
 

Příloha č. 1: Struktura rozhovoru využitá při získávání odpovědí na výzkumné otázky 

1. výzkumná otázka: jakým způsobem si v online sociálním prostoru mladiství utváří svou 

vlastní identitu?  

1. Odlišuje se tvé chování napříč jednotlivými sociálními sítěmi? 

2. Přemýšlíš nad tím, co přidáváš a např. co za popisky k tomu píšeš? 

→ Pokud ano, proč? 

3. Používáš filtry, přidáváš spíše pozitivní fotky?  

4. Jaké pocity máš, když předstupuješ před lidi, kteří tě znají pouze ze sociálních sítí? 

5. Jakou roli pro tebe na sociálních sítích hrají lajky/sdílení/komentáře? Vnímáš je jako 

určitou formu zpětné vazby? 

→ Jsou lidé, jejichž „zpětná vazba“ je pro tebe důležitější, než u jiných lidí? 

2. výzkumná otázka: jak dnešní mladiství vnímají identitu v online sociálním prostoru? 

1. Utváříš si spolu s online profilem určité osoby i představu o osobnosti dané osoby? 

→ Pokud ano 

a. Existují určitá specifika, která pro tebe předurčují to, jaká osoba je?  

b. Předurčuje to následně i to, zda chceš danou osobu potkat i v offline 

prostoru? 

c. Ze své vlastní zkušenosti, byl tvůj utvořený názor správný? Tzn. shodoval se 

tvůj názor utvořený na základě online světa s tím z offline světa? 

d. Jsi ochoten svůj názor na základě offline zkušenosti změnit? 

3. výzkumná otázka: do jaké míry vnímají dnešní mladiství online a offline sociální 

prostor jako provázaný? 

1. Vnímáš online a offline sociální prostor jako propojený (jednotný) (v kontextu 

utváření/vnímání identity) nebo jsou to pro tebe dva odlišné prostory? 

Specifikace otázky: domníváš se, že online sociální sítě kopírují život 

mladistvých (byť ve „vylepšený“ formě), jsou tedy jakýmsi doplňkem, či to jsou dva 

naprosto odlišné světy? 



Doplněk k otázce: objevuje se teorie, že se dnes do protikladu již nedává reálný 

a online svět, ale spíše svět online vs offline, případně digitální vs fyzický, jelikož pro 

dnešní mladistvé může být reálný svět online i offline. Co si o tom myslíš? Souhlasíš 

s tímto výrokem? 

2. Hraje pro tebe (v kontextu utváření/vnímání identity) roli blízkost dané osoby? 

Specifikace otázky: jak velkou roli hrají sociální sítě u osoby, kterou znáš 

minimálně vs u tvého sourozence/partnera/nejlepších přátel? 

3. Stalo se ti někdy, že bys určitou osobu v offline světě srovnával s jejími sociálními 

sítěmi? (Příkladem může být např. „ta/ten vypadá ve skutečnosti úplně jinak.“) 


