a on prostě si to jako buďto přečetl a 
neodepsal a pak vlastně už jako ani si ty zprávy nečetl… 

Jak to na tebe působilo v tu chvíli? 

No štvalo mě to, žejo. To je jako jasný. Ale jako po chvíli…nebo…po chvíli prostě došlo mi, že asi tudy cesta 
nevede a už jsem to pak jako neřešila a už jsem mu prostě nepsala. 

A ocitla ses někdy na opačné straně, že jsi byla ten člověk, co někoho ignoroval. Ty jsi vlastně 
zmínila už tu diplomku, ale jestli je třeba nějaký jiný případ, na který si vzpomeneš? 

Hele…přemýšlím…Jako jo, možná taky na střední, když mi psal jeden kluk zase naopak a vlastně já jsem 
neměla zájem, no. Tak myslím si, že tak, že už mi jako bylo blbý mu jako psát, že nikam s ním jít nechci 
nebo tak, tak pak už jsem vlastně přestala komunikovat. 

Zobrazovala sis ty zprávy a nechala je přečtený? 

Většinou jsem to vlastně nechala zase, že jsem si to jenom přečetla přes ten náhled, nebo tak, ale vlastně 
nedávala jsem ani, že jsem si to rozklikla. 

Tak přejdeme dál, ty jsi říkala, že funkci potvrzení o přečtení moc u lidí nevnímáš, ale zmínila 
jsi, že někdy u přítele se na to podíváš, tak můžeme se chviličku bavit o něm. Vybav si situaci, že 
si s ním píšeš na Messengeru a vidíš, že je online, ale neotevírá si tvoje zprávy. Proč si myslíš, že 
si je neotvírá? 

U něj je to v devadesáti případech to, že hraje na počítači a prostě jako mobil nemá u sebe, takže nevidí, že 
mu tam něco svítí, a i když vlastně Facebook jako na počítači třeba má zapnutej, tak prostě když hraje, tak má 
tu hru. 

Takže ten ukazatel toho, že je online pro tebe neznamená, že je k dispozici pro to si psát? 

No já jako většinou, když mu píšu, tak prostě mu napíšu a nekoukám, jestli je online, nebo ne. 

Takže se během toho nijak zvláštním způsobem necítíš? 

Ne. Tadyto fakt jako nesleduju ani vlastně u nikoho. Já většinou prostě těm lidem jako píšu, když něco 
potřebuju nebo jako je chci pozdravit nebo tak a není to, že bych třeba čekala, kdo je online a abych si jako 
mohla s někým psát. 
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Potom tedy může nastat situace, že vidíš, že byl aktivní před půl hodinou. Říkáš, že to moc 
nesleduješ, ale se mohlo stát, že viděla jsi, že byl aktivní před půl hodinou, ale nezobrazil si tvoji 
zprávu, i když měl příležitost. Tak proč si myslíš, že to udělal? 

(přemýšlí a směje se) Nevim. A že tu zprávu si jako nepřečetl? 

Nepřečetl, ale zkrátka měla jsi od té aplikace potvrzení, že tu příležitost měl. 

Jasně. 

Tys mu napsala třeba před hodinou, potom se ti ukázalo, že byl aktivní před půl hodinou, takže 
zkrátka měl příležitost si tu zprávu zobrazit, ale neudělal to. 

Tak tam jako, když by byl doma, tak prostě přesně jako hraje a jenom si to vlastně otevřel a nevím, začínala 
mu hra nebo to prostě nějak neřešil nebo tak. A když by byl v práci, tak tam bych si řekla, že prostě na to jako 
neměl úplně čas. Asi by záleželo, co vlastně jsme řešili. Když by to byla jenom nějaká zpráva prostě „jak se 
máš? Jak to jde v práci?“ a tak, tak by mi to jako bylo jedno. V případě, že to je, že jdu z fitka a potřebuju 
vědět, jestli jako mám něco koupit, tak tam už bych z toho byla nervózní nebo prostě chtěla bych jako tu 
odpověď a jako v tom případě bych mu šla zavolat (smích) abych jako zjistila prostě to co potřebuju. 

A potom může nastat ještě jedna situace, kdyby sis ji vybavila a ty jsi ji i nakousla během toho, 
co jsme se bavili, a to je, že si tu zprávu zobrazí a neodpoví na ni vůbec. Tak jak to na tebe 
během toho působí?  

Jo určitě. Vlastně když si takhle napíšeme během dne, tak prostě on si třeba tu zprávu přečte a jako neodpoví, 
ale to je tím vlastně, že je v práci i já jsem v práci. Takže prostě fakt kolikrát třeba otevřu zprávu a prostě 
nevím, začnu řešit něco jinýho a vlastně neodpovím mu. Takže tam je mi to asi jedno. Zas pokud to jako není 
prostě něco, co potřebuju v tu chvíli.  

A kdyby to bylo právě něco takového? 

Tak bych mu šla zavolat. Nebo jako napsala bych mu, jestli by mi mohl odpovědět anebo bych mu šla 
zavolat.  

Jak se během toho cítíš? 

