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Anotace 

Bakalářská práce „Utváření a vnímání identity mladistvými napříč online a offline 

sociálním prostorem“ pojednává o přístupu mladistvých k sociálním sítím, o tvorbě identity 

mladistvými a následné reflexi nabytých informací v offline prostoru. Cílem práce je 

zodpovědět tři otázky: jakým způsobem si mladiství identitu na sociálních sítích utvářejí, jak 

identitu ostatních vnímají a v poslední řadě, zda vnímají online a offline sociální prostor jako 

provázaný. Teoretická část je věnována tématům spojeným s mladistvými, sociálními sítěmi a 

identitou. Jsou zde vysvětleny základní pojmy spojené s touto problematikou a zároveň 

představeny dosavadní poznatky, které se této problematiky týkají. Mezi ně patří např. 

informace týkající se používání internetu a online aktivity mladistvých, možná rizika spojená 

s jejich používáním, způsoby utváření identity v online sociálním prostoru a dosavadní studie 

týkající se (ne)propojenosti online a offline sociálního prostoru. V praktické části se formou 

kvalitativního výzkumu snažím zodpovědět výše zmíněné otázky. Metodou získávání dat je 

rozhovor pomocí návodu, k analýze dat je použita tematická analýza a otevřené kódování. 

Výsledkem práce je komplexnější pohled na problematiku spojenou s užíváním sociálních sítí 

mladistvými. 

 

Annotation 

The Bachelor Thesis “Forming and perceiving youth identity across the online and 

offline social space“ describes the approach of youth to social networking sites, the forming of 

youth identity and the way knowledge gained from online social space is reflected in offline 

social space. The aim of the thesis is to answer the following questions: How do youth form 

their own identity on social networking sites? How do they perceive others’ identity, and do 

they think that the online and offline social spaces are connected? The theoretical part aims to 

describe the main concepts that are linked with youth, social networking sites and identity. 

Furthermore, existing knowledge connected to this issue is introduced. This includes e.g. 

information linked with internet use, youth’s online activities, possible risks connected to the 

use of internet, ways to form and perceive identity and current knowledge about the 

interconnection or disconnection of online and offline social spaces. In the practical part I strive 

to answer the previous questions through qualitative research. The chosen method is a semi-

structured interview which is then analyzed by using thematic analysis and a priori coding. The 

result of this thesis is a more comprehensive view of the issue of youth’s use of social 

networking sites. 
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Úvod 

Sociální sítě jsou nedílnou součástí života většiny mladistvých. České děti a mladiství 

patří v užívání sociálních sítí k evropskému nadprůměru. Nelze tedy popřít, že právě online 

sociální prostor do života mladistvých zasahuje v mnoha ohledech. Odborníci se čím dál více 

přiklánějí k názoru propojenosti online a offline sociálního světa. Chápání internetu jako 

anonymního prostoru již dnes není aktuální a sociální sítě se naopak stávají prostředím, které 

čím dál více kopíruje svět offline. Spolu se založením profilu na jakékoliv sociální síti si 

utváříme svou vlastní online identitu. Ta se poté dotváří spolu s naší aktivitou. 

Sociálně sítě jsou nepochybně fenoménem současné doby, mezi nejužívanější sociální 

sítě patří např. Facebook, Youtube, Whatsapp, či Instagram. Ve své práci se zaměřím na 

Facebook a Instagram, jelikož se jedná o platformy nabízející široké možnosti sebeprezentace 

a zároveň je zde sebeprezentace odlišná. 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat rolí sociálních sítí jako příkladu online 

sociálního prostoru v utváření identity nás samotných a vnímaní identity druhých. Dále pak 

(ne)propojeností online a offline sociálního prostoru. Pro svou práci jsem si stanovila 3 hlavní 

výzkumné otázky: jakým způsobem si mladiství utváří identitu na sociálních sítích, jakým 

způsobem vnímají identitu ostatních a zda vnímají online a offline sociální prostor jako 

propojený. Ráda bych poskytla komplexnější pohled na problematiku spojenou s užíváním 

sociálních sítí mladistvými. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji tématům 

spojeným s mladistvými, sociálními sítěmi a identitou. Jsou zde vysvětleny základní pojmy 

spojené s touto problematikou a zároveň představeny dosavadní poznatky, které se této 

problematiky týkají. V praktické části je popsán průběh výzkumu spolu s výsledky. 

