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Abstrakt česky

Nejdynamičtější médium poslední doby, jímž je internet, zasahuje coby komunikační 

prostředek významně i do oblasti našich vztahů. Cílem práce je postihnout základní charakter 

změn, kterými prochází neformální vztahy vymezené pojmem přátelství, v důsledku nových 

komunikačních kanálů, zejména metod přímého chatování prostřednictvím Instant Messengerů. 

Změny rozdělujeme dle charakteru na kvantitativní, do nichž spadá především nová sociabilita 

lidí přinášející jiný rozsah a hloubku vztahů, nová „geografie“ internetu a jeho charakteristické 

obrušování sociálních nerovností. A dále na kvalitativní změny, jimiž jsou zejména vliv prostředí 

bez zábran, disinhibice, větší otevřenost a extremizace ale také omezenost komunikace 

s potřebou důkladnější verbalizace sdělení. Díky těmto změnám se před námi otevírají nové 

cesty nejen pro sociologii a proto je v závěru uvedeno i několik inspirativních otázek k dalšímu 

zkoumání. Na základě uvedeného modelu můžeme říci, že přátelství v prostředí internetu 

existuje, ale má svá omezení, své možnosti a vyžaduje svého specifického vymezení.

Abstrakt english

Recently the most dynamics medium, which is internet, significantly as comware, including 

department of our relationships. Purpose of this essay is to note basic charakter of changes. 

Changes of informal relationships especially friendship in consewuence of new communication 

channel, like method of direct chating as instant messenger. W e  devide changes to two groups, 

quantitative and qualitative. Quantitative changes meaning new sociability with different 

number and profundity of relationships, new „geography“ of internet and characteristics 

grinding of social inequality. Qualitative changes meaning effect of disinhibited environment, 

major unreserve and extremization and limitation of communication with more komplete 

verbalisation need. Due to this changes, we can uncover many new wals not only for sociology. 

It's reason for some inspirative questions for another research at the end of essay. On grounds 

of our relationship model, we can make a decision that friendship on the internet exists, but 

with specific definition, with specific possibilities and requires specific determination.



Člověk, který o tobě v í úplně všechno a přesto neuteče. 

To je přítel.

Elbert Hubbard
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Úvod
Téma a cíle

Internet — komunikační a informační médium propojující pětinu všech lidí po celém světě 

a téměř polovinu všech obyvatel České republiky. S neustávajícím exponenciálním růstem. 

Neformální sociální vztahy, kterým se většinou říká přátelství. Lidé kolem nás, kteří jsou nám 

blízcí, na kterých nám záleží a kteří ovlivňují celý náš život od názorů a hodnot až k postojům a 

praktickému rozhodování. Co mají tyto dva fenomény společného?

Elektronická komunikace se nás začíná stále více dotýkat a právě i oblast neformálních

sociálních vztahů doznává určitých změn. Nové rychlé nízkoprahové médium umožňuje

komunikaci nejrůznějšího charakteru, ve svém tzv. cyberprostoru, prostoru bez zábran, 

výrazným způsobem snižuje sociální nerovnosti a působí na lidskou sociabilitu. Jednou velmi 

progresivní metodou, uplatňující se právě v oblasti neformálních vztahů je rychlé přímé 

chatování prostřednictvím Instant Messengerů, jako ICQ, Jabber, Yahoo, Mns, Skype apod. 

Hlavní otázkou této práce je, jaký charakter tato komunikace má a jakým způsobem ovlivňuje 

tu část neformálních sociálních vztahů, kterou jsme si ohraničili pojmem přátelství? Existuje vůbec 

něco takového jako přátelství i na internetu? Je  to stejné přátelství jako dřív, nebo si vyžaduje 

nového vymezení a nového uchopení? Další otázky jdou potom především po důsledcích 

takových vztahů, byť jen částečně on-line. Jaké jsou jejich dopady, rizika a možné využití?

Tématika, ve které se pohybujeme, je v současné době žhavým želízkem ve výhni 

vývoje internetu i neformálních vztahů. Je  nová, neznámá, neprobádaná a stále ještě velmi 

rychle mění svůj tvar. Je trochu problematické provést stoptime a rychle se pokusit analyzovat, 

co že se to vlastně děje, mimo jiné také proto, že literatura na toto téma vlastně teprve vzniká. 

Přesto existuje dostatek důvodů, abychom tímto směrem naši pozornost upírali a mnoho očí již 

tímto směrem hledí. Má práce si proto neklade za cíl vyčerpávající vysvětlení internetové 

komunikace, ani zevrubnou analýzu internetových vztahů s nároky na zobecnění. Myslím, že 

takové ambice by mohli být velmi nebezpečné nejen pro mě. Na své položené otázky chci 

odpovědět, a tak přispět do aktuálního monitoringu nového média, chci stručně zachytit 

nejdůležitější charakteristiky a otevřít další cesty, které nám zkoumání internetu nabízí.

Směřování a metoda

Práci jsem rozdělil do třech logických celků, prostřednictvím kterých zkusím čtenáře 

provést problematikou. První část se věnuje stručnému úvodu do všech důležitých témat. Internet 

jako médium, jeho historie a několika statistik. Dále pro nás důležitým charakteristikám 

mezilidské interakce, komunikace a vztahů, které si pomocí jednoduchého modelu po vzoru, 

například i Morena, rozděluji do různých „úrovní“ dle jejich blízkosti. Já  jsem se zaměřil na část
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neformálních vztahů, již jsem si pomocí modelu vymezil a zahrnul pod pojem přátelství. Na 

závěr jsem stručně kategorizoval naše dnešní vztahy v perspektivě stále se rozšiřujících 

komunikačních možnosti internetu na vztahy probíhající bez on-line komunikace, vztahy 

částečně realizované na internetu a vztahy čistě internetové.

Cílem druhé části bylo odpovědět na hlavní otázku, tedy jaký charakter má 

komunikace prostřednictvím Instant Messengerů a jaký charakter pak mohou mít i vztahy 

prostřednictvím ní vedené. Pokouším se zde stručně popsat nejdůležitější komunikační kanály, 

které nám internet nabízí. Podrobněji se věnuji Instant Messengerům, co by metodě rychlého 

přímého chatování. Dále nastiňuji několik základních hledisek, ze kterých lze on-line komunikaci 

strukturovat a chápat. Vymezuji si dva parametry sociálně-psychologického hlediska, jimiž je 

kvalitativní změna komunikace a kvantitativní. Těmi se pak v následujících podkapitolách 

podrobněji zabývám a stanovuji několik tezí o efektech komunikace prostřednictvím Instant 

Messenger.

Třetí část se zaměřuje na důsledky nově vznikajícího charakteru přátelství. Shrnuji v ní 

základní teze předchozí části s reflexí, co by mohly v dnešním světě znamenat. Dále doplňuji 

několik odstavců o rizicích internetové komunikace, ale také o možnostech využití nového 

způsobu komunikace v sociometrii, řízení lidí ale i v psychoterapii. Vzhledem k aktuální absenci 

sociologických výzkumů těchto komunikačních cest u nás na závěr doplňuji několik zajímavých 

otázek, které by se mohly stát předmětem takového zkoumání. Je to jedna z cest, kterou bych 

rád tuto práci rozvíjel, například v magisterském studiu.

Pro své sociálně-psychologického hledisko jsem použil zejména knihu Nicky Hayesové, 

poznatky o komunikaci na internetu jsem čerpal pro jejich příhodnost zejména ze dvou 

kvalitativních výzkumů vedených Davidem Šmahelem a Radanou Divínovou. Aktuální informace 

týkající se internetových statistik a Instant Messengerů jsem čerpal především z internetových 

zdrojů a článků. Kontext cyberprostoru jsem získal z řady dalších publikací na toto téma. Pro 

strukturování takových poznatků jsem použil mimo jiné i vlastní zkušenosti a mnoha rozhovorů, 

které jsem na toto téma s uživateli ICQ vedl (nejednalo se o žádný výzkum z metodologického 

hlediska — jen čistě o orientační sondu). Ke všem zmíněným materiálům jsem se snažil 

přistupovat skrze pragmatické hledisko1 ve smyslu Williama Jamese nebo Karla Čapka. Vždy 

mě zajímaly charakteristiky, které se nějak projevují v realitě. Z nabízených vysvětlení jsem se 

snažil použít vždy ta, která lze lépe prakticky uchopit a případně využít. Čapkovská věta: 

„Neboť souditi každou theorii podle jejích praktických výsledků znamená pokládati ji spíše za 

program nové práce, než za definitivní odpověď k nějaké záhadě a konec všeho bádání.“ 

[Čapek 2000: 17] platí dle mého názoru i dnes, devadesát let po svém vzniku.
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1. část: Internet, vztahy a přátelství

1.1 Internet jako nové komunikační médium

Internet - médium, které během deseti let dobylo svět. Médium, které dnes zasahuje 

snad do všech druhů činností a je největším zdrojem informací, jaký si lze vůbec představit. 

Propojuje dnes nepředstavitelné množství počítačů... obsahuje informace snad o všem, co si lze 

představit, a nepřestává růst geometrickou řadou. Jak je vůbec možné, že něco takového 

vzniklo?

Velká světová internetová historie
V roce 1969 spustila vojenská laboratoř USA síť čtyř počítačů pod jménem ARPANet2 

kterou o šest let dříve navrhl Larry Roberts. Důvody byly jednoduché - umožnit vědcům a 

počítačovým inženýrům sdílení techniky a zdrojů. Záhy se ale těžiště přesunulo ke komunikaci, 

kterou síť radikálně zrychlila a zjednodušila. V roce 1 971 má tato síť již patnáct počítačů, 

v roce 1972 třicet sedm a v roce 1973 se připojují první zahraniční počítače Velké Británie a 

Norska. Další sítě se nabalují, jiné vznikají odděleně - vysoké školy, firemní intranety atd.

V roce 1 983 je součástí sítě téměř 500 počítačů - výhradně vojenských, akademických a 

vědeckých laboratoří. Naplňuje se tak jeden z původních záměrů - vytvořit informační síť, 

která bude natolik decentralizovaná, že ji v podstatě nebude možné vojensky zničit. Kolem 

roku 1987 je připojeno 28 tisíc počítačů, stovky univerzit a laboratoří. Vznikají první 

standardizované přenosové protokoly TCP/IP3. Jejich počet čím dál více roste a dnes známe 

především jejich dva nejdůležitější zástupce HTTP a FTP4. Hypertextový odkaz vymyslel v roce 

1989 britský fyzik Tim Berners-Lee jako užitečný nástroj pro organizaci dokumentů uložených 

na různých počítačích. Později se tento princip rozšířil a dnes je užíván pod názvem World 

W ide Web. ARPANet zkraje devadesátých let postupně nahradila síť NREN, která se zhruba 

kolem roku 1992 otevřela i pro komerční svět. Tou dobou byla současně překročena magická 

hranice miliónu připojených počítačů. V roce 1993 student univerzity v Illinois Marc Andreesen 

vyvinul program Mosaic, který umožnil užívat internet prostřednictvím klikání na obrázky 

(ikonky atd.) a hypertextové odkazy. To lze považovat za počátek internetu, jak jej známe 

dnes. [Kodýtek 2006; Divínová 2005; Wikipedie 2007: Internet]

Internet neustále roste a zdá se, že křivka přibývajících počítačů má tvar exponenciály. 

Zatímco v roce 1 999 byl počet připojených počítačů padesát šest milionů, o dva roky později 

je tento počet téměř dvojnásobný a kolem roku 2004 má internet již 285 139 1 07 počítačů.

5 Síť byla pojmenována podle sponzora Pentagon's Advanced Research Projects Agency.
3 Transmission Control Protocol/Internet Protocol -  poprvé imlementováno v BDS UNIXech.
4 Hyper Text Transfer Protocol a File Transfer Protocol,
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Poslední údaj hovoří o čísle 439 286 364 hostitelských počítačů v polovině roku 2006 [Zákon 

2006]. Nejzasíťovanějším místem světa je kolébka internetu — USA. Podle Sulera byla v roce 

1998 přes polovina počítačů právě na severoamerickém kontinentě. Druhým v pořadí je 

Evropa [Suler 1 998]. Nevzniká zde ale pouze fyzická síť spojených počítačů — internet vytváří 

komunikační síť obsahující sdílené informace v jakémsi novém — virtuálním prostředí. Tento 

prostor se běžně nazývá Cyberprostor. Jeho parametrem není pouze počet fyzických uzlů. 

Dnes se zdá být mnohem důležitějším číslem objem informací pohybujících se po síti. Vzhledem 

k neustále rostoucí kapacitě a rychlosti počítačů i sítě se objem dat zvyšuje. Měřitelným 

kritériem je například počet webových stránek - v roce 1 993 jich existovalo pouhých 1 30. O 

čtyři roky později je jich už více než desettisíckrát více. Podle společnosti SunMicrosystems se 

jejich počet zdvojnásoboval každých 53 dní. V roce 2004 existuje 56 923 737 webových 

adres [Zákon 2006]. Ty daleko více odráží hodnotu internetu, která tkví zejména v informacích.

V roce 2006 je překročena hranice sta miliónů webových adres.

Malá česká internetová historie
V České republice došlo k prvním pokusům o připojení již v roce 1991. Formální 

připojení ČSFR pak proběhlo 13. února 1992. Již během roku 1993 se internet původně 

zamýšlený pro akademickou půdu neubránil tlaku a otevřel se i komerční sféře. Agentura GfK, 

která se zabývá dlouhodobě monitorováním internetu přinesla v roce 2000 informaci, že 

internet využívá v České republice 18% populace, téměř polovina z toho jsou lidé od 16-19 

let. V roce 2005 již internet využívalo 3 5 %  populace - tedy téměř dvakrát tolik. Poslední údaj 

za 4. čtvrtletí mluví o 4 4 %  české populace využívající internet. Ke konci roku 2006 využívalo 

internet 59%  mužů, většina do 29 let a výrazně převyšovali lidé s vysokoškolským vzděláním. 

Mezi uživateli bylo 6 2 %  vedoucích pracovníků, 4 1 %  studentů a žáků, 3 7 %  podnikatelů. 84%  

lidí využívalo internet z domova, 5 0 %  z práce a 25%  ze školy. Podle GfK využívá 66%  

uživatelů internet ke komunikaci skrze e-mail, 38%  ke sledování zpravodajství, 30%  

k získávání informací pro zaměstnání, 20%  k získávání informací o zboží a službách a 1 9 %  

k přístupu do chatů a diskusí [GfK 2000-2006].

Internet dnes
Přes všechna tato čísla je třeba být na pozoru, protože výzkum internetu, jeho uživatelů 

a charakteru činnosti, kterou prostřednictvím internetu dělají je velmi problematický. 

Z metodologického hlediska je těžké získat přesné údaje o „chybovosti“, dobře definovat 

klíčové pojmy, které měříme, a v neposlední řadě odhadnout míru reprezentativnosti. I já sám 

jsem v různé literatuře a v různých zdrojích nalezl poměrně výrazně odlišné informace. Uvádím 

zde čísla prezentovaná agenturou GfK především protože se snaží monitorovat internet delší 

dobu se stejnou metodologií, a tak bez ohledu na konkrétní čísla můžeme vyčíst alespoň
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trendy. Jde o neustále se zvyšující penetraci české populace internetem a stále se 

vyrovnávající rozdílnosti vzhledem k pohlaví, vzdělání i věku5 [GfK 2005].

Internet lze tedy identifikovat jako nejprogresivnější médium současného světa. Je to 

zapříčiněno nejen jeho hodnotou informační a komunikační, ale také jeho významnou 

nízkoprahovostí. Na internet jsou už dnes připojeny všechny veliké instituce státní i soukromé, 

nalezneme ho na školách, v knihovnách, připojit se můžeme bez problémů i z našeho mobilního 

telefonu. Po celé české republice se už kromě volně přístupných a nepříliš drahých 

internetových kaváren vyskytují i kavárny s bezdrátovým připojením zdarma. V Praze se 

můžete v některých místech zadarmo připojit i v parku. Již v roce 1996 na světě existovalo jen 

minimum míst, kde by se internet nevyskytoval6, dnes se můžete připojit přes satelit 

z jakéhokoliv místa na světě [iDnes.cz 2003]. Superpalivo nového média je komerční sféra a 

reklama. Roztáčí se spirála levné a účinné reklamy, výrazných investic do rozvoje internetu, 

zvyšování uživatelské atraktivity a znovu zvyšování účinnosti reklamy. Podobnou spirálu pak 

můžeme nalézt i co se týče informační nebo komunikační hodnoty internetu.