No jsem z toho nervózní nebo je to takový, jakože trošku stresující. Ty něco potřebuješ, vidíš jako, že ten 
člověk vlastně ti mohl na to nějak odpovědět, ale vlastně to neudělal. Tak jako když je to něco, co fakt 
potřebuješ v tu chvíli vědět, tak člověk je z toho podle mě nervózní, no. 

Děje se vám tohle často? 

Zas až tak moc ne. 

Kdyby sis s ním psala a on by ti tohle dělal fakt často, že by ti neodepisoval hned na ty zprávy a 
nechal je zobrazené, začala bys o něm smýšlet nějakým jiným způsobem? 

Jako nám se to teda neděje, ale když bych to vzala třeba, kdyby to bylo s kámoškou nějakou, protože s 
přítelem bydlím, tam jako bych mu pak řekla „proč mi neodepisuješ?!“ (smích) Tak třeba jako s kámoškou, 
tak asi bych si říkala, jako prostě co je, že si ty zprávy čte a neodpovídá. Možná bych jí jako zkusila vyloženě 
napsat „hele jako co se děje?“ a jako asi by to pro mě pak začalo být takovej znak, že jí třeba nezajímám, že 
jako se se mnou nechce bavit nebo že se mnou nechce jít na kafe nebo tak, no 

A stalo ti to někdy s někým? 

Přemýšlím… jo, vlastně jo, s kámoškou, ale to už je třeba tak tři roky zpátky. Tak to vlastně, no… ona byla 
taková hrozná na to odepisování. Ona byla přesně ten člověk, co si to přečte a prostě zapomene na tu zprávu 
během pěti sekund, jo. Takže to jsem pak zjistila, ale ze začátku mě to prostě štvalo, že to bylo i vlastně ve 
chvílích, kdy jako jsme si normálně psaly. Jo, nebo že třeba chvilku jsme si psali, všechno v pohodě a 
najednou prostě neodepisovala a neodepsala mi prostě jako dalších x dní, no. Takže tam… jako štvalo mě to. 
Zvlášť jako když jsme si třeba domlouvali sraz nebo tak… 

Měla jsi potom o ní jiné mínění, než jsi zjistila, že to je její normální chování? 

Jako jo no. Nebo… prostě štvalo mě to. Začla jsem si říkat „tak jako jí prostě nezajímám?“ nebo tak. 

Na začátku jsem říkal, že nebudeme řešit WhatsApp a je to kvůli tomu, že na WhatsAppu si to 
potvrzení o přečtení můžeš vypnout a na Messengeru to nejde. A mě by zajímalo, kdyby to šlo, 
tak jestli bys toho využila, že by ostatní lidi neviděli, že sis zobrazila jejich zprávy? 
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Asi ne. 

Nechala bys to tak jak to je, nevadí ti to? 

Nechala bych to tak… jako jak jsem říkala, tak já většinou jako těm lidem odpovídám a asi bych taky 
nechtěla, aby si to vypínali. Mně to přijde jako fajn funkce, pokud vyloženě někdo nedělá ghosting (smích) 
nebo tak. Takže nevypínala bych to. 

A kdyby si to oni vypli, tak vadilo by ti, že bys neviděla, že si zobrazují tvoje zprávy? 

Asi jo. Nebo spíš by mi to přišlo takový divný, jako proč to vypli. Ale jako není to, že bych jim psala „Hele 
ty sis to vypnul. Proč sis to jako vypnul?“ to asi ne. Ale vlastně i tím, že jako podle mě už celkově jsou lidi na 
to hrozně zvyklí a vlastně nahrazuje to přesně jako jeden z těch aspektů tý face-to-face komunikace, tak 
vlastně… jo, je to takový… prostě víš, že ten člověk tu zprávu viděl, no. Doufám, že jsem ti odpověděla. 
(smích) 

Jojojo, odpověděla. A máš radši, když zpráva zůstane zobrazena, nebo je na ní aspoň nějaká 
reakce? 

Když je na ní aspoň nějaká reakce. Zase jako neberu takový to, když konverzace už pomalu umírá a oba dva 
si přejou, aby jako už ten druhej neodepisoval (smích), ale jako většinou je fajn, když prostě ten člověk na to 
nějak reaguje, klidně třeba jenom smajlíkem. 
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Vážený pane, vážená paní, 
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Řešitel projektu: 

Bc. Daniel Šlahař 
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mediované komunikace. 

 

Popis výzkumu: 

Vaše účast ve výzkumu je zcela dobrovolná. Máte právo kdykoliv výzkum přerušit, 

a i bez uvedení důvodů v něm nepokračovat. Výzkum není zatížen žádným rizikem 

a pokud by Vám některá otázka byla nepříjemná, nemusíte na ni odpovídat. Průběh 
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zpracovány. Všechna sesbíraná data budou po skončení výzkumu anonymizována 
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a publikační účely. 

 

                                                 
1 Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 
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směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
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Prohlášení a souhlas účastníků s jejich zapojením do výzkumu: 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

dobrovolně souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl/a možnost 

si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, 

zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal/a jasné a 

srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl/a jsem poučen/a o právu odmítnout účast 

ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí. 

Jméno a příjmení účastníka:  
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