Pro získání odpovědí jsem zvolila kvalitativní výzkum a pro metodu sběru dat jsem si 

vybrala polostrukturované rozhovory, které jsem uskutečnila formou Skype (respektive 

Instagram) hovorů. Výzkum je zaměřen na mladistvé ve věku 17-18 let, jelikož tyto osoby patří 

na sociálních sítích k těm nejaktivnějším a zároveň se nacházejí v období, ve kterém začíná 

proces formování identity. 

V tezích jsem jako respondenty uvedla osoby ve věku 17 let, vzorek jsem nakonec 

rozšířila i na osmnáctileté. Původně jsem se domnívala, že bych navštívila gymnázium, na 

kterém jsem studovala, a zde oslovila potenciální respondenty. Jelikož však došlo k různým 
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omezením z důvodu koronaviru a tato možnost již nebyla reálná, nalezení respondentů se mi 

ztížilo. Právě proto jsem se rozhodla vzorek rozšířit, jelikož pro mě bylo snazší respondenty 

najít a rozhovory uskutečnit. Změnu jsem provedla i v teoretické části. Původně měly být 

sociální sítě a identita a identita mladistvých na sociálních sítích dvě různé kapitoly. Vzhledem 

k výrazné podobnosti obsahu těchto dvou kapitol jsem se je rozhodla sloučit do jedné. Jako 

jeden ze zdrojů jsem v tezích uvedla výzkum EU Kids online z roku 2009. Ve své práci jsem 

s výzkumem EU Kids online pracovala, avšak zvolila jsem výzkum z roku 2017-2018, jelikož 

poskytuje novější informace a zároveň se soustředí pouze na Česko namísto celé Evropy. 

Informace jsou tedy aktuálnější a také relevantnější. Dále jsem v tezích uvedla několik 

diplomových prací. Těmi jsem se při psaní práce inspirovala, avšak informačně jsem z nich 

nevycházela, proto nejsou v textu citovány. 
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Teoretická část 

Ve své teoretické části se budu zabývat základními pojmy, které jsou se zvolenou 

problematikou spojeny. Jde tedy zejména o vzájemné vztahy mezi mladistvými, sociálními 

sítěmi a utvářením vlastní identity.  Další oblastí, kterou se budu zabývat, je prolínání online a 

offline sociálního prostoru, které je nedílnou součástí mého tématu. Zároveň upřesním, proč 

jsem výzkum zaměřila právě na mladistvé, a ne třeba na mladší děti či uživatele sociálních sítí 

obecně. 

1 Mladiství a sociální sítě 

První oblastí, kterou se budu zabývat, je vztah mezi mladistvými a sociálními sítěmi. 

Rozeberu zde jak samotné sociální sítě, působení mladistvých na nich, jejich aktivity, základní 

pojmy spojené se sociálními sítěmi, tak i např. možná rizika spojená s užíváním těchto 

platforem. Svou práci jsem se rozhodla zaměřit na mladistvé ve věku 17-18 let, a to z toho 

důvodu, že to jsou osoby, které na sociálních sítích patří k těm nejaktivnějším a zároveň se 

nachází v jednom z nejdůležitějších období pro rozvoj identity. 