Chceme-li si ale udělat skutečný obrázek o tom, jakým způsobem internet může 

zasahovat do našich životů, jakým způsobem mění společnost, nelze ho nahlížet pouze skrze 

milióny připojených počítačů, přístupných webových adres či aktivních uživatelů. Dokáže někdo 

třeba jen vyjmenovat všechny možnosti, které nám internet přináší? Doména internetu je 

v komunikaci a sdílení informací. Můžeme v kteroukoliv dobu přenést jakoukoliv informaci 

rychlostí světla na kterékoli připojené místo na světě. Jediným kliknutím na svém laptopu 

můžeme ze své zahrady na Londýnském předměstí prodat Vietnamskou továrnu na džíny 

japonskému podnikateli. V ten samý okamžik můžeme do vědecké diskuse v USA přispět svým 

názorem na globalizaci, dohadovat si s přáteli večerní barbecue a dívat se na displeji na svou 

manželku videotelefonující až z Nového Zélandu. Můžeme se připojit do virtuálního světa, kde 

si zkusíme například to, jak by se nám dařilo, kdybychom měli opačné pohlaví a žili v úplně 

jiné sociálněekonomické situaci. Můžeme si pustit kterékoli on-line rádio z jakéhokoliv konce 

světa. Přehrát si televizní zpravodajství z Honkongu, Sidney, ale i našeho malého městečka, 

kde jsme se narodili. Můžeme během několika kliknutí vidět humorné a kuriózní obrázky, číst 

vtipy nebo hledat světové rekordy. Po chvíli hledání seženeme kontakt na většinu odborníků, 

kteří řeší podobný problém jako my. Můžeme organizovat klikáním myši desítky lidí na úplně 

jiném místě světa. Můžeme se během několika minut připojit ke kurzu cizího jazyka, 

vyjednávání, nebo si jen zopakovat základy genového inženýrství, na které jsme ve škole

5 Například dynamika uživatelů vyššího věku je větší, nežli mladších. V  tiskové zprávě z konce roku 2005 G fK  
uvádí: „Zatímco ve skupinách do 30 let je dnes podíl uživatelů o dvě třetiny vyšší než před pěti lety, ve skupině 
lidí střední generace najdeme více než dvakrát tolik uživatelů ve srovnání s rokem 2000. A  konečně ve skupině 
55 let a starší se podíl uživatelů za pět let téměř zčtyřnásobil.“  Viz graf v příloze č. 4 [G fK  2005].
6 V  roce 2003 se horolezci na Mount Everestu běžně připojovali k internetu [iDnes.cz 2003].
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nedávali pozor. S trochou šikovnosti jsou dnes mladí lidé schopní stáhnout vám jakékoli album 

vašeho oblíbeného muzikanta, skvělý film, který bude mít příští týden premiéru, nebo objednat 

něco k jídlu a letenku na dovolenou. A dalo by se ještě dlouho vyjmenovávat vše, co internet 

umožňuje, aniž bychom mohli říct, že jsme vyjmenovali víc než pouhý zlomek toho všeho.

Je zřejmé, že internet zasahuje velmi radikálně a hluboce do všech směrů naši činnosti a 

že si zasluhuje zvýšenou pozornost nejen komerčního světa, ale i vědecké obce. Zejména pak 

věd zabývajících se společností. Sociologie na tomto poli nalézá a ještě dlouho bude nalézat 

množství témat, které vyžadují její pozornost a která zásadním způsobem zasahují do 

charakteru našeho sociálního světa. Mou vybranou kapkou v tomto moři jsou vztahy.

1.2 Vztahy a přátelství

Mnohem starším, a tedy i mnohem probádanějším tématem jsou vztahy. Od prvního 

nádechu po narození do toho posledního výdechu jsme v interakci s dalšími lidmi. 

Komunikujeme s nimi, vytváříme si vazby a pouta. Skrze to všechno jsme socializováni, 

internalizujeme si hodnoty, normy chování, stereotypy... zkrátka až na barvu pleti a velikost 

chodidla téměř vše v našem sociálním světě. Dá se tedy říci, že vztahy s dalšími lidmi jsou pro 

nás zcela zásadní a rozhodující pro vytváření sebe sama.

V knihovnách nalezneme celou řadu publikací, rozebírajících toto téma. Od těch tenkých 

sympatických až po ty tlusté, nelákavé, ale o to výživnější. Není mým cílem podat zde na pěti 

stranách shrnutí všech těchto knih. Pro mou práci zcela postačí když využiji nejpříhodnější pojetí 

vztahů zejména pro vymezení prostoru, ve kterém se budu pohybovat. A protože bych rád 

sledoval důsledky využívání internetu na mezilidské vztahy jak po kvalitativní, tak 

po kvantitativní stránce (viz. kapitoly 2.3 a 2.4), bude můj pohled sociálně-psychologický.

Fragmenty o sociální interakci
Základním kamenem všech vztahů je sociální interakce a komunikace. Prvním klíčovým 

bodem interakce je její kontext. „Sociální interakce se odehrává v kontextu, který nás může 

mnoha způsoby ovlivnit. Za kontexty lze považovat například kulturu, životní prostředí, sociální 

skupiny nebo rodinu. Pohybujeme se tedy ve fyzických, sociálních a kulturních kontextech a 

každý z nich ovlivňuje, co děláme a jak to děláme.“ [Hayesová 2000: 9]

Psychologie životního prostředí se podrobně zabývá fyzickými kontexty - tím, jak na 

nás může působit stres, počasí, nemoc atd. Vzhledem k cílům, které má naše práce, není třeba 

se o nich příliš podrobně rozepisovat. Sociální a kulturní kontexty budou naproti tomu pro nás 

velmi užitečné, budeme-li se snažit později pochopit, v čem jsou vztahy využívající cyberprostor 

jiné. Vzhledem k prostoru nám musí postačit jen připomenutí základních mechanismů.
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R. Schanka a R. Abelson v roce 1 977 přišli s koncepcí scénářů. Předpokládali, že naše 

chování má charakter naučených vzorců jednání, které používáme vždy, když se hodí. Jde o 

naučený sled reakcí, který nám zjednodušuje naše jednání a uvolňuje nám prostor přemýšlet o 

jiných věcech, než je například to, co se odpovídá na pozdrav „Ahoj!“ . Také nám sdílení 

stejných scénářů umožňuje bez problémů realizovat věci společně - všichni například ví, jak 

začíná, probíhá a končí přednáška, co se smí a co ve scénáři není a jakou má kdo z nás roli. 

Rolí pak máme ve svém životě celou řadu - od rolí studenta, zaměstnance, pedagoga, rodiče 

až k rolím utěšovatele nebo tzv. „vrby“, které přátelé sdělují své osobní problémy [Hayesová 

2000]. E. Goffman dále říká, že „Způsob, jakým jednotlivec sám sebe prezentuje, jej zavazuje 

k určitému způsobu chování, a vyžaduje od něj, aby se vzdal všech náznaků, že je něčím 

jiným.“ [Goffman 1999, 17]. Tuto myšlenku pak dále rozvádí až k tvrzení, že takové role, jež 

hrajeme v různých scénářích, se postupně internalizují a stávají se součástí naší osobnosti 

[Goffman 1999]. Asi nejznámějším experimentem, který až šokujícím způsobem potvrdil jak 

silný vliv na nás scénáře a hraní rolí může mít, byl Vězeňský experiment Zimbarda, Haney a 

Bankse proveden v roce 1971 [1971; cít. dle Hayesová 2000]7. Baron a Byrne tento přístup 

ještě rozšířili o nadřazený pojem schémat. Těmi jsou jednak zmiňované scénáře, ale právě i 

role, nebo třeba schéma osobnosti a sebeschéma [Baron, Byme 1987]. Jednoduše řečeno 

máme tendenci vytvářet si určité vzory chápání světa kolem nás a do těchto vzorů si podle 

dostupných informací vše dosazovat. Z několika nám známých charakteristik jsme pak schopní 

si například člověka zařadit do škatulky, kterou známe mnohem podrobněji, a na základě této 

škatulky můžeme odhadovat, jak asi vypadá celá jeho osobnost. Neméně podstatné je ale i 

sebeschéma, které je jakýmsi vyjádřením toho, jak sami sebe vnímáme. Ovlivňuje to nejen naše 

vystupování, ale i naše rozhodování a postoje. Nejvíce se utváří právě z reakcí okolí na nás8. 

Sem patří i vytváření sociální identity, vztahování se k určitým referenčním skupinám nebo 

vzorům. H.Tajfel mluví o sociální identifikaci se skupinou či ideálem [1 982; cit. dle Hayesová 

2000]. Sociologie taková schémata zahrnuje mimo jiné pod pojmem instituce9. Nás tento 

koncept bude zajímat významně právě díky tomu, že vnímání sebe sama je na internetu 

mnohem významnější než v realitě (viz. druhá část, zejm. kapitola 2.4). Tyto principy nám 

vůbec umožňují orientaci v jinak velmi složitém světě, na druhou stranu mohou být náchylné k 

příliš rychlým a nesprávným soudům.
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7 Zimbardo vybral několik studentů Stanfordské univerzity, rozdělil je náhodně do skupiny strážců a skupiny vězňů 
a na univerzitě s nimi nasimuloval vězení. Výsledky byli šokující -  studenti se natolik vžili do svých rolí, že musel 
být experiment pro rizika násilí předčasně ukončen. Více také na W ikipedie: Stanfordský vězeňský experiment.
8 První myšlenky tohoto druhu nalezneme už v „sebepojetí" Cooleyho z počátku 20. století. [Hayesová 2000]
9 více například: Berger, P. L , T. Luckmann. 1 999. Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury
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Ale vnímají sebe sama stejně lidé obdělávající políčko v zapadlé Indické vesničce a 

lidé obchodující v centru New Yorku? Marsella, Devos a Hsu svým výzkumem ukázali, že 

chápání sebe sama je v asijských zemích zcela jiné, než v západních kulturách [1985; cit. dle 

Hayesová 2000]. Takových výzkumů by bylo možné uvést celou řadu. Kulturní rozdíly — a to 

nejen takto extrémně vyhrocené — a kulturní kontext tedy hrají důležitou roli v tom, jakým 

způsobem probíhá mezilidská interakce. A nemusí jít o zcela jinou národnost, leckdy najdeme 

rozdíly už jen mezi různými socioekonomickými skupinami. Když potom spolu komunikují lidé z 

různých kulturních i sociálních kontextů, mohou si vůbec porozumět? Ještě před třiceti lety bylo 

tuto otázku v její extrémní podobě smysluplné řešit jen v případě dlouhé, náročné a často 

nákladné cesty. Dnes takové situace mohou nastat po jediném kliknutí myši - z vašeho domova, 

práce, školy.

Fragmenty o komunikaci
Komunikace — proces sdělování/vyměňování významů, jak můžeme nalézt heslo ve 

slovníku, základní prvek jakékoli interakce, která má také své základní zákonitosti a principy. I 

zde se spíše velmi stručně dotknu důležitých bodů, které pro mou tématiku jsou relevantní, 

protože se opět nacházíme na půdě tematicky rozsáhlé. Základní dělení komunikace mezi lidmi 

je na verbální a neverbální. To je pro nás zároveň nejzajímavějším dělením, vzhledem k tomu, 

že se budeme zabývat především on-line komunikací.

Neverbální komunikací máme na mysli tu, která není zprostředkována obsahem slov 

nebo vět. Lze sem řadit tzv. metakomunikaci, což je způsob, jakým slova pronášíme - jde o 

intonaci, sílu hlasu, tón atd. Je  to ale i tzv. řečový registr10 - slovní zásobu, se kterou 

komunikujeme, ale i výplňová slova („hmmm“ atd.), případně další strategie proti přerušení. 

Jinak budeme mluvit na stavbě s dělníky a jinak na akademické půdě... již to, jaká slova a jak 

používáme může říci něco o nás, sdělovat druhým co si o nich myslíme atd. Další formou jsou 

pak neméně důležité neverbální signály. To jsou jednak různá gesta a pohyby, ale i celkové 

postavení těla, oční kontakt atd. Existuje mnoho studií, které význam takových signálů dokládají 

a podrobněji vysvětlují. Např. Argyle, Allena a Gilmour v roce 1 971 zkoumali, co se děje, 

pokud se verbální a neverbální komunikace neshoduje. Podle jejich výzkumu je 

pravděpodobnost, že uvěříme neverbálním signálům pětkrát větší, než že uvěříme verbálním. 

„Neverbální signály jsou často nevědomé, a snad proto je lidé často považují za závažnější 

indikátory „skutečných“ postojů mluvčího než to, co právě říká.“ [Hayesová 2000, 31]
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10 Řečové registry mohou být například -  deklamační (formální projevy atd.), formální (důsledná gramatika, 
potřeba důstojné sebeprezentace), informativní (běžné rozhovory s neznámými lidmi), familiární (mezi přáteli, 
rodinou, obsahuje často slang, nedůslednou gramatiku), intimní (intimní přátele, partneři, rodinu, časté odkazy na 
společné zážitky atp.). [Hayesová 2000]
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Verbální komunikace pak naproti tomu dokáže velmi konkrétně vyjádřit postoje, 

hodnoty, vysvětlení atd. Bez konkrétního jazyka bychom se nebyli schopní přesně vyjádřit. 

Navíc nám jazyk umožňuje mluvit o věcech, které nejsou, budou nebo byly, vytvářet pojmové 

konstrukce, sdělovat abstraktní myšlenky atd. Verbální komunikace tvoří informační základ 

většiny sdělení. V případě psané formy, která nás v on-line světě bude zajímat nejvíce, je pak 

zcela stěžejní. Řečový akt [Austin 2000], však je třeba nahlížet komplexně, nejen skrze jeho 

obsahovou stránku, ale také skrze jeho sociální a interpersonální kontext. Ne všude má stejná 

věta, byť stejně pronesená, stejný význam, ne všichni si pod tím samým slovem představují 

totéž. Např. věta „Zítra jdu do práce.“ může na večírku s přáteli znamenat, že už musíte jít 

domů, v rodinném kruhu dětí zvyklých na svou maminku se nemusí vůbec setkat s pochopením, 

pro afrického domorodce je spojení „jdu do práce“ naprosto nepochopitelné, pro 

nezaměstnaného to může být radikální životní zlom atd. Už jenom pojem práce může v každé 

kultuře znamenat trochu něco jiného. Pěkným příkladem toho, jak je podstatný způsob 

sdělování informací je diplomatický nebo právnický způsob komunikace, který může šikovně 

vedenou konverzaci dostat člověka do úplně jiné situace, nežli jaký byl jeho záměr. Scotty a 

Lyman se například v roce 1 968 zaměřovali na zkoumání rozdílnosti mezi „ospravedlněním“ 

(připouští zodpovědnost, ale udává důvody) a „výmluvami“ (popírají samotnou zodpovědnost), 

Chanowitze o deset let později studoval ve svém výzkumu, jak moc záleží na způsobu prosby 

v modelové situaci, kdy badatel potřeboval rychle okopírovat pět stránek, a přeběhnout tak 

frontu u xeroxu. Zjistil například, že přidáním dodatku, že velmi spěchá na konec prosby, se 

úspěšnost téměř zdvojnásobila [Hayesová 2000]. Není to nic neobvyklého, přesto však je tato 

dimenze verbální komunikace pro naši otázku podstatná.

Fragmenty o mezilidských vztazích
Interakce a komunikace jsou základním východiskem k existenci vztahů mezi lidmi. Nás 

bude zajímat především charakter takových vztahů a jejich dynamika. Opět se budeme držet 

jen stručného nastínění — nejde nám o zevrubné popsání této oblasti, ale o otevření otázky 

konfrontace s moderní technologií, jakou je internet.

Vztahů máme ve svém životě celou řadu... od vztahu k rodičům, kamarádům nebo 

učitelům až ke vztahům k prodavačce v samoobsluze nebo k příslušníkovi policie. Nějaký vztah 

vlastně máme tedy ke každému člověku, se kterým komunikujeme. Jak se zorientovat? Co je 

pro nás relevantní?

Pro lepší orientaci a přesnější vymezení prostou, ve kterém se chci pohybovat v této 

práci, vyjdu z modelů chápajících lidské vztahy v různé síle jako určité sféry kolem našeho já. 

Takový model „mnohovrstevnatého jáství“ představila Hsu, ale především zakladatel a guru 

sociometrie Jakob L. Moreno. Ten přichází se svým modelem na principu atomu, který popisuje
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jednotlivé vrstvy dle síly a blízkosti vztahu [Moreno 1981]. Hsu popisuje „jáství“ jako terčík 

s mnoha vrstvami — od částí individua (nevědomí, předvědomí, nevyjádřitelné vědomí, 

vyjádřitelné vědomí) k částem okolní společnosti v různé „vzdálenosti“ od středu (intimní 

společnost a kultura, operativní společnost a kultura, širší společnost a kultura, vnější 

svět)[1985; cit. dle Hayesová 2000]. Tento model vlastně také popisuje náš vztah - k sobě 

samému, k blízkému i vzdálenějšímu okolí. Dovolím si vyjít z těchto konceptů a vytvořit si jakýsi 

model sociability na základě „vzdálenosti“ , nebo lépe blízkosti. Hayesová o ní říká: „Blízkost 

se týká kontaktu. Úsudek někoho, kdo žije daleko, na vás bude mít větší vliv, pokud vám tato 

osoba bude alespoň často volat, než když s ní budete hovořit jen zřídka.“ [Hayesová 2000: 

50]

Model vztahů a vymezení přátelství
Uprostřed modelu tedy bude jedinec, individuum. A mějme na mysli spíše než fyzickou 

stránku psychický intimní prostor toho kterého člověka, přestože fyzický kontakt bývá často pro 

tento prostor důležitý. V něm nebo na jeho hrania se pohybuje jen velmi málo lidí, pokud 

vůbec někdo. Nejčastěji je to partner, občas velmi blízký přítel, eventuelně rodič. Je  to úroveň 

hluboké intimity, kterou jedinec otevírá jen vzácně, případně nepřímo (např. tím, že s druhým 

žije). Tím, co tento prostor vymezuje, je vysoká míra intimity psychické i fyzické. O  úroveň dále, 

v prvním „mezikruží“, můžeme nalézt blízké přátele, často i rodinu atd. Jde o prostor 

vyhrazený lidem, se kterými sdílíme své problémy, kterým se svěřujeme a se kterými jsme velmi 

často v kontaktu. Nejde však již o prostor výhradní intimity, často spojené s fyzickým kontaktem 

(ta bývá většinou vyhrazena opravdu jen partnerům). Jde v běžném slova smyslu o užší okruh 

našich blízkých. Další „vrstvou“ je skupina přátel, se kterými se běžně stýkáme a na kterých 

nám nějakým způsobem záleží. To znamená, že si jejich přátelství uvědomujeme a záměrně je 

rozvíjíme, případně se snažíme udržovat, je-li v ohrožení. Důležité je, že nám záleží na těchto 

lidech jako osobnostech, nikoli primárně jako na zprostředkovatelích nějakých zdrojů. 

Jednoduše řečeno: jsou to lidé, se kterými si rádi zajdeme na kafe, aniž bychom od nich 

zrovna něco potřebovali. Další skupinou lidé tvořící následující „vrstvu“ v našem modelu tvoří 

tzv. známí. Lidé, které známe, jsou do určité míry přátelé a kamarádi, ale především jsou pro 

nás zprostředkovatelé zdrojů, případně příležitostnými společníky. Kontakt s nimi vyhledáváme 

v případě, kdy nám jsou k něčemu dobří, nebo v případě, že „jsou po ruce“ . Mohou nám 

poskytovat informace, služby, výhody atd. Další „vrstvy“ našeho modelu již pro nás nejsou tolik 

zajímavé, takže je můžeme jednoduše označit jako „ostatní“ . Lidé, se kterými jsme někdy přišli 

do kontaktu, nějaký vztah k nim určitým způsobem máme, ale významně dlouhodobě 

neovlivňují náš život, naše názory, postoje, pojímání sebe sama, naše možnosti atd.

Nové přátelství internetové generace ISS FSV UK bakalářská práce
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Obrázek č. 1

Tento model popisující lidskou sociabilitu (viz obrázek č. 1) je pouze nástrojem, který 

nám pomůže vymezit si prostor, v němž bych se rád pohyboval. Je třeba mít na paměti, že 

existuje mnoho způsobů, jak kategorizovat vztahy. Skrze náš pragmatický úhel pohledu nás 

ale zajímá to, jak internet mění vztahy, které jsou nám natolik blízké, že nás významným 

způsobem ovlivňují v našem chování, v našich postojích a v našem sebepojetí. Zároveň ale 

bereme v potaz omezenost on-line komunikace, ve které nemůže docházet například 

k intimnímu fyzickému kontaktu. Pojem, který jsem si pro účely nezbytného zúžení zvolil, je 

pojem PŘÁTELSTVÍ, které skrze náš model definuje vrstva druhá a třetí, odpovídající vrstvě 

intimního společenství a kultury v modelu Hsu.

Přátelství je velmi běžně používaný pojem, který v podstatě nemá příliš jasné hranice 

z vědeckého hlediska. Sociologie se jím zabývá jako prototypem neformálních sociálních 

vztahů, jak je také uvedeno ve Velkém sociologickém slovníku. Tyto vztahy jsou důležitým, 

sociálním faktorem, pomáhají nám překonávat překážky a závažné problémy, ulehčují nám 

život a pomáhají v těžkých situacích. Dále uvádí výzkumně prokázanou prospěšnost takových 

vztahů například v zaměstnání, ale zároveň i jejich rizikovost a nevhodnost v určitých situacích 

(střet zájmů, protekce apod.). [Velký sociologický slovník 1997] Bližší zájem o přátelství 

sociologie, zdá se, nemá a literatura se o něm zmiňuje jen velmi poskrovně. Kromě mě si nad 

tímto nezbádaným a zaprášeným koutem sociologie posteskl i Jiří Musil, ve svém příspěvku 

k 70. výročí narození JUDr. Michala lllnera [Musil 2004]. Filozofie, se naproti tomu tématikou 

přátelství zabývá od svých počátků. Platón ve svém dialogu Lysis zevrubně převrací otázku, 

kdo komu může být přítelem, či zda je přátelstvím i jednostranný vztah. Podstatné je, že pro 

Platóna i řadu pozdějších filozofů je přátelství jakási forma nezištné lásky probíhající mezi 

dvěma jedinci. Lásky, která nedosáhne svého erotického rozměru ve formě partnerské lásky. 

Z této úvahy zároveň plyne základní myšlenka, že erotická láska nemůže existovat bez 

přátelství, přátelství však může existovat bez erotické lásky [Platón 1995]. Později přichází ale

ISS FSV UK bakalářská práce
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i účelnější koncepce přátelství, kde vstupuje do vztahu dvou lidí třetí věc - důvod. Tento důvod 

je jakýmsi přechodem od nezištného přátelství Platónských ideálů k politickému přátelství. 

Může jít o společný zájem, společné téma, ale může jít také o společné sdílení zdrojů, 

vzájemné poskytování služeb atd. Tuto pouť pojmu přátelství hezky popisuje ve své přednášce 

Jacques Derrida [Derrida 1995]. Aristoteles v tomto kontextu rozeznával tři druhy přátelství 

utilitární přátelství (pro prospěch), přátelství pro radost (z touhy po druhém) a hluboké 

přátelství. Teprve třetí tip považuje za skutečné přátelství, předchozí dva jsou egoistické, 

prázdné a nedokonalé [Musil 2004; Derrida 1995]. V tomto směru lze sledovat tedy jakési 

rozšíření pole působnosti pojmu přátelství. Dnes v sociologii nacházíme pojem přátelství jen 

velmi zřídka, naproti tomu se k vysvětlení vztahů mezi lidmi vyvinula teorie sociální směny. Ta 

rozvádí myšlenku účelnosti přátelství nejdále - říká, že jakýkoli náš vztah je založen na 

jednoduché rovnici nezbytných vkladů a zisků. Thibaut a Kelly v roce 1 959 předkládají model, 

který popisuje navazování, rozvíjení, udržování i ukončování dlouhodobých vztahů jako 

neustálé bilancování na základě „má dáti - dal" [1959; cit. dle Hayesová 2000]. Tato 

představa o fungování vztahů vlastně ve své podstatě přetrvala až dodnes, přestože se 

mnohem více rozebírá, co je vlastně takovým vkladem a co je přínosem.11 Jako jeden 

z nejdůležitějších konceptů se pro nás jeví teorie S .W  Ducka (1973), která říká, že pro vztahy 

(a potažmo přátelství) má veliký význam podobnost osobních konstruktů, postojů a názorů. 

Zejména pak v perspektivě dlouhodobějších vztahů [1973; cit. dle Hayesová 2000]. Tuto tezi 

silně podporuje řada výzkumů, mimo jiné i dva výzkumy on-line uživatelů Šmahela a Divínové, 

ze kterých budu především čerpat poznatky o on-line komunikaci.

Ačkoliv je tedy přátelství těžko definovatelné, ve většině případů tento pojem velmi 

dobře vystihuje to, jak jsem si chtěl rozsáhlou škálu vztahů zúžit. Dovolil jsem si tedy - bez 

nároku na jeho závaznou definici - použít tento termín co by nástroj k objasnění, a jak 

významně se tento druh vztahů v důsledku internetu mění a co by to všechno pro nás mohlo 

znamenat. Vztahy druhé a třetí vrstvy našeho modelu nechť se tedy pro účely následujících 

řádků vtěsnají do pojmu přátelství, a tak tvoří jeho přesné ohraničení, abychom mohli snadněji 

našlapovat v toliko roztodivném světě. Právě perspektiva přátelství pro nás může být velmi 

cenná v poznávání proměn moderní společnosti, jak o tom hovoří ve zmíněné přednášce mimo 

jiné i Jiří Musil: „Zdá se mi, že ve společnostech, kde se velká část manželství dříve nebo 

později rozpadne, kde stárne obyvatelstvo a rychle roste počet osaměle žijících lidí, kde 

stoupá počet lidí trpících depresemi, ale také rozsah agresivit uvnitř rodin, kdy je v rodinách 

stále méně dětí a kdy se zmenšuje význam příbuzenství, kdy roste soutěživost mezi lidmi a kdy

11 Zajímavé je, že vznikla i teorie rovnosti, která hovoří o tom, že dlouhodobě úspěšný vztah musí být 
vyrovnaný. Na první pohled se zdá, že to přímo odporuje Platónské tezi, která mluví o nemožnosti přátelství
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se lidé příliš soustřeďují na úspěch, může přátelství paradoxně znovu nabývat na významu.“ 

[Musilo 2004]

1.3 V ztahy off-line/on-line

V první části jsme hovořili o internetu jakožto fenoménu. Uvedl jsme několik čísel, aby 

bylo jasné, o jaké médium jde. Médium, jenž saturuje naši společnost po exponenciální křivce, 

která nemá obdoby. Médium, které během posledních patnácti let své existence zapustilo 

kořeny tak hluboko, že si dnes svět bez něj téměř nedovedeme představit. Ve druhé části jsme 

se pak zaměřili na mezilidskou interakci a komunikaci. Pro účely naší práce jsme si jinak široké 

téma zúžili na problematiku vztahů a zejména vztahů, které jsme si označili termínem 

„přátelství“ . Nyní se nám tyto dvě roviny začnou protínat.

Internet bývá nezřídka oprávněně nazýván komunikačním médiem. Vždyť díky tomu 

byl stvořen a díky tomu se šíří nesmírnou rychlostí po celé zeměkouli. Pak i nutně oblast lidské 

interakce a komunikace se musí v důsledku této „komunikační revoluce“ měnit a vyvíjet. Dnes již 

zdaleka nemusíte komunikovat jen s lidmi, kteří stojí vedle vás... dnes nemusíte týdny 

organizovat setkání nějaké skupiny, chcete-li, aby si živě mezi sebou pohovořili o žhavých 

novinkách ve světě. Dnes stačí sledovat ikonku na vašem počítači, abyste rozpoznali, kdy 

člověk žijící na druhé straně zeměkoule sedí u počítače a jediným kliknutím se s ním můžete 

pozdravit. Dnes můžete citovat své přítelkyni Ovidia v originále, poslat ji odkaz na galerii 

fotek z odpolední vyjížďky s přáteli či pustit ji jakoukoli hudbu, na niž si lze vzpomenout. A 

mohl bych znovu a znovu vyjmenovávat tisíce neuvěřitelných možností, které internet poskytuje 

v mezilidské komunikaci. Je vůbec možné, abychom internet opomíjeli, chceme-li se v dnešní 

době seriózně zabývat přátelstvím? Jako odpověď na tuto otázku je tato má práce, ve které 

se pokusím v následujících kapitolách ukázat, jak se proměňuje přátelství v důsledku internetu. 

Nejen že vzniká nové přátelství, které má nová pravidla a trochu jiný charakter než to staré, 

ale zároveň toto nové přátelství výrazně ovlivňuje to staré. Vždyť kdo si nepíše se svými 

kamarády e-maily? Nevyměňuje si vtipné obrázky, neposílá fotografie a často nekonzultuje i 

zásadnější otázky týkající se vlastního intimního života?

Nová kategorie vztahů
V tuto chvíli si proto zkusme jednoduše shrnout, jaké nové kategorie nám internet do 

našeho modelu vztahů přináší:

sobě rovných (ve smyslu že by na sobě neměli co obdivovat, po čem dychtit, co milovat). V prvním případě jde 
ovšem o rovnost investic do vztahu, nikoli charakteristiky jedinců. Zde se Platón vyjadřuje obdobně.
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1. vztahy newtonovského prostoru

2. vztahy obojživelné

3. on-line vztahy

Jednoduché rozdělení vymezuje prostor vztahům, které fungují čistě v newtonovském 

prostoru, tedy jde o lidi, se kterými nikdy nekomunikujeme prostřednictvím internetu. Druhou 

skupinou jsou vztahy, které udržujeme v obou prostředích, jak v newtonovském prostoru, tak 

on-line. Třetí skupinou jsou potom vztahy, které jsou vedené čistě prostřednictvím internetu, a 

tedy lidé v nich se nikdy fyzicky nesetkali. Samozřejmě nejde o tři jasně oddělené kategorie, 

ale o škálu. Zatím jsem v našich podmínkách nenalezl výzkum, který by se zabýval otázkou, jak 

jsou naše vztahy na této škále rozloženy a jaké jsou tendence. Proto beru tuto otázku jako 

jeden ze základních výstupů této práce pro budoucí výzkum, kterým bych rád navázal. Dle 

mých dosavadních poznatků mohu snad na tomto místě uvést pouze hypotézu, že vztahů v první 

kategorii je malé množství a neustále ubývají, vztahů ve druhé kategorii je největší množství a 

intenzita komunikace se neustále přesouvá více do on-line světa. Poslední kategorie je pak dle 

mé hypotézy malá, nicméně do budoucna lze očekávat její výrazný nárůst. Tendence posunující 

těžiště této škály do on-line prostředí však mají své hranice a lze předpokládat, že se do něho 

nikdy zcela nedostane. To je však samozřejmě otázkou nových technologií, které dnes můžeme 

jen velmi ztěží odhadovat.