Sociální sítě jsou v současné době nedílnou součástí našich životů. Minimální věková 

hranice uživatelů sociálních sítí se neustále snižuje. Sami se učíme, jak se sociálními sítěmi 

zacházet, co vůbec chceme sdílet a jakým způsobem. Doby, kdy každé zařízení mělo svou 

vlastní funkci, jsou pryč, naopak dochází k neustálé integraci funkcí do jednoho zařízení, které 

je čím dál dostupnější. V současné době je takovým zařízením smartphone. Děti se s těmito 

přístroji setkávají již od útlého věku, používají je, aby mohly být vždy online, a pomocí nich 

komunikují se svými přáteli, ale i navazují nové vztahy (Ševčíková, 2014). 

Lidé, kteří jsou absolutně komfortní s digitální dobou, jelikož vyrůstali s digitálními 

médii, jsou označováni jako tzv. „digital natives“. Takto jsou zpravidla označováni lidé 

narození po roce 1980, avšak dnes již dochází ke konkrétnějšímu dělení, a to na lidi narozené 

po roce 1980 a lidi narozené po roce 1993 s tím, že tito lidé vykazují pozitivnější přístup 

k využívání internetu a zároveň mají nižší pravděpodobnost úzkostí spojených s využíváním 

internetu, sociálních sítí a e-mailu. Tato schopnost se samozřejmě týká právě dnešních 

mladistvých, avšak ti už jsou dnes označováni jako generace Z (Čut, 2017). 

V roce 2019 dle Českého statistického úřadu vlastnilo počítač celkem 77,9 % 

domácností, přičemž domácností s dětmi bylo celkem 94,2 %. Internet používá v Česku více 

než 99 % dětí a mladistvých ve věku 9-17 let (Hykyšová, 2019). V používání sociálních sítí 
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patří čeští studenti k evropskému nadprůměru (97 % osob ve věku 16-24) (ČSÚ, 2018). 

Z výzkumů ale vyplývá, že ne všichni vědí, jak chránit své soukromí (Hykyšová, 2019). Právě 

soukromí je v době, kdy dochází ke stírání hranic mezi online a offline světem, jedno 

z nejdůležitějších součástí užívání internetu (Ševčíková, 2014). 

1.1 Sociální sítě 

Zpočátku bych ráda vymezila pojem sociální sítě. Jedná se o pojem, který je pro mou 

práci stěžejní. Jde o zvláštní skupinu internetových služeb umožňující „virtuální propojení lidí, 

kteří mezi sebou mohou sdílet různé typy informací.“1 Těchto sítí můžeme najít desítky, mezi 

ty nejznámější se řadí zejména Facebook, Instagram, Linkedin či Twitter. V roce 2009 byly 

sociální sítě nejnovějším a v řadě zemí také nejvyužívanějším komunikačním nástrojem 

(Ševčíková, 2014). Sociální sítě dnes hrají roli i v komunikaci škol, které jejich prostřednictvím 

informují své studenty, kaváren, restaurací, různých kulturních objektů, internetových televizí 

apod., i proto se v současné době málokdy setkáme s někým, kdo by uživatelem žádné ze 

sociálních sítí nebyl. 

V této kapitole se soustředím na tzv. online sociální sítě, zkráceně řečeno SNS (z 

anglického „social networking service“), tedy „webové služby, které lidem umožňují založit si 

veřejný či polo-veřejný profil v rámci daného systému, vytvořit seznam dalších uživatelů, 

s nimiž jsou spojeni a prohlížet a procházet tento systém kontaktů jakož i seznamy ostatních 

uživatelů v daném systému.“2 Mezi nejužívanější sociální sítě za rok 2019 se řadí Facebook (s 

již několikaletým prvenstvím) s 2,449 miliardami účtů, Youtube (ten ale není typickým 

příkladem sociální sítě, jelikož nemusíme mít vytvořený profil pro jeho používání a nemusí zde 

docházet k interakci mezi více uživateli) Whatsapp, Facebook Messenger či Instagram, který 

se v tomto žebříčku umístil na 6. místě s 1 miliardou účtů (Statista, 2020). V praktické části své 

práce se budu zabývat především Facebookem a Instagramem, proto následující část zaměřím 

zejména na tyto dvě platformy. 