Poslední otázka, kterou je třeba se zabývat dříve, než přejdeme k charakteristikám on

line komunikace a cyberprostoru jako takového, je zásadní: „Existuje vůbec nějaké přátelství 

v pravém slova smyslu čistě na internetu? Je  něco tak zásadního možného i bez fyzického 

kontaktu osob?". Je  to vlastně zakuklená otázka po podstatě přátelství. Jak sem již uvedl je 

jasné, že nové médium, nový komunikační prostředek bude pravděpodobně znamenat i nový 

charakter vztahů. Pokud budeme za přátelství považovat jen takové vztahy, jejichž bytostnou 

podstatou je potřesení ruky, cinknutí půllitru a hluboký tichý pohled do očí, pak takové 

přátelství na internetu nenalezneme. Budeme-li ale pozorně sledovat teorie a filozofické 

koncepty, které se přátelstvím zabývají, nalézáme spíše podstatu ve sdílení problémů, ve 

vzájemné opoře a radosti ze vzájemného kontaktu, psychologické podobnosti jedinců... 

jednoduše řečeno v jakémsi „vylévání srdcí" a „prosvětlování si" běžného života. To však 

všechno stojí především na komunikaci, kterou internet umožňuje. Ano, na jednu stranu 

komunikaci omezuje ztrátou neverbálního kontaktu, ale na druhou stranu mu dává nový 

informační rozměr... vždyť je možné s přáteli u kafe prohlížet si ihned obrázky, na které 

dojde řeč? Cist si žhavé informace z celého světa, probírat se slovníkem nebo dohledávat 

všechny důležité argumenty k vedenému sporu? Vezmeme-li jen čistě namátkou například 

základní pravidla přátelství jak je definovali Argyle a Henderson .
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Zastat se druhého v jeho nepřítomnosti 

Podělit se s nim o zprávy o všech svých úspěších 

Věřit si a svěřovat se navzájem 

Dobrovolně pomáhat druhému, když to potřebuje 

Usilovat o to, aby se dobře cítil v naší společnosti 

[Argyle, Henderson 1984]

Co z toho nelze převést do on-line prostředí? Všechny tyto pravidla jsou naplňované 

prostřednictvím komunikace a i internetové prostředí může být určitý prostor, ve kterém se lze 

cítit dobře, nebo špatně (viz. druhá část). Z pragmatického hlediska proto považuji za velmi 

účelné zabývat se tímto novým druhem vztahů, který dle mého názoru splňuje základní 

charakteristiky přátelství. Není stejné, jako přátelství vedené čistě v newtonovském prostoru. Je 

jiné samo o sobě, zasahuje i do starých typů přátelství a je dnes nezbytné se mu věnovat.

Nové přátelství internetové generace
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2. část: Přátelství v cyberprostoru

2.1 Cyberprostor a jeho komunikační kanály

V této části se dostáváme k jádru celé práce. Internet, co by komunikační a informační 

síť vytváří jakýsi nový, virtuální prostor. Můžeme se do něj připojit, vkročit do něj a surfovat po 

jeho vlnách. Tento nový prostor se běžně nazývá cyberprostor.

Cyberprostor spočívá však v příliš mladé a neustále se rozvíjející technologii, než 

abychom dokázali najít jeho jednoznačnou a vyčerpávající definici. Divínová uvádí, že 

„cyberprostor je virtuální (tedy ne skutečný) prostor, který se nám otevírá prostřednictvím 

počítačů a počítačových sítí“ [Divínová 2005: 23], Šmahel definuje virtuální prostředí klíčovou 

charakteristikou jako „prostor bez zábran“ [Šmahel 2003: 13]. Oba pak mluví o reálné 

komunikaci vs. on-line komunikaci, o reálných vztazích vs. cybervztazích. Oba tyto příklady, jak 

lze cyberprostor charakterizovat, jsou pro nás podstatné. Přesto bych si v následujících řádcích, 

na rozdíl od těchto autorů, vymezil cyberprostor spíše absencí materiální newtonovské 

charakteristiky prostoru. Hmotný svět, je svět kolem nás, cyberprostor je virtuální svět tvořený 

daty vznášejícími se v nesmírné elektronické síti půl miliardy počítačů. Domnívám se totiž (a 

potvrzují to i argumenty obou zmíněných autorů), že jak vztahy, tak komunikace na internetu 

není o nic méně reálná, než ta tváří v tvář.

Kolik existuje cest jak si říci „Ahoj!“
Cyberprostor nám poskytuje bezbřehé způsoby komunikace. Můžeme si psát e-maily, 

vyjadřovat se na diskusních fórech, chatovat s přáteli i s neznámými lidmi, připojit se do 

multimediálního chatu, vyměňovat si obrázky, hudbu i video, telefonovat, videotelefonovat, 

komunikovat skrze nejrůznější systémy zábavního, seznamovacího, herního či pracovního 

charakteru, vstupovat do virtuálních světů... každý z těchto příkladů má svá specifika a 

funguje více či méně odlišně. Stručně se zkusím zmínit alespoň o těch nejrozšířenějších.

E-mail je elektronická podoba klasické pošty, kde můžete text a různé digitální přílohy 

zasílat přímo do schránky adresáta. Diskusní fóra fungují jako více méně (dle pravidel) 

otevřená témata, k nimž může každý oprávněný uživatel přidávat své názory. V jednom 

takovém „vlákně“ (tématu) pak lze vidět postupný vývoj všech příspěvků přidaných uživateli. 

Chat můžeme přirovnat k velmi rychlé diskusi, která vyžaduje, aby byli přispěvatelé v tu 

samou chvíli on-line a diskutovali mezi sebou v k tomu určené místnosti (webovém rozhraní). 

Seznam příspěvků se obnovuje během několika vteřin a většinou se historie takových příspěvků 

nezaznamenává - mizí s tím, jak přibývají nové. V diskusích i chatech mohou přispívat (pokud 

nejsou pravidla nastavena jinak) obvykle úplně anonymní lidé, ale i registrovaní uživatelé, 

kteří již mohou mít ve skupině scházející se na chatu nebo fóru nějaké postavení, roli, pověst
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atd. Zejména v oblasti těchto komunikačních rozhraní vznikají často on-line komunity, také 

jedno z významných témat.12 Další zmíněné možnosti jako telefonování nebo videotelefonování 

asi nepotřebují podrobnější komentář, naproti tomu komunikace skrze různé systémy si 

pozornost zasluhuje. Existují herní a zábavné systémy jako například MUDy nebo MOO, což je 

jakýsi virtuální svět, do kterého se s vlastnoručně vyrobenou postavou můžete připojit a plnit 

různé herní úkoly, nebo zkrátka jen žít „druhý život“ . Síla takových webových rozhraní spočívá 

v tom, že se do nich skrze internet připojují miliony lidí z nejrůznějších koutů světa, a tak 

interakce, které v něm probíhají, nejsou jen dobře napsaný software, ale odraz skutečného 

života se skutečnými lidmi. Důkazem je jeden z nejznámějších virtuálních světů „Second life“, 

který má více než dva miliony uživatelů [Johnson 2006].13 O rizicích takových virtuálních světů 

již bylo hodně napsáno, takže se jen zmíním, že za velmi dobrou zábavou se může skrývat 

mnoho problémů [Suler 2007]. Méně extrémní jsou pak nejrůznější seznamovací servery, 

největší z nich u nás mívají desetitisíce registrovaných uživatelů.14 Zde si vytvoříte vlastní profil 

a máte k dispozici širokou paletu možností od diskusí, chatů až k různým soutěžím, hitparádám 

krásy apod. Velmi rozšířeným prostředkem komunikace jsou i pracovní systémy různých firem, 

do nichž se zaměstnanci přihlašují, skrze něž mezi sebou komunikují, spolupracují, sdílejí úkoly a 

dokumenty atd.15 Posledním dnes výrazně se rozšiřujícím komunikačním prostředkem jsou 

potom Instant Messengery, které využívají charakteristik chatování kombinovaného s 

adresářem vašich kontaktů, se kterými můžete (jsou-li zrovna u počítače a mají tedy status „on

line“) jednoduchým poklepáním ihned navázat rozhovor. Všechny tyto komunikační kanály 

internetu by si zasloužily zvláštní pozornost, protože nějak fungují, lidé skrze ně nějakým 

způsobem komunikují a interagují s ostatními, a to je nějakým způsobem ovlivňuje. Vzhledem k 

našemu cíli a rozsahu této práce jsem se rozhodl zaměřit svou pozornost především na 

messengery, a tedy uvedu jejich podrobnější charakteristiku.

Metoda přímého chatování -  Instant Messenger (IM)
Posílání vzkazů, které lze ihned číst a na které lze ihned odpovědět, začíná mezi 

připojenými uživateli již v samotných počátcích internetu. Už první lokální sítě ve většině 

případů něco podobného umožňovali. S rapidním nárůstem internetu jako široce dostupného 

média v devadesátých letech tedy přichází i masové využití rychlého chatování — Instant 

Messagingu. První masovým protokolem byl AIM (American Instant Messaging) a v zápětí 

v roce 1996 vzniká firma ICQ, která dnes provozuje zřejmě nejznámější stejnojmenný Instant

12 Více například v práci bakalářské práci Jana  Roda [Rod 2005].
13 Second life, jeden z nejznámějších virtuálních světů: http://secondlife.com/
14 Mezi jedny z nejnavštěvovanějších zábavních a seznamovacích severů u nás patří např.: lide.cz, Zpovědnice.cz, 
Seznamka.cz, Rande.CZ, Libimseti.cz a další.
15 Například společnost Unicom využívá ke správě veškerých dokumentů a veškeré komunikace mezi svými 
zaměstnanci systém UES, který je on-line dostupný odkudkoli, kde je připojení na internet.
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Messenger. Je obtížné zjišťovat, kolik uživatelů, které programy a jak často využívá a přes 

vynaložené úsilí se mi nepodařilo na žádný takový relevantní výzkum narazit. Dle čísel, která 

jsou uvedená na těžko ověřitelných zdrojích z internetu se ale počet uživatelů Instant 

Messengerů pohybuje ve stovkách miliónů. V příručce pro uživatele ICQ dokonce autor uvádí, 

že počet uživatelů dosahuje „více než jedné miliardy“ [Vampola 2005]. Naproti tomu na 

oficiálních stránkách ICQ se lze dočíst, že program byl stažen 370 000 000 krát, denně se 

vymění na světě více než 400 000 000 zpráv a 8 000 000 uživatelů se denně přihlásí ke 

svému účtu [icq.com 2007]. Tato čísla samozřejmě nelze brát jako fakta, nicméně můžeme 

předpokládat, že ukazují alespoň v jakých řádech se pohybujeme. Kromě AIM a ICQ vzniklo 

během několika let množství dalších protokolů jako Jabber, Ebuddy, Windows Live Messenger, 

Yahoo! Messenger, QQ, Skype (zaměřující se především na telefonování skrz internet) atd. 

Jednoduše, Instant Messanging je dnes významný komunikační kanál, který podle všeho 

využívají milióny lidí na celém světě [Wikipedie: Instant Messaging 2005].

Současné verze programů, zprostředkovávajících takové rychlé chatování fungují 

víceméně na stejném principu. Existují programy vydávané ke konkrétním protokolům (ICQ, 

Windows MNS apod.), ale i programy obsluhující více takových sítí (Miranda, Trillion, atd.). 

Uživatel si nainstaluje takový program (existuje ale i množství on-line klientů dostupných skrz 

webové rozhraní - viz ICQ to go, Meebo.com aj.), jehož ústřední částí je kontaktlist. Do tohoto 

adresáře si přidá kontakty (ICQ čísla, mns e-maily atd.) lidí", se kterými chce komunikovat. Ve 

chvíli, kdy program spustí a je připojen na internet, nastaví se pro jeho kontakt stav „on-line“ a 

lidé, kteří mají jeho kontakt ve svém adresáři, uvidí, že je on-line. Jediným poklepáním myši 

pak mohou otevřít okno pro přímou textovou komunikaci s ním. Program dále umožňuje 

nastavování množství různých stavů pro vlastní kontakt (nejsem tady, telefonuji, pracuji, 

neviditelný - ostatní uživatelé jej vidí jako off-line apod.), posílání souborů mezi uživateli, 

komunikaci více uživatelů najednou, atd. Během práce na počítači tedy můžete komunikovat 

s kterýmkoliv z vašich připojených přátel, a to podstatně snadněji, nežli je zaslání e-mailu, 

telefonování, zasílání sms, nebo připojování se na webové stránky. Práh toho, kdy někoho 

skutečně kontaktujete, je tedy na úplném minimu, a právě tato nízkoprahovost je motorem 

neustálého rozšiřování těchto způsobů komunikace.

2.2 Základní orientace v možnostech internetu

Komunikační kanály v cyberprostoru lze systematizovat hned z několika hledisek. 

Můžeme na problematiku nahlížet psychologickým okem a zkoumat například pocit přímosti 

kontaktu uživatelů. V přímém chatování prostřednictvím messengerů bude pocit přímosti a 

blízkosti druhé osoby jistě silnější, nežli v e-mailu nebo na diskusním fóru. To samozřejmě
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ovlivňuje důvěru komunikujících a hloubku rozhovoru. Ze sociologického hlediska můžeme 

naproti tomu sledovat otevřenost, tzn. potenciál navázání kontaktu s někým, na koho nemáme 

přímý kontakt. To bude opět u diskusí jiné, než u e-mailů. Když se zapojíme a budeme 

komunikovat přímo přes nějaký seznamovací systém, jistě je pravděpodobnost navázání 

kontaktu s dosud neznámou osobou jiná, nežli pokud budeme využívat telefonování po 

internetu přátelům a blízkým. Existuje ale i mnoho technologických hledisek, jak třídit 

internetovou komunikaci. Můžeme brát v úvahu dostupnost nezbytného hardware (např. 

webkamera vyžaduje většinou další investici, naproti tomu e-mail může využívá téměř každý 

kdo má přístup k internetu16), potřebnou počítačovou zdatnost - ne každý způsob komunikace 

je stejně náročný, některé běží hned, jiné potřebují instalaci a nastavení software atd. Neméně 

zajímavým kritériem by mohl být i jazyk apod. Jedno ze základních dělení, a pro nás důležité 

hledí na komunikaci sociálně-psychologickou perspektivou. Suler i W allace řadí komunikační 

kanály do škály synchronní-asynchronní [Suler 1 998; W allace 1999].

Synchronní a asynchronní komunikace
Synchronní komunikace vyžaduje přítomnost obou komunikujících přímo u počítače, což 

asynchronní komunikace nevyžaduje. Divínová řadí nejznámější a nejpoužívanější komunikační 

prostředky na této škále následujícím způsobem:

Asynchronní komunikace 

webové stránky 

e-mail

elektronická diskusní fóra

Instant Messenger (ICQ, Jabber, AIM, Yahoo! atd.)

Chat, IRC (Internet relay chat)

- MUD, MOO

Multimedia chat (grafický MUD a chat)

Hlasová konference a videokonference 

Synchronní komunikace 

[Divínová 2005: 44]

Nás zajímá to, jakým způsobem internet ovlivňuje vztahy, a to zejména ty, jež jsme si 

shrnuli pod pojem přátelství. Jsou to tedy relativně intenzivní a dlouhodobější vztahy. Za 

komunikační metodu, na které bych chtěl demonstrovat jiný charakter on-line přátelství jsem si 

zvolil Instant Messengery. Důvody jsou následující - z uvedených komunikačních metod je to 

nejnízkoprahovější způsob, jak s někým lze komunikovat (ve chvíli, kdy máte zapnutý program 

a jste připojeni - což často probíhá automaticky - stačí poklepání myši k otevření rozhovoru).

16 Více o webkamerách viz například článek Jana Ambrože [Ambrož 2005].
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Dále podle zmíněných čísel je to pravděpodobně jedna z nejrozšířenějších a nejdynamičtěji se 

vyvíjejících metod komunikace na internetu (samozřejmě je ale třeba brát v úvahu, že uvedená 

čísla na internetu jsou jen orientační - mohou poukázat na tendence, nikoli jasná trendy). 

Žádná jiná technologie neumožňuje tak intenzivní komunikaci dvou lidí a to v takovém rozsahu 

(na rozdíl od velmi rozšířených chatů a diskusních fór jde v IM především o přímou komunikaci 

dvou lidí, bez nutnosti přihlašovat se do webového rozhraní, na rozdíl od „pomalých" e-mailů 

je tato komunikace podstatně intenzivnější). Na základě uvedených východisek lze 

předpokládat, že vliv této metody bude významný a měl by být dále zkoumán. V následujících 

odstavcích bych tedy rád vymezil základní rozdílnosti od komunikace a vedení vztahů 

v newtonovském prostoru za účelem pozdějšího testování takových zjištění výzkumem.

Kvalitativní a kvantitativní pohled na změny

Na základě nalezené literatury, ale i na základě prostého zamyšlení nad tím, jak IM 

fungují bych vymezil dvě základní hlediska, ve kterých je komunikace (a tedy v důsledku i 

vztahy alespoň částečně vedené skrz tyto komunikační kanály) prostřednictvím nich rozdílná od 

komunikace tváří v tvář. Prvním hlediskem je změna kvantitativní, tzn. otevřenost technologie, 

její nové možnosti co se týče navazování kontaktů s lidmi z rozdílných míst, kultur a společností, 

nezávisle na věku, fyzickém vzhledu případně i pohlaví. Druhým hlediskem je pak změna 

kvalitativní, kde se blíže zaměříme na charakter komunikace jako takové, její specifika 

anonymního/neanonymního prostředí, na způsobech kompenzace omezení textové komunikace 

atd. Obě hlediska se v určitých momentech prolínají, ale toto jednoduché rozdělení nám 

pomůže lépe se zorientovat v celé problematice. Cílem této části je především konceptualizace 

všech relevantních postřehů, které by mohly být v budoucnu předmětem výzkumu.

2.3 Kvantitativní charakteristiky komunikace prostřednictvím IM

Kvantitativní změny, které s sebou IM přináší, zasahují především do lidské sociability. 

Většina z nich odpovídá změnám, které přináší internet jako takový, některé jsou však pro 

tento druh komunikace specifické.

Net democracy — rovnost statusů
Základní vlastností internetu je stírání klasických sociálních nerovností a jejich 

nahrazování jinými. Divínová uvádí několik základních aspektů internetu, mezi nimi např. 

Rovnost statusu: „Všichni lidé mají na internetu stejnou příležitost, a to nezávisle na rase, 

pohlaví, vzdělání, náboženství atd. Říká se tomu také „Net Democracy“ neboli internetová 

demokracie. To, co určuje vliv, je schopnost komunikovat, vytrvalost, kvalita idejí, popřípadě 

technická vybavenost jednotlivce.“ [Divínová 2005: 27]. Pokud tedy k internetu máte přístup, 

pak startujete všichni ze stejné čáry, bez ohledu na vaše stávající sociokulturní postavení,
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atraktivitu... můžete tedy navázat kontakty a vztahy, které by byly v newtonovském světě jen 

těžko myslitelné. Není žádným tajemstvím, že v reálném světě je například fyzický vzhled 

zásadním faktorem, který ovlivňuje naše rozhodnutí, zda chceme kontakt navázat či rozvíjet.

Rada výzkumů toto potvrdila. Asi nejznámějším výzkumem na toto téma je experiment K.K.

Diona, který dal respondentům písemně hodnotit přestupek dvou dětí - sympatického a méně 

sympatického (dle nezávislých pozorovatelů). Stejný přestupek byl u sympatického dítěte 

hodnocen výrazně mírněji, nežli u nesympatického [Dion 1972]. Tyto všechny nerovnosti tedy 

internet zmírňuje, nebo zcela stírá. Přestože zřejmě největší množství našich vztahů vzniká 

v hmotném světě a IM bývají jen dalším komunikačním kanálem mezi přáteli, dá se 

předpokládat, že rovnost statusu bude mít vliv na charakter komunikace a tedy i rozvíjení 

takových vztahů. A stejně jako v newtonovském prostoru, když se stýkáme s přáteli poznáváme 

nové a nové lidi z jejich okolí, i v cyberprostoru si přátelé kontakty předávají a poznávají tak 

zcela nové lidi. To vše jsou podnětné hypotézy pro budoucí výzkum.

Nová geografie cyberprostoru
Dalším zásadním aspektem je vůbec charakter cyberprostoru, který nemá reálné 

geografické zakotvení, a tudíž takové rozdíly mezi uživateli také stírá. Naproti nim se spíše 

strukturuje dle zájmů uživatelů. Vznikají skupiny se stejnými koníčky, se stejným oborem činnosti, 

nebo se stejnými problémy. Není důležité, zda jste z Norska, Nového Zélandu, nebo z Peru, je 

důležité, zda máte rádi scifi, zda rádi vaříte, nebo zda máte domácího mazlíčka určité rasy. 

Taková reorganizace lidí v newtonovském světě je nepředstavitelná a vezmeme-li v úvahu, že 

jedním ze základních prvků, díky kterým vzniká a na kterých stojí přátelství je podobnost 

(osobnostních konstruktů, zájmů atd.). „Častěji nás přitahují lidé, o kterých si myslíme, že se nám 

podobají.“ píše Hayesová a dokládá to řadou výzkumů [Hayesová 2000: 81]. Zde máme 

první zásadní změnu pro přátelství jako takové. Radikálně se nám zvyšuje pravděpodobnost, 

že poznáme člověka, který by nám mohl být dobrým přítelem, a radikálně se snižuje 

komplikovanost takový vztah navázat. Navíc většina teorií zabývajících se navazováním vztahů 

uvádí jako zásadní faktor fyzickou blízkost - potenciál hledá ve spolubydlících, sousedech, 

spolužácích, kolezích atd. Hayesová k tomu uvádí: „Festinger, Schatcher a Back (1950) 

zkoumali přátelské vztahy na jedné koleji a zjistili, že téměř polovina respondentů se přátelila 

se svými sousedy, ale většina z nich se nikdy nespřátelila s lidmi, kteří žili jen o několik pokojů 

dále. Výjimku tvořily pouze studenti bydlící u výtahů a u schodů, kteří znali více lidí než ostatní. 

Fyzická blízkost se opět jeví jako hlavní faktor náklonnosti.“ [Hayesová 2000: 8] Toto 

nepřestává platit, ale otevírá se nám k tomu navíc nesmírný cyberprostor, kde jsou si vlastně 

všichni připojení lidé zároveň svým způsobem blízko. Hayesová dále píše, že podstata leží 

právě v častém kontaktu. To už nám ale internet a zejména IM umožňuje zcela jistě. Role IM
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v tomto procesu je zejména v rozvoji kontaktu s poznaným člověkem ve skutečné přátelství. 

Stačí si vyměnit jedno číslo (př. ICQ číslo) a pak už je velmi snadné povídat si s druhým „mezi 

dvěma klávesnicemi“ třeba celou noc.

Sociální mnohočetnost
Neméně podstatným aspektem již i částečně kvalitativním, jež Divínová nazývá Sociální 

mnohočetnost, je možnost komunikovat s více lidmi [Divínová 2005]. Nejen ve skupině, ale lze 

klidně vést intimní dialogy s několika lidmi zároveň, aniž by o sobě navzájem věděli. A toto 

přímo IM snadno umožňují (lze to samozřejmě udělat různými způsoby, ale toto je zřejmě 

nejjednodušší cesta). To v newtonovském světě není jednoduše realizovatelné a je opět otázkou 

podrobnějšího zkoumání, jaké to může mít na komunikaci a vztahy důsledky. Lze předpokládat 

hypotézu, že výhodou je získávání různých pohledů na diskutované téma zároveň a nezávisle 

na sobě, na druhou stranu nevýhodou by mohlo být určité tříštění pozornosti a snižování váhy 

takové komunikace.

Prostředí bez zábran

Poslední zásadní aspekt, který bych v rámci kvantitativních rozdílností přátelství na 

internetu uvedl, souvisí s již zmíněnou Smahelovou definicí cyberprostoru co by „prostředí bez 

zábran“ [Šmahel 2003: 13]. Internet jako takový totiž zásadním způsobem zasahuje do 

základních společenských norem interakce. Resp. rozpouští je ve své internetové demokracii a 

nahrazuje je jen velmi omezenými „novými" normami. Klíčovým fenoménem, který na internetu 

podobné procesy spouští, je anonymita. Lze ji rozlišovat na objektivní anonymitu (skutečná 

možnost dohledat autora příspěvků, vzkazů a jiných artefaktů na internetu) a subjektivní 

anonymitu. Z objektivního hlediska není internet příliš anonymní a aby se vám podařilo 

zamazat za sebou všechny stopy, musíte být už poměrně zdatný počítačový odborník. 

Nicméně, to co udává výraz komunikaci, je subjektivní anonymita, tedy pocit anonymity 

uživatelů. Šmahel doslova uvádí: „Lidé se domnívají, že když něco udělají nebo podniknou na 

internetu (respektive prostřednictvím internetu), tak je již nikdy nikdo nenajde, neodhalí a 

nepostihne." [Šmahel 2003: 18]. A právě ve slovíčkách „neodhalí a nepostihne“ se skrývá 

jádro problému. Sociální normy nemohou fungovat bez sociální kontroly a případných postihů. 

Na internetu jsme ale v prostředí, které díky svému dojmu anonymity vládne jen velmi 

omezenou sociální kontrolou a naprosto minimálními možnostmi postihnout narušovatele. Takže i 

přesto, že mají lidé v sobě zakořeněný velmi silný normativní rámec z běžného života, internet 

ho dokáže vždycky část zcela rozpustit a projevuje se tzv. disinhibice. „Na internetu lidé dělají 

a říkají věci, které by obvykle v reálu neříkali či nedělali.“ jak podobný jev popisuje Divínová 

[Divínová 2005: 30]. Téma disinhibice, anonymity a otázka fungování norem na internetu je
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velmi široké téma.17 Uvedl jsem jej jen pro ilustraci, protože naším tématem jsou IM, ve kterých 

v drtivé většině případů mezi sebou komunikují lidé na základě dlouhodobějšího kontaktu 

případně jako doplnění kontaktu v běžném hmotném světě. Anonymita IM je tedy vlastně velmi 

nízká. Přesto se i zde projevují některé charakteristiky disinhibovaného chování, tedy chování 

bez zábran. Do kvantitativních aspektů patří vliv internetu jako disinhibovaného prostředí - na 

získávání kontaktů (potencionálních přátel) apod. To jaké má tento efekt konkrétní důsledky na 

komunikaci mez přáteli je spíše otázkou kvalitativních změn, jimiž se budu zabývat v následující 

kapitole.

2.4 Kvalitativní charakteristiky komunikace prostřednictvím IM

Kvalitativní změny komunikace mezi přáteli je pro nás stěžejní téma. Jde o vlastní 

změny interakce, které v důsledku mohou měnit pohled jedince na přítele, ale i na sebe. 

Ovlivňují pouto mezi oběma aktéry a přátelství zcela, nebo částečně udržované 

v cyberprostoru má tak odlišný charakter, nežli přátelství vedené čistě v newtonovském světě.

Disinhibice, redukce úzkosti a větší otevřenost
Prvním silným vlivem je již zmíněná disinhibice. Jak jsme již řekli, silnou charakteristikou 

cyberprostoru je anonymní prostor bez zábran. V komunikaci prostřednictvím IM sice ve většině 

případů víme, s kým mluvíme a jsme víceméně schopní jej identifikovat, nicméně významně 

menší tlak sociálních norem tu přeci jen je. Prvním důvodem je nemožnost přímé reakce.

V běžné životě, pokud s někým hovoříme a nějakým způsobem překračujeme normativní 

rámec, lze to ve většině případů vycítit z chování druhého člověka, aniž by popisoval, jak mu 

je, co cítí a co si o nás asi myslí. Na internetu máme tuto možnost jen velmi omezeně a pokud 

někdo neodpovídá, může to znamenat kromě nesouhlasu s naším chováním i mnoho jiných věcí 

(například si musel zajít na záchod). Další věcí je problém sankcí. Tam, kde v hmotném světě 

stačí nepříjemný pohled, tam na internetu je třeba podrobného a leckdy ne příliš příjemného 

vysvětlování, ke kterému není vždy ochota. Navíc může být problém, s jakým emotivním 

podkresem je takové sdělení interpretováno. To, co se nám jeví jako docela jasné varování, 

aby druhý člověk podobné věci již neopakoval, se může druhému docela dobře zdát jako 

prima sranda. Důležitou je i možnost okamžitého odpojení. Ve chvíli, kdy se vyskytnou nějaké 

problémy, nebo rizika, víte vždycky jednoduchou věc — kdykoli můžu kliknout a být pryč. 

Takže i přesto, že víme, o koho se jedná, a třeba se s ním i často vídáme v běžném životě, při 

komunikaci skrze IM se nám běžné normativní hranice rozpíjí a ne vždy vycítíme, kde jsou 

mantinely.
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Z těchto několika faktorů plyne jeden základní fenomén, který je jádrem většiny výhod 

i nevýhod této komunikace. Je  jím redukce úzkosti a následná větší otevřenost. Pokud běžně 

hovoříme s lidmi ve společnosti, máme v sobě všichni zabudované více či méně spolehlivé 

majáčky, které nám říkají, kdy je třeba dávat pozor, kdy se pohybujeme na tenkém ledě, kdy 

bychom mohli někoho urazit, nebo mu ublížit, kdy je příliš nebezpečné se svěřovat atd. Je to 

díky tomu, že dobře cítíme právě normativní rámec prostředí (které je pro nás nějak 

dešifrovatelné), sociální status lidí, se kterými komunikujeme (který lze odvodit z jejich 

vystupování, z chování ostatních, nebo jen z pouhého vědomí, že nějaký status mají) ale i 

postavení naše (opět celkem snadno odhadnutelné na základě vědomí v jaké společnosti se 

nacházíme a jaký má tato společnost vztah k nám). Toto je na internetu velmi problematické. V 

okénku IM, ve kterém vedeme rozhovor s kamarádem není jasně dešifrovatelný kontext 

prostorový (je to jako v hospodě? Jako doma v pokojí? Jako na večírku?), ale částečně jsou 

smyty i statusové rozdíly (vtírá se pocit rovnosti, i když víme, že druhý je třeba naším 

nadřízeným). Jednoduše řečeno, naše majáčky se nemají příliš podle čeho orientovat a ani 

neregistrují nějakou přímou hrozbu, kdyby nestačily v pravý okamžik zablikat. Tudíž 

nepociťujeme žádný sociální tlak držet se v nějakých mantinelech a často zacházíme dál, než 

bychom si troufli v běžném životě. Tato otevřenost má hned několik důsledků. Lidé jsou více 

otevření co se týče svého intimního prostoru, často odhalují věci, které by jinak neodhalili, mluví

o problémech, které by jim jejich majáčky nikdy nedovolily v běžném hovoru sdělit. Jsou 

odvážnější ve svých tvrzeních a jejich názory mají možnost být tak vyhraněné, jak skutečně jsou 

(běžně by je sociální kontext nutil extrémní názory obrušovat a zjemňovat). Mohou se ale také 

se stejnou otevřeností projevovat negativní jevy, rozhořčení až agrese. Velmi známým 

fenoménem na diskusních fórech je tzv. flaming, nebo flame war (doslova ohňová válka). Jsou 

to chvíle, kdy se diskuse vyostří v útoky jednotlivých přispěvatelů, které už jsou často vzdálené 

jakýmkoli racionálním argumentům a přerůstají v otevřenou vzájemnou (byť jen textovou) 

agresi [Suler 1 998].

Vztáhneme-li tato zjištění na naše téma přátelství vedené například z části přes 

internet, může často docházet k vytvoření dvou prostorů. V jednom se přátelé běžně vídají a 

baví se, ve druhém řeší hlubší problémy intimního rázu. To může být na jednu stranu přínosné, 

dokáží-li přátelé tuto charakteristiku internetové komunikace využít a vhodně tyto dva „světy“ 

mezi sebou propojovat, ale na druhou stranu se to může stát problémem ve chvíli, kdy tyto 

prostory zůstanou odděleny a není mezi nimi žádná spojitost. Takoví lidé potom v běžném 

životě „zavírají oči“ před tím, co si předchozí den psali s kamarádem a dělají, jako by se nic 

takového nestalo. Ze studu se dokonce mohou začít fyzickému kontaktu s druhým vyhýbat. 