Online sociální sítě jsou prostředím, které je většinou propojeno s offline životem. 

Vystupujeme zde často pod svým jménem a publikujeme své fotky (Ševčíková, 2014). Většinou 

tyto SNS také kopírují naše offline sítě (kontakty), zejména na Facebooku. V začátcích si 

uživatelé přidávají do přátel spíše blízké známé, avšak s delším působením na síti se náš okruh 

 
1 Sociální sítě. Aktuálně.cz [online]. 2011 [cit. 2020-03-26]. Dostupné z: https://www.aktualne.cz/wiki/veda-a-

technika/socialni-site/r~i:wiki:1456/ 
2 ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu. Praha: Grada, 2014. Psyché 

(Grada). s. 58. ISBN 978-80-247-5010-1. 
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přátel rozšiřuje i na lidi, které jsme viděli jen jednou, případně na přátele našich přátel a je velmi 

málo pravděpodobné, že bychom s nimi pravidelně interagovali (Svašek, 2016). Naopak 

Instagram je založen na tzv. followování (sledování), tam už interakce nemusí být vzájemná a 

určité lidi sledujeme např. pro inspiraci. Zároveň, cílem mnoha lidí je mít co nejvíce sledujících 

(tzv. followerů), i proto někteří uživatelé u svých fotek používají hashtagy, aby se fotka 

zobrazila co nejširšímu spektru jiných uživatelů, a v ideálním případě jim přinesla více tzv. 

lajků, případně followerů. To poté rozšiřuje okruh sledovatelů i na lidi, které uživatel z offline 

světa nezná. 

SNS jsou běžnou součástí života většiny mladistvých, velkou měrou se podílejí na jejich 

sociálním životě. Dospívající zde mají možnost sebeprezentace a zároveň komunikace 

s blízkým i širším okolím (Ševčíková, 2014). Nemít sociální síť, resp. nebýt aktivním 

uživatelem sociálních sítí, může být v současné době okolím vnímáno dokonce jako určitá 

forma sociálního vyloučení. Jednotlivci mohou přicházet o část dění, některé informace jim 

mohou uniknout. Určití uživatelé mohou být na sociálních sítích jen proto, že tam jsou ostatní 

a oni s nimi chtějí udržet krok. (Madden a kol., 2013). 

Spolu se založením sociální sítě máme možnost utvořit si vlastní profil, který se neustále 

spoluvytváří s naší aktivitou. Profil na sociálních sítích představuje určitou formu 

sebeprezentace. Na Facebooku to může být přidávání fotek, sdílení/psaní příspěvků na svou 

zeď, zapojování se do určitých komunit, resp. zájmových skupin pomocí označení „to se mi 

líbí“, případně pomyslným vstupem do jednotlivých skupin. Na Instagramu je tato aktivita 

soustředěna především do vizuální podoby, sebeprezentace je tam uskutečňována zejména 

sdílením fotek či videí. Na SNS uživatelé vystupují spíše realisticky, tzn. nepředstírají, že jsou 

jiného pohlaví, nepublikují zcela vymyšlené věci či zcela nepravdivé informace, ale (!) často se 

snaží o trochu vylepšit (Ševčíková, 2014). V praxi to vypadá tak, že lidé zveřejňují spíše 

pozitivní fotografie, tzn. něco, co se jim povedlo, něco, kde jsou šťastní. Případně používají 

filtry apod. Dochází tedy k utváření určité reality, která ale může být od skutečnosti odlišná a 

často spíše přikrášlená. 