Přílišná otevřenost na internetu tedy může dokonce poškodit přátelství. Divínová to popisuje 

takto: „Pokud se tato otevřenost rychle nepřenese i do off-line vztahu, začne se vytvářet
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propast mezi zážitky z on-line a z osobních setkání. Bude stále těžší hovořit tváří v tvář o tom, 

co bylo řečeno on-line, a osobní setkávání se může stát nepohodlné, povrchní a upjaté.“ 

[Divínová 2005: 58]. Obecně lze říci, že IM poskytují možnost k prohloubení přátelství, ale 

zároveň mohou být i určitým rizikem.

Omezenost komunikace
Dalším důležitým hlediskem, které je třeba brát v úvahu je omezenost internetové 

komunikace. V prostředí textové komunikace, jakou IM umožňují, je odříznuta neverbální složka 

sdělení. Jak jsme uvedli v kapitole zaměřené na komunikaci, je to jedna z jejích základních 

složek - zejména co se týče emotivního náboje. Na druhou stranu prostřednictvím textu lze 

velmi dobře sdělit obsah a jeho informační hodnota je vysoká. Slova nemizí jako v běžné řeči 

ihned po tom, co jsou vyslovena, ale zůstávají na obrazovce a později po jejich „vyslovení“ 

v historii komunikace (touto možností jsou dnes vybaveny v podstatě všichni klienti pro IM). 

Emotivní ráz lze sice zprávám dát slohovým výrazem, ale to je často obtížné a vyžaduje to 

určitou dávku umu. Samozřejmě byla touha najít nějaký jednodušší a rychlejší způsob, a díky 

tomu vznikly tzv. emotikonky. Jsou to skupinky znaků připomínajících obrázek, jež lze 

dešifrovat jako emocionální výraz - smích, smutek, údiv, úškleb atd. Běžně se jim říká 

„smajlíky“ (odvozeno od nejpoužívanějšího znaku „:-)“ symbolizujícího úsměv - anglicky smile, 

ukázky viz. příloha č. 6). Tento způsob dokáže textové zprávy určitým způsobem oživit, ale 

neexistuje jednotný kodex, jak takové symbolické „obrázky“ interpretovat, takže jejich funkce 

je trochu problematická [Šmahel 2003] (otázka je, zda pro neverbální projevy existuje 

jednotná interpretace... možná že emotikonky jsou jen příliš mladé, na to aby byly shodně 

institucionalizované).

Z předchozí věty plyne další charakteristika textové komunikace - mnohoznačnost. Jak 

jsme již zmínili, věta pronesená bez intonace, bez barvy hlasu, bez mimické hry nebo postavení 

těla, má podstatně větší riziko, že bude nesprávně interpretována. I přes dnes již velmi široké 

možnosti uplatňování emotikon je riziko nedorozumění velmi vysoké. V běžném přátelství, které 

využívá ke komunikace i IM, tak může skrze tento komunikační kanál dojít k možným šumům a 

nedorozuměním, které může být někdy problematické zpětně vysvětlovat. Na druhou stranu 

nás ale toto riziko nutí pokud možno velmi přesně a velmi rychle dokázat co nejpřesněji popsat 

naše pocity, naše problémy atd. Jsme tedy trénováni a cvičeni v rychlém přemýšlení o tom, co 

se v nás skutečně děje, jsme cvičeni ve svižném a přesném formulování a verbalizování našich 

názorů, postojů, stavů, problémů atd. Vzhledem k tomu, že IM jsou v současné době využívány 

především dospívající mládeží (z oficiálních stránek ICQ se lze dočíst, že 80%  uživatelů se 

pohybuje ve věku 1 3-29 let [icq.com 2007]), nelze považovat omezení textové komunikace za 

čistě negativní jev. Právě dospívající totiž prochází procesem hledání vlastní identity, postupně
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zjišťuji, co se v nich děje po emotivní i rozumové stránce a učí se to ovládat. V běžných 

hovorech se nemusí dostat tak hluboko, navíc není tak naléhavá potřeba vysvětlit podobné 

problémy slovy aby je druhý pochopil. Nakonec ale nemusí jít jen o dospívající mládež, které 

může prospět cvičení se verbalizovat svůj vnitřní svět.

Dalším nezanedbatelným omezením komunikace skrz IM je její neověřitelnost. V běžném 

životě je mnohem obtížnější skrývat skutečnou pravdu a nasadit si před druhým masku 

přetvářky. Na internetu vám v tomto nic nebrání a dělat ze sebe textem někoho trochu jiného 

zvládne každý. Důležité je především vědomí toho, že sdělované informace nemusí být zcela 

pravdivé, takže pro mnoho lidí je tato forma komunikace méně důvěryhodná. V případě IM je 

tento jev jen omezený, často uživatelé komunikují tímto způsobem s lidmi, se kterými se běžně 

v realitě stýkají, nicméně větší stylizace bývá charakteristická i zde. Zkušený uživatel se 

například velmi zřídka dostává do situace, kdy něco neví (tím by totiž prokázal své 

nedostatky). Stačí mít vždy „po ruce“ vhodný vyhledávač. Z výzkumů Divínové i Šmahela 

vyplývá, že lidé čistě on-line vztahům realizovaným například prostřednictvím chatů přikládají 

menší důležitost než běžným vztahům z newtonovského prostoru, považují je za „méně 

skutečné.“ [Šmahel 2003; Divínová 2005]

Flexibilita identit
Hovoříme-li o internetové komunikace, je třeba se zmínit i o identitách. Cyberprostor co 

by prostředí bez zábran s sebou přináší novou flexibilitu identit a experimentování s nimi. Jak 

už jsem se zmínil v předchozím odstavci, nad sebeprezentací prostřednictvím textových sdělení 

v IM máme mnohem větší kontrolu nežli v běžném životě. Stojíme-li proti někomu tváří v tvář, 

rozhoduje o jeho dojmu kromě obsahu toho, co říkáme i množství dalších faktorů. Zmíněna byla 

fyzická atraktivita, kontext prostředí, status, ale můžeme zde hovořit i o neverbálních 

signálech, pohledu očí, postavení těla, vůni atd. V prostředí textové komunikace rozhoduje styl 

a obsahová kvalita sdělení. To lze mnohem lépe kontrolovat a směřovat zamýšleným 

způsobem, nežli desítky faktorů fyzického kontaktu. Proto je také sebeprezentaci věnována 

vysoká pozornost. [Šmahel 2006]

Důležitým tématem v tomto směru je, do jaké míry svou osobnost prostřednictvím více či 

méně promyšlených strategií idealizujeme a do jaké míry s redukcí sociální úzkosti dostává 

prostor naše „opravdové já“. Výzkumy vedené Divínovou i Šmahelem ukazují na oba efekty. 

Pravděpodobně tedy dochází jak k určité stylizaci vlastního já, tak zároveň některé jeho 

stránky jsou osvobozeny ze společenské „normativní klece“ . V případě přátelství vedeného byť 

jen částečně on-line nám tento efekt napovídá, že bychom mohli odhalit nové stránky identity 

druhého, ale i třeba lépe poznat, jaký by rád byl. To bychom bez IM zjišťovali jen velmi 

problematicky a pravděpodobně by tyto „komnaty přátelství“ pro nás zůstali zavřené.
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Vzhledem k tomu, že jsme si vzali k diskusi prostor rychlého textového chatování mezi 

lidmi, kteří se ve většině případů navzájem znají, uvádím poslední téma týkající se 

experimentování s identitami spíše pro ilustraci. Jedna z etap života - dospívání, se vyznačuje 

experimentováním s tím, jaká je naše úloha a postavení ve světě kolem. Kdo vlastně jsme. 

Vzhledem k tomu, že právě v této věkové skupině je penetrace internetu nejvyšší, je zajímavé, 

jak toto prostředí takové experimentování umožňuje a podporuje. Na internetu je totiž, pokud 

to neuvedete, jen velmi špatně rozeznatelné kolik vám je let, zda jste žena nebo muž, jaké 

máte vzděláni, status, sociálněekonomické postavení atd. Můžete tedy z pohodlí svého pokoje 

zkoušet být například opačným pohlavím, úspěšným podnikatelem, ale třeba i rodičem, 

drogově závislým atd. Tak široké možnosti v podstatě nemají obdoby. A experimentování 

s identitami nemusí být nutně spojeno jen s věkem dospívání... občas každý z nás potřebuje 

ujištění, zda jeho místo, které si našel je to správné (případně zda by nestálo za to jej 

zrevidovat) nebo nás prostě jen zajímá, jak by se k nám chovali ostatní lidé, kdybychom byli 

někým jiným. Takové experimentování tedy může být dobrým prostředkem k hledání sebe 

sama, na druhou stranu může být riskantní v tom, že bychom se mohli ztratit a naše identita by 

se mohla štěpit. [Šmahel 2003]

Rozvoj vztahů

V poslední části kvalitativního zkoumání vlivu IM na charakter přátelství se dostáváme 

k samotnému poutu spojujícímu oba lidi - k samotnému vztahu. Jedním ze základních 

parametrů, díky kterému jsme si byli schopní i vymezit vztahy nazývané přátelskými, je 

blízkost. Blízkost dvou lidí ovlivňuje, jak již víme, fyzickou vzdálenost, ale mnohem spíše je 

určována frekvencí kontaktu. Stejně jako vyvozuje závěr Hayesová, můžeme i my 

předpokládat, že pokud s někým bydlíme (například na koleji), je důvodem našeho přátelství 

nikoli vzdálenost našich postelí, ale to, že si před každým usnutím můžeme popovídat. Stěžejní 

je tedy komunikace. Ale právě komunikace je doménou IM. Právě díky tomuto kanálu můžeme 

s druhými lidmi komunikovat, když jsme doma a oni v práci, když jsme ve škole a oni 

v zahraničí, když jsme v knihovně a oni na dovolené... Navíc je tento způsob kontaktu 

významně nízkoprahový. Cítíte rozdíl mezi tím vzít telefon a zavolat kamarádovi jen abyste se 

zeptali jak se má? Prostřednictvím IM a poklikáním na jeho kontakt se ho můžete zeptat 

snadněji, levněji a s jistotou, že může odpovědět, až se mu to bude hodit. Internet s sebou 

obecně přináší častější komunikaci mezi lidmi a jednou z mých základních hypotéz je, že lidé 

prostřednictvím IM komunikují se svými přáteli mnohem intenzivněji. Je  tedy otázkou budoucích 

výzkumů, zda tuto tezi potvrdí, či vyvrátí.
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Další výraznou charakteristikou vztahů skrze IM je více symetrický charakter. Již jsme se 

zmínili o statusové rovnosti, kterou s sebou internet přináší. Když komunikujeme s člověkem, 

kterého sice známe a víme, kdo to je, ale aktuálně ho nevidíme a jediná forma, jak se nám 

jeví, je text naskakující v našem chatovacím okénku, máme tendenci s ním komunikovat jako 

rovný s rovným. Aktuálně se totiž oba projevujeme stejným výrazovým prostředkem a všechny 

ostatní rozdíly ustupují do pozadí. Navíc je skrze internet i vyšší tendence k vzájemnému 

souhlasu. Na internetu je mnohem snazší projevovat někomu náklonnost a souhlas. Na tomto 

principu je založena i spirála „já mám rád tebe, ty máš rád mě, já tě mám rád víc, ty mě máš 

rád víc...“ , která ve virtuálním prostředí funguje mnohem rychleji a snadněji než v běžném 

světě [Wallace 1999].

Posledním důležitým aspektem, který bych rád zmínil jsou projekce. Protože je 

nepřirozené, abychom komunikovali s klávesnicí, nebo s monitorem, potřebujeme kontakt 

s druhým člověkem prostřednictvím internetu nějak uchopit. Začneme si tedy druhého 

představovat a vyvoláme v sobě projekci, že skutečně sedí kdesi na druhém konci kabelu a 

ťuká do klávesnice. V případě, že druhého člověka známe z běžného života, nemusí s tímto být 

problém, avšak v případě čistě on-line vztahu, nemůžeme k takové projekci použít žádnou 

reálnou zkušenost. Začínáme si tedy druhou osobu spřádat z vlastních fantazií a pocitů, jež 

získáme z textové komunikace. „Jedinec pak obvykle nevědomě projikuje svá vlastní 

očekávání, přání, úzkosti či strach. Psychoanalytik by to označil za přenosovou reakci, která se 

rozvíjí vůči nejasné figuře na druhém konci cyberprostoru.“ [Divínová 2005: 55] Bohužel takové 

projekce mohou mít jen velmi málo společného s realitou, často obsahují vkládání vlastních 

ideálů do podoby druhého apod. Částečně se tento efekt dá zmírnit vzájemným zasíláním 

fotografií, nebo videotelefonátem, ale i takový zážitek z druhého je stále jen virtuální. Zcela 

nereálné projekce pak mohou mít nebezpečné následky ať už formou určitého zainteresování 

na druhém, špatné interpretace jeho chování apod. V případě čistě on-line vztahu je pak 

vysoké riziko zklamání a rozpadu přátelství v případě setkání v hmotném světě.

Touto zběžnou (avšak zdaleka ne zcela vyčerpávající) exkurzí do vlivu on-line prostředí 

na komunikaci mezi lidmi, potažmo na jejich vztahy, jsem chtěl poodhalit celou řadu otazníků, 

která pro sociologický svět vyvstává. Internet prostupuje naší společnost a již dnes je jeho 

neodmyslitelnou součástí. S většinou lidí kolem nás již alespoň částečně komunikujeme skrz 

internet. Už před deseti lety, v roce 1 997 přichází Katz a Aspden s výzkumem, v němž 22% 

respondentů užívajících internet dva a více roku se s někým na internetu spřátelilo, 14% 

respondentů uvedlo, že mají přátele pouze na internetu [1997: cit. dle Vybíral 2001]. IM jsou 

natolik nízkoprahovou cestou k přímé komunikaci mezi lidmi, že lze jejich neustálé masové 

rozšiřování (jež započalo hned po jejich vzniku) očekávat i v budoucnu. Dnes už není výjimkou,
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že lidé s přáteli komunikují častěji skrz IM nežli tváří v tvář v hmotném světě. Je tedy dobré 

zamýšlet se nad tím, jakými změnami kvalitativního i kvantitativního rázu takové přátelství 

prochází. Co se děje s naší sociabilitou, hloubkou a upřímností takových vztahů? Vybíral shrnuje 

závěry autorů uvedeného výzkumu tak, že „dospěli k jednoznačnému závěru, že užívání 

internetu vede k rozšiřování existujících tradičních sociálních vazeb.“ [Vybíral 2001: 17]
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3. Důsledky internetových vztahů
Cílem mé práce bylo jednak ukázat význam role, jakou on-line vztahy v dnešním světě 

mohou mít, jednak zkusit stručně shrnout základní charakteristiky komunikace v cyberprostoru, a 

to zejména skrze rychlé přímé chatovací systémy jakými jsou IM, ale také zkusit z těchto tezí 

formulovat praktické závěry a budoucí výzkumnické otázky. Třetí část této práce tedy bude 

věnována především poslednímu cíli. V několika málo odstavcích se pokusím shrnout praktický 

dopad nového druhu přátelství, jeho využití a cestou zkusím shrnout již zmíněné, případně 

přidat i několik nových výzkumnických hypotéz.

3.1 Shrnutí důsledků hlavních tezí práce

Alespoň stručně se mi snad podařilo do několika málo stránek vměstnat to 

nejpodstatnější, co bychom o cyberprostoru a jeho aspektech v souvislosti s přátelstvím měli 

vědět. Nyní zkusím shrnout hlavní teze práce a nastínit důsledky, které by mohly mít.

Expanze cyberprostoru do běžného života
V první části jsem se pokusil nastínit, s čím máme tu čest, hovoříme-li o internetu. Dále 

jsem velmi stručně zmínil některé charakteristiky mezilidské interakce a komunikace a došel 

jsem až ke vztahům mezi lidmi. Na základě jednoduchého modelu vycházejícího z myšlenek 

Morena a Hsu jsem si vymezil přátelství, abych tak zúžil svůj zorný úhel na přijatelnou velikost. 

Hlavním výstupem z této části byli sice nepříliš objevné, ale zato podstatné informace. Zaprvé 

fakt, že internet prorůstá do dnešního světa nepředstavitelným tempem, začíná ovlivňovat 

veškerou naši činnost a je především komunikačním médiem. Za druhé fakt, že lidské vztahy 

jsou klíčovým prvkem určujícím nás i společnost a že jejich nejintimnější a nejvýznamnější formy 

lze vystihnout pojmem přátelství. Již trochu zajímavějším zjištěním bylo třetí tvrzení, totiž že 

přátelství, tak jako všechny instituce naší společnosti, musí čelit expanzi virtuálního světa a že se 

to neobejde bez jeho revize a pochopení nových principů a zákonitostí, jež v něm začínají 

platit.

Důsledkem této kaskády je otevření nové badatelské cesty pro různé obory. Technické 

vědy, zejména informatika a další, by měly uvažovat o sociálních kontextech nových 

prostředků internetové komunikace stejně, jako sociální vědy - sociologií a psychologií 

počínaje, politologií a ekonomií zdaleka nekonče - by měly uvažovat, co internet jako 

technologie rozšiřuje a přináší, omezuje a odnáší. Pro nás, sociology, z toho vyplývá, že nejen 

sociometrie společnosti musí začít revidovat své poznatky.
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Komunikujeme, komunikujete, komunikují
V další části jsem se podrobněji začal zabývat cyberprostorem a tím, jaké že všechny

možnosti komunikace nám to přináší. Popsal jsme většinu hlavních možností, jak si říci „Ahoj!“ . 

Opět jsem si velmi široké téma zúžil, abych se vešel do tématického rozměru bakalářské 

práce, a to na metodu rychlého přímého chatování, tedy Instant Messengery. Pro lepší 

orientaci jsem stručně uvedl i několik základních parametrů, dle nichž lze komunikaci na 

internetu třídit. Nakonec jsem podrobněji rozebral kvantitativní charakteristiky takové 

komunikace. První tezí je, že internet nám poskytuje velmi rozsáhlou škálu možností, které 

můžeme využít ke sdělování informací. Druhou tezí je, že IM jsou nejnízkoprahovějším kanálem, 

který umožňuje rozhovory v takovém rozsahu, hloubce a rychlosti, že jim e-mail, chat ani 

diskusní fóra nemohou konkurovat. Třetí tezí pak je, že tyto dnes již masově využívané 

technologie zasahují do lidské sociability a prostředí, ve kterém fungují je prostředím „bez 

zábran“ s charakteristickým stíráním rozdílů formulovaným jako „net democracy“ .

Z toho plyne několik skutečností. Je  nezbytné se podrobně zabývat všemi způsoby 

komunikace, které nám internet otevírá a sledovat je. Pro sociology může být stěžejní 

záležitostí vědět, jaké existují možnosti a především neustále znovu a znovu zkoumat v jaké 

míře se které a jakým způsobem využívají. Stěžejní je také zabývat se prostředím a kontextem

— cyberprostorem. Jeho charakteristikami, funkcemi a omezeními. Je  to prostor, ve kterém lidé 

tráví stále více a více času. Internet je příliš rychlý fenomén, než abychom si mohli dovolit být 

pomalí. Jinými slovy, musíme sledovat nejen co dělá internet se společností, ale také co s ní 

dělají jednotlivé jeho části, jaké mají trendy a jak si stojí mezi sebou. Je dobře, že už existuje 

značné množství lidí, kteří toto reflektují a už se rozeběhli za tímto rychlovlakem. Přesto však, 

kolik máme výzkumů, odborných statí a knih na toto téma?

Mezi čtyřma očima, mezi dvěmi klávesnicemi
Poslední odstavce se podrobněji věnovali změnám, jakých komunikace doznává, 

probíhá-li prostřednictvím internetu a IM. Podrobněji jsme se věnovali disinhibici, omezenosti 

internetové komunikace, flexibilitě identit na internetu, ale i vztahům jako takovým. Prvním 

důležitým závěrem z této kapitoly je fakt, že disinhibice se na internetu vyskytuje a že jejím 

charakteristikou a důsledkem je redukce úzkosti (oslabení pocitu soc. kontroly) a větší 

otevřenost. Tato otevřenost se projevuje nejen hlubším odhalováním vlastního intimního světa, 

ale i menšími zábranami ve ventilování emocí — např. i agrese. Další tezí je, že komunikace na 

internetu je omezená a tato omezenost se projevuje její výraznou mnohoznačností. Riziko 

špatného výkladu vyžaduje důkladnější verbalizaci a alespoň z části se řeší použitím emotikon, 

které však zatím nemají příliš standardizovaný charakter. Neméně podstatným omezením 

komunikace je i její neověřitelnost - nevíme, kdo přesně na druhém konci sedí. Dále se nám
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internet projevuje i jako prostředí s výraznou flexibilitou identit. Lidé mohou experimentovat 

s tím, kdo jsou, měnit si pohlaví, věk či status. To může jejich skutečné identitě pomoci, ale může 

ji to i rozštěpit. Otázka stále zní, zda z nás internet dělá někoho jiného, nebo zda se na 

internetu projevuje naše skutečné já. Poslední tezí, o které se zmiňuji říká, že kontakt lidí mezi 

s sebou se prostřednictvím internetu zvyšuje a vzhledem k tomu, že přátelství na kontaktu stojí, 

lze uvažovat o zvyšování jeho intenzity, případně zvyšování počtu takových vztahů. 

Charakteristická tendence pro vztahy on-line je i symetrie, tendence k vzájemnému souhlasu 

(viz. spirála) a rizikovými jsou projekce, které mohou být odtržené od reality.

Toto poměrně rozsáhlá řada tezí má své důsledky. Prostředí internetu je 

charakteristický otevřenější, symetričtější, svobodnější, rychlejší a těžko ověřitelné. Přátelství 

vedená byť jen z části na internetu mohou získat několik výhod, ale také mnoho ztratit. 

Komunikace skrz internet nám dává nebývalé možnosti přátelství udržovat i v případech, kdy 

by to bez internetu mohl být značný problém (služební nebo studijní cesta na druhou stranu 

zeměkoule apod.). Dává nám možnost navazovat a rozvíjet přátelství s podstatně větším 

počtem lidí, než si dříve lidé mohli vůbec představit. Je  třeba však být obezřetný, chceme-li 

mezi sebou komunikovat například prostřednícím IM. Musíme si velmi dobře promyslet, co 

chceme říci, a musíme mnohem více přemýšlet nad tím, jak to říci, aby to bylo správně 

interpretováno. Protože míváme menší zábrany, je také dobré uvažovat o tom, co všechno 

ještě psát a co už by pro přátelství nebylo dobré. Stejně dobře, jako nám více intimní textová 

komunikace může dát prostor řešit problémy, se kterými bychom jinak měli veliké potíže a 

pravděpodobně bychom se s nimi nikdy nesvěřili, tak nás ale může strhnout říci něco zcela bez 

rozvahy. Navíc si můžeme u klávesnice a monitoru dělat naprosto zkreslené představy o tom, 

co se děje za tím druhým monitorem a klávesnicí, případně si tam představovat někoho docela 

jiného. Jednoduše textová komunikace skrz IM může mnoho nabídnout, ale je třeba mít na 

paměti její rizika. Ze sociologického hlediska se tímto způsobem může poměrně důležitým 

způsobem měnit provázanost společnosti. Naše přátelské vztahy a jejich hloubka může 

ovlivňovat nejen nás jako jedince, ale i naše rozhodování v širším společenském měřítku - více 

vazeb znamená více možností ale zároveň i více závazků.
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3.2 Rizika a možnosti využití nové formy přátelství

V souvislosti s internetovou komunikací je dobré uvést i rizika a možnosti využití, které 

jsou s ní spojené. Vzhledem k prostoru věnuji tomuto tématu jen velmi stručně několik vět. O 

několik efektech již padla řeč v předchozích odstavcích, takže je zde jen zmíním.

Rizika internetu
Nejběžnějším rizikem internetové komunikace, se kterým se lze setkat jsou zmíněné 

projevy otevřené agrese. Prostředí bez zábran ničím nelimituje možnost vybíjet si na internetu 

negativní energii. U IM tento fenomén není až tak častý, protože komunikujete většinou se 

svými známými, na kterých si zlost vybíjí málokdo a pokud si vás za účelem agrese vyhledá 

někdo jiný, není nic snazšího, než komunikaci zablokovat. Na diskusních fórech lze ale velmi 

často narazit na flame, nebo tzv. flamewar, o které jsme již hovořili. Divínová dále uvádí jako 

příklad extrémní agrese na internetu také cyberstalking. „V podstatě se jedná o 

pronásledování, sledování druhé osoby, které nabývá až obsesivního charakteru. Tento 

nechtěný zájem a vpády do soukromí mohou přicházet jak od známého (často od ex- 

partnera), tak od cizího člověka, který touží po intimním vztahu a nebo si jej domýšlí.“ 

[Divínová 2005: 80] a dále doplňuje „Má formu nevyžádaných e-mailů a vzkazů při 

chatování, které mohou být i hostilní. Cyberstalker může šířit zlomyslné pomluvy, zanechávat 

oběti zneužívající vzkazy nebo se za ni dokonce vydávat on-line a jakoby jejími ústy říkat věci, 

které by oběť sama nikdy neřekla. Časté jsou také elektronické sabotáže, jako je zasílání virů, 

spamů (nevyžádaná e-mailová zpráva, obvykle reklama) apod.“ [Divínová 2005: 80-81] 

Internet, co by svět bez zábran poskytuje zkrátka neomezený prostor pro realizaci jakýchkoliv 

záměrů.

Dalším rizikem, které s sebou internet nese, může být i závislost na něm. Nová 

technologie může některé lidi natolik očarovat, že se bez ní záhy nebudou schopní obejít. 

Definice závislosti je samozřejmě problematická a závislost na internetu stále ještě nebyla nijak 

diagnostikována. Zejména pro potíže se stanovením relevantních a měřitelných symptomů. 

Divínová se tímto tématem zabývá šířeji, ale i vzhledem ke statistikám ze zahraničí a faktu, že 

v českých výzkumech nic podobného nebylo zaregistrováno, nechám toto téma jen v podobě 

zmínky. Obecně lze říci, že existují velmi extrémní případy užívání internetu zejména 

v souvislosti s chaty a s navštěvováním virtuálních světů (které vás a značné množství vašeho 

času dokáží doslova pohltit),18 avšak v současné době ještě není tato problematika natolik 

aktuální. Přesto není zanedbatelná skutečnost, že právě využívání IM často sklouzává do
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měsíců strávil na chatu 300 060 minut, což je více než osm a půl hodiny denně. [Divínová 2005: 22]
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dlouhých hodin trávených u počítače komunikací s kamarády bez ohledu na to, zda máme i 

další povinnosti.

Nové médium, nové cesty, nové možnosti
Jednou ze základních charakteristik internetové komunikace je její otevřenost. 

Otevřenost jaké v přímém kontaktu tváří v tvář můžeme jen těžko dosáhnout. Tím získává tato 

komunikace společně s riziky také veliký potenciál. Šmahel hovoří o psychoterapii on-line. IM 

v ní uvádí jako velmi vhodný prostředek - terapeut a klient spolu mohou hovořit zcela 

soukromně, kdykoliv jsou oba on-line, velmi snadno a rychle [Šmahel 2003]. Podrobně se touto 

metodou zabývá Childress. Uvádí rizika takové terapie ve ztrátě vizuálního a sluchového 

kontaktu, dále je těžší získat důvěru pacienta v takové míře jako při fyzickém setkání (stále je 

tu vědomí rizika, že se někdo může prostřednictvím počítače nabourat do komunikace klienta a 

terapeuta apod.) a pak je zde také otázka kompetencí - zda jsou psychoterapeuti na tuto 

textovou metodu dostatečně kvalifikování. Problematické jsou i krizové momenty, na které lze 

skrz internet jen velmi omezeně reagovat (co znamená, že pacient neodpovídá?, co se děje 

„na druhém konci“? atd.). Výhodami je široká dostupnost a časová nenáročnost takové terapie

— stačí se jen dohodnout na čase, kdy budou oba u počítače. Široké možnosti jsou i 

geografické - není třeba dojíždět atd.19 Je  tu ale i odbourání „sociálního stigmatu“ - 

návštěvami psychoterapeuta se málokdo rád chlubí. Další výhodou je větší čas na rozmyšlení - 

vše řečené zůstává na obrazovce a v historii, možnost snadné skupinové terapie a to i lidí, kteří 

by v newtonovském světě tuto metodu využívat nemohli (z důvodů různých sociální fóbií apod.). 

Další výhody spočívají v lepší psychologické přístupnosti od pacientů, rychlosti pomoci, menší 

finanční náročnosti atd. Ideální variantou se zdá být kombinování on-line terapie s off-line 

setkáváním. [Childress 1998]

V psychologii se on-line psychoterapie již začíná uplatňovat, ale jaké možnosti přináší 

internetová komunikace a internetové vztahy do sociologie? Naším tématem byly velmi úzké 

mezilidské vztahy, jakým je přátelství. Držme se tedy v mantinelech našeho zúžení. Myslím, že 

fakt, že lidé začínají se stále větším množstvím svých přátel komunikovat skrze internet a 

dokonce skrze něj navazují i nová přátelství, nám přináší nové způsoby, jak zkoumat sociabilitu 

lidí a sociální sítě vůbec. Mimo jiné také díky tomu, že většina komunikace probíhající na 

internetu je jistým způsobem archivovaná. Například zcela standardní IM obsahuje „historii“ 

v níž se dají dohledat veškeré vzkazy poslané skrze tento konkrétní program. Chcete-li běžně 

zkoumat, jaké má člověk vztahy, kolik kterých a jak blízkých, musíte se ho zeptat, pak se 

zeptat lidí kolem, podívat se do jeho výpisu volaných čísel, případně zaslaných sms atd. Po

19 Zajímavým problémem je právní uchopení terapie například zahraničních klientů - co stát to 
jiný druh licencí potřebných k poskytování takových služeb. [Childress 1998]
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velmi náročném bádání si uděláte nějaký, ne zcela přesný, obrázek. Když Vám ale jednou 

někdo dá prostě přístup do jeho historie ICQ, nezjistíte sice všechny jeho kamarády a přátele, 

ale dle počtu jeho kontaktů v kontaktlistě, dle frekvence komunikace s jednotlivými kontakty a 

po případném kvalitativním rozboru několika rozhovorů, budete velmi dobře schopní 

odhadnout strukturu jeho vztahů. Jistěže i to má své problémy - zatím ne všichni lidé jsou on

line, s mnoha komunikujeme on-line jen zřídka, protože je denně vídáme a s některými skrz 

internet nekomunikujeme vůbec. Navíc je poskytnutí takových informací jako je historie ICQ již 

velmi osobní záležitostí. Přesto ale jsou to velmi dobré informace, které lze relativně snadno 

získat a které mají zatím bezkonkurenčně největší informační potenciál. Navíc všechny trendy 

naznačují, že bude tento potenciál i nadále růst. Můžeme sledovat, zda se okruhy přátel 

v důsledku internetu rozšiřují, nebo zmenšují20, můžeme sledovat to, jak lidé skrz internet 

komunikují. Můžeme velmi snadno zjistit, jak se navzájem poznávají. Ze širšího hlediska je to 

ale zejména sociometrie, která může na tomto poli najít velmi účinný nástroj. Nejen že na 

základě zmíněné historie programů IM lze poměrně snadno získat přehled o komunikaci mezi 

jednotlivými aktéry sledované skupiny, ale můžeme například i otevírat komunikaci 

s vybranými jedinci zvlášť, kde můžeme s trochou metodologické pozornosti využít například 

větší otevřenosti lidí, jejich menší úzkost z komunikace, můžeme je přimět některé problémy 

verbalizovat apod. Co se týče charakteristik společenských sítí, bylo by například velmi 

zajímavé sledovat, jakým způsobme se mění staré dobré koncepce typu šesti stupňů odloučení 

Stanleyho Milgrama21 a vůbec, jak se mění provázanost společnosti. Cílem této závěrečné části 

není vyjmenování všech možností, ale ukázat jejich šíři a inspiraci, kterou nám nová technologie 

přináší a která nám může pomoci mnohem lépe pochopit dnešní postmoderní společnost, nad 

níž tolik vědců kroutí hlavou.