„Zpětnou vazbou“ na námi zveřejněné fotografie jsou reakce druhých v podobě lajků, 

komentářů nebo např. sdílení jinými uživateli. Tyto informace často předurčují následné 

chování daných uživatelů, tzn. pokud se obsah, který jsme nasdíleli, líbil osobě, jejíž názor my 

považujeme za důležitý, budeme pravděpodobně sdílet více takových věcí a naopak (Siibak, 

2009). 
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Důležitým prvkem interpersonálního chování na sociálních sítích je tzv. sebe-

odkrývání. Rozlišujeme u něj jeho šíři a hloubku, tedy kolik informací zveřejňujeme a jak moc 

jsou intimní (Ševčíková, 2014). V adolescenci, v době, kdy začíná budování vrstevnických 

intimních vztahů, se tato míra zvyšuje (Macek, 2003). Na sociálních sítích je vyšší míra sebe-

odkrývání určitou normou (Christofides, Muise, Desmarais, 2009). Může docházet ke ztrátě 

pomyslných zábran a lidé uveřejňují informace, které jsou daleko za hranicemi. Vysoká míra 

sebe-odkrývání skýtá jak výhody, tak ale i nevýhody. Vyšší míra sdílení informací vyvolává 

vyšší pocit důvěryhodnosti, redukuje nejistotu a obecně zvyšuje okruh známých a přátel a také 

vlastní popularitu (Utz, Krämer, 2009). To můžeme zaznamenat i u soudobých youtuberů. Na 

jejich profilech/videích nalezneme spoustu osobních informací, což je jeden z faktorů získávaní 

čím dál větší sledovanosti. Nadměrné sebe-odkrývání může být ale vnímáno i negativně. Skrývá 

i určitá rizika, a to jak v online prostředí (krádež osobních údajů, identity nebo např. 

kyberšikana), tak i v offline (odmítnutí společností či určité konflikty s okolím apod.) 

(Ševčíková, 2014). Veškeré informace, které na sítích zveřejňujeme, mohou být přístupné všem 

a zároveň jsou velmi trvanlivé. I přestože fotografie z jednotlivých sítí můžeme smazat či 

zažádat o jejich smazání, nemůžeme zabránit jejich šíření po internetu (v případě, že si je někdo 

stáhne apod.). 

Hranice toho, co je publikovatelné, se v čase mění. To, co se dříve zdálo tabu, je dnes 

naprosto běžně na sítích k nalezení. Zároveň se ale mění i naše osobní hranice, a to zejména 

v období adolescence (Ševčíková, 2014). Snaha zalíbit se a být oblíbená nás může hnát 

k publikování věcí, které bychom jinak nezveřejnili. 

V následující části se budu zabývat jednotlivými aktivitami mladistvých a zároveň jejich 

četností. Informace vycházejí z výzkumu EU kids online IV zaměřeného na Českou republiku.3 

1.2 Používání internetu a online aktivity mladistvých 

Připojování k internetu 

Připojení k internetu je v současné době snadnější, než bylo před pár lety. I to zvyšuje 

možnou rizikovost spojenou s jejich používáním. K internetu se můžeme připojit z počítače, 

notebooku, avšak tou nejjednodušší a také nejčastější variantou je mobilní telefon. Z výzkumu 

EU kids online IV zaměřeného na Česko vyplývá, že prostřednictvím telefonu se denně 

k internetu připojí 84 % dětí, přičemž 29 % je na mobilu „téměř pořád“. 35 % všech dětí a 

 
3 Bedrošová, M., Hlavová, R., Macháčková, H., Dědková, L., & Šmahel, D. (2018). České děti a dospívající na 

internetu: Zpráva z výzkumu na základních a středních školách. Projekt EU Kids Online IV – Česká republika. 

Brno: Masarykova univerzita. 
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dospívajících tráví online více než 4 hodiny běžného školního dne, o víkendu je to již více než 

polovina všech dětí. Má cílová skupina, tedy děti vyššího věku, je online častěji, a to jak ve 

školní dny, tak i o víkendu. 

 

Graf 1: Množství času tráveného