Poslední stručnou zmínkou si dovolím upozornit na potenciál nových technologií, jako je 

IM, který mají například i v řízení lidí. Postoje firem jsou zatím k těmto možnostem trochu 

rozpačité - některé je dokonce zakazují ve svých kancelářích vůbec pouštět, aby jejich 

zaměstnanci neztráceli draze placený čas komunikací s přáteli a známými. Na druhé straně ale 

existují společnosti, které tyto metody zahrnují do základní komunikační sítě a využívají tak 

jejich výhody oproti telefonování - vše je napsané, přesné, uchované a lze i konzultovat ihned,

50 Obecně se uznává, že internet zvyšuje počet lidí, se kterými komunikujeme, ale existují různé hypotézy 
vysvětlující co to znamená. Jedni říkají, že se vztahy množí, ale oslabují, tudíž vlastně skutečných přátel ubývá, 
druzí (zastánci digitálního světa) říkají, že nám internet nejen vztahy rozmnožuje a vytváří, ale navíc je může i 
prohlubovat a rozšiřovat. Z našich tvrzení vyp lývá tak trochu obojí -  vztahy na internetu jsou obecně brány jako 
méně skutečné, naproti tomu využívání internetu u vztahů z newtonovského světa může znamenat společně 
s některými riziky i některé nové způsoby, jak se sblížit a prohloubit vztah. Viz kapitola 2.4.
21 Stanley Miligram provedl výzkum propojenosti společnosti. Rozdal svým známým dopisy adresované nějakému 
člověku. Ten kdo dopis získal, jej měl buď poslat uvedenému člověku, v případě že jej znal, nebo jej zaslat 
někomu, o kom si myslí, že by adresáta mohl znát. Průměrný počet „předání“ , nežli dopis nalezl svého adresáta 
byl šest.
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i odpovědět později, až bude mít člověk na dotaz čas [Davies 2005]. Jedním

z nejprogresivnější programů v tomto oboru se ukazuje například Skype, který umožňuje jak 

telefonování mezi uživateli, tak přímé chatování. Jaké jsou důvody, proč je v těchto 

technologiích potenciál? Můžete mít tým rozesetý po celém světě a díky těmto prostředkům 

můžete být v naprosto nepřetržitém kontaktu - nemusíte platit mezinárodní hovory, stačí si 

zaplatit jen dobré připojení k internetu. Veškerou komunikaci máte archivovanou a je to přesně 

ten přechodový prvek mezi e-mailem a telefonátem. Navíc tímto způsobem můžete

komunikovat s libovolným počtem lidí paralelně, během toho, co vám lidé píší můžete volat, 

psát... vše závisí jen na vaší kapacitě. A nároky na ní jsou dnes čím dál vyšší.

Jistě bychom našli ještě mnoho dalších oblastí, pro které IM mohou mít nějaký potenciál, 

nicméně to není podstatou této práce. Doufám, že uvedení těchto několika příkladů splnilo svůj 

inspirativní cíl, a že z nich je cítit nezbytnost pozornosti, kterou bychom takovým technologiím 

jako sociologové měli věnovat.

3.3 Shrnutí výzkumnických otázek, které jsou otevřeny

Mou motivací při psaní této práce byl pocit závažnosti tématu a zejména absence 

odborné literatury. V tuto chvíli jsem již přeci nějakou literaturu objevil, přesto zůstává faktem, 

že empirická zjištění zabývající se novými komunikačními kanály na internetu a jejich důsledky 

v podmínkách naší české společnosti sociologického charakteru, v podstatě nejsou. Proto si 

k závěru dovolím uvést několik výzkumných hypotéz a otázek, které by mohli být inspirací pro 

další bádání. Protože vše je již výše vysvětleno provedu to jednoduchým výčtem:

■ Které komunikační kanály na internetu jsou do jaké míry a za jakým účelem využívané?

■ Zvyšuje se používáním IM frekvence kontaktu? Co se děje s jeho intenzitou?

■ Jak se mění sociabilita lidí v důsledku internetu jako takového, ale i v důsledku používání IM?

■ Jak vypadají sociální sítě pod vlivem IM ? Co dělá jejich hustota, kvalita a hloubka jednotlivých 
vazeb?

■ Jakým způsobem probíhá předávání kontaktů mezi lidmi na internetu?

■ Jak jsou na tom z kvantitativního hlediska všechny poznatky a charakteristiky o komunikaci IM, 
které jsem v této práci uvedl?

■ Jaké jsou možnosti využití dispozic, které tato komunikace má?

■ Jak lze předcházet rizikům, které s sebou přímé chatování může nést?
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4. Závěr

Nové přátelství internetové generace skutečně existuje ale je trochu odlišné od toho 

klasického. Vyžaduje si nové vymezení. Jeho podstata sice zůstává, ale jeho tvář se proměňuje

- jeho možnosti se jak omezují (neverbální komunikace), tak rozšiřují (nová internetová 

demokracie, ale i nová rizika). Staré koncepce počítali s kontaktem tváří v tvář, ten už ale 

dnes není podmínkou pro vznik velmi úzkého vztahu. Naše hledisko ukazuje, že podstata 

přátelství může být nalezena i ve vztazích on-line. Stejným způsobem, jakým jsem museli 

revidovat pojetí přátelství, nás čekají i nové interpretace toho co je identita, intimita nebo 

sdílení. Poslední část práce se sama o sobě zabývala shrnutím a jasnou formulací všech 

odpovědí, které jsem hledal, takže na závěr jen několik řádků.

Základním výstupem mé práce by mělo být, jednak upozornění na závažnost vlivu 

internetu na mezilidské vztahy a jednak stručná charakteristika základních změn, kterých tyto 

vztahy pod vlivem internetové komunikace doznávají. Jednoduché dělení na kvalitativní a 

kvantitativní změny pomáhá v orientaci mezi nimi. Z kvantitativního hlediska docházím 

k závěrům, že Instant Messengery jsou nejnízkoprahovější metodou komunikace takových 

rozměrů co do intenzity a hloubky komunikace. Nová „geografie“ internetu navíc poskytuje 

lepší šance seznámit se s někým s podobnými zájmy, osobnostními rysi, nebo problémy. 

Sociabilita lidí se tak nutně mění a otázkou pro další výzkum, zda se s množstvím kontaktů i 

prohlubují, nebo naopak. Z kvalitativního hlediska zde platí charakteristiky prostředí bez 

zábran, jako je nízká sociální úzkost a větší otevřenost. To znamená jistou extremizaci sdělení 

jak co do hloubky, tak ale například i co do agrese apod. Vliv otevřenosti lze tedy chápat 

ambivalentně - lze jej využít, ale může znamenat i mnoho rizik. Podstatný je i fakt, že textová 

komunikace je omezená. Zajímavým závěrem je, že cvičení verbalizace by mohlo pomoci 

k lepšímu chápání sama sebe a tříbení vlastních myšlenek. V závěru z těchto tezí vyplývá, že 

pro sociologii může být zde mnoho nezbádaného prostoru. Navíc poskytuje tato komunikace 

nový nástroj ke zkoumání lidské sociability a provázanosti společnosti jako takové. Společně 

s mnoha výhodami přichází i mnoho rizik, které může prostředí bez zábran implikovat - 

například zvýšení agrese, v extrémních případech vedoucí až ke cyberstalkingu, nebo možná 

závislost na internetu.

Všechna tato tvrzení jsou spíše charakteru mapování problematiky. Nekladou si za cíl 

žádná významná zobecnění, ale být testovatelným podkladem pro příští empirickou práci. Jak 

budou znít odpovědi na další otázky, které vyvstávají (viz. kapitola 3.2 a 3.3), či zda budou 

vyvráceny některé uvedené hypotézy je tedy otázkou dalšího bádání. Jeho potřeba snad 

z této práce jasně vyznívá.
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Přílohy

Příloha ř. 1

Vývoj počtu hostitelských počítačů internetu.
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Příloha ř. 2

Vývoj počtu domén.
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Příloha ř. 3

Vývoj počtu webových stránek
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Příloha č. 4

Dynamika růstu užívání internetu dle věku. [GfK 2000-2005]
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Příloha ř. 5

Počet uživatelů internetu dle světových regionů. [Internet world saturation 2000-2007]

Internet Users by World Region

Penetrace internetu dle světových regionů. [Internet world saturation 2000-2007]

Internet Penetration by World Region

80%
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Příloha c. 6

Příklady dvou různých výkladů emotikon používaných k vyjadřování (staženo 17.5.2007).
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Příloha č. 7

Projekt bakalářské práce v původním schváleném znění.

projekt bakalářské práce
Rád sem tě četl, měj se!

aneb proměny moderního přátelství internetové generace

Ve své práci bych se rád věnoval vlivu rychlých komunikačních systémů (zejména icq) na přátelství 
mladých dospívajících lidí. Tyto technologie mění charakter komunikace mezi přáteli kvalitativně, ale i vůbec 
existenci přátelských vazeb kvantitativně. Moderní internetové přátelství má tak jiný charakter a mění teoretické 
koncepty pojímající přátelství až doposavad. Celé zkoumání bych rád provedl z pragmatického hlediska.

Výběr tématu:
Stojíme na prahu společenské změny. V dnešní době razantního nástupu internetu a neuvěřitelného 

zrychlení přenosu informací mezi lidmi se nám otevírá mnoho nových sociologických témat, o nichž jsme 
doposavad neměli ani zdání. Intenzita, s jakou nové médium zasahuje do společenského dění ale i do vztahů 
mezi lidmi skýtá naprosto nový nepopsaný prostor, se kterým se bude moderní sociologie potýkat ještě notně 
dlouho, aby vůbec uchopila základní změny, ke kterým dochází. A právě v tomto prostoru jsem nalezl i já téma 
své bakalářské práce. Stane se jím fenomén icq, jednoho z nejrozšířenějších komunikačních systémů na světě, 
který zasahuje do života dnes už významné časti mladé „internetové“ populace (v podstatě „psané telefonování“ 
mezi lidmi připojenými k internetu). Tento fenomén se pokusím zkoumat co možná nej konkrétněji v oblasti, jež 
se nás všech bytostně týká, a v níž dochází prostřednictvím moderních technologií k velmi razantní přeměně, 
totiž v oblasti přátelství. A protože mi jde především o postižení nově vznikajících přeměn přátelství v co možná 
nej intenzivnější podobě, rozhodl jsem se dále konkretizovat oblast mého zkoumání na dospívající mládež 
(zhruba v adolescentském a teenagerském věku), kde je jednak nástup nových technologií nejdominantnější a 
jednak prožívání přátelství je tu velmi silné a změna charakteru přátelství tak bude dobře patrná. Jako 
metodologická perspektiva mi poslouží pragmatismus, který mi nejlépe pomůže sledovat skutečné praktické 
změny a dopady, ke kterým dochází.

Základní výzkumnou otázkou tak pro mě bude:
„Jakým způsobem proměňuje internetová komunikace, zejména pak komunikační systémy jako ICQ, přátelství 
mezi mladými dospívajícími lidmi?“

Struktura práce pak bude sledovat následující témata:
1. Východiska a perspektiva pragmatismu

Základní popis metody, s jakou uchopím problematiku internetové komunikace i přátelství (K. 
Čapek, W. James atd.).

2. Vymezení hlavních témat -  fenoménu icq a přátelství
Popis a základní charakteristika internetové komunikace s důrazem na rychlé komunikační 

systémy. Uvedení ICQ a jeho historického kontextu, coby nejrozšířenějšího systému. Základní postižení 
klíčových oblastí, ve kterých icq zasahuje do našeho života. Stručné přehledy o rozšíření icq atd.

Základní sociologické vymezení pojmu přátelství. Historie jeho chápání (Aristoteles), 
novodobější teorie a přístupy (G. Simmel, C.S. Lewis) postihující formy přátelství, faktory ovlivňující 
přátelství atd. Speciální zřetel na přátelství lidí ve věku dospívání, kdy je to klíčoví socializační 
prostředek a většinou i určující faktor dalšího životního směřování (zde bych rád čerpal mimo jiné 
výrazně ze své zkušenosti, kdy se soustavnou prací s dospívající mládeží zabývám již řadu let).

3. Vliv fenoménu icq na přátelství
V prostředí mladých lidí lze sledovat během posledních několika let dramatický nárůst 

v užívání icq, coby komunikačního prostředku s přáteli. Tato forma se rozšiřuje a nahrazuje tak klasický 
kontakt tváří v tvář. Tyto dva kontakty však sobě navzájem neodpovídají. Přátelství vedené po internetu 
má proto výrazně jiný charakter, některé faktory jako například fyzická atraktivita (u klasického 
přátelství jedna z nej podstatnějších) ustupuje do pozadí, nastupují spíše faktory jako vyjadřovací 
atraktivita atd. A právě charakter písemné formy je specifický i v dalších věcech -  mladí lidé jsou tak 
nuceni daleko zřetelněji formulovat své problémy, které chtějí s přáteli sdílet a mají větší odstup, tudíž 
jsou často mnohem otevřenější. Na druhou stranu tu vyvstává mnohem větší riziko vzájemného 
neporozumění, jež je  v přátelství zásadní. Dochází tedy k zásadní kvalitativní proměně takového 
přátelství.

Nové přátelství internetové generace
Martin Kozel
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Ze širšího pohledu pak dochází k i přeměně sociálních sítí. Lidé mohou dnes velmi intenzivně 
kamarádit s lidmi z opačného konce zeměkoule, zatímco svého souseda ani neznají. To svým způsobem 
narušuje tradiční lokální přátelské komunity a směřuje k jakési „globalizaci“ přátelství. Může to 
přinášet jednotlivci mnoho výhod, ale i nevýhod, protože fyzické okolí pro něho vždy zůstane místem, 
ve kterém se nejčastěji pohybuje. Toto můžeme chápat na druhou stranu jako proměnu kvantitativní.
(D. Šmahel, M. Noska)

4. Důsledky a tendence nové změny
Na závěr práce bych rád shrnul zásadní závěry, které z předchozího diskurzu vzejdou a rád 

bych je reformuloval do jazyka praktického života v duchu pragmatického přístupu. Pokusil bych se o 
postihnutí hlavních tendencí a směrů dalšího vývoje, jež lze předpokládat. Je třeba mít ale stále na 
zřeteli, že se snažíme postihnout jev v jeho zárodku, takže nejsme ani schopní dělat jakékoliv ucelené 
závěry a koncepce. Žijeme v době v pohybu a proto bychom neměli přestávat sledovat co se děje a 
nezůstávat stát na místě.

Touto prací bych rád postihl nově vznikající fenomén rychlého internetového přátelství, jež sleduji 
kolem sebe a jež mění i mě samotného. Práce by měla být postavena primárně jako teoretická stať shrnující 
dostupné informace k vybraným tématům, s cílem vyvodit z nich logické závěry na základě vlastní žité 
zkušenosti. Rád bych si tu ale nechal prostor i pro případné podpůrné kvalitativní šetření, jímž bych v případě 
potřeby rád podpořil své závěry. Pokud bude dostatek prostoru, myslím, že by takové šetření mohlo velmi 
seriózně podtrhnout celou práci, sám je ale nepovažuji za zásadní.

Předpokládaná literatura:
K. Čapek: Pragmatismus čili Filosofie praktického života 
W. James: Pragmatismus: nové jméno pro staré způsoby myšlení 
G. Simmel: Tajemství a tajné společnosti 
D. Šmahel: Psychologie a internet
M. Noska: Možné alternativy vlivu informačních technologií na vývoj společnosti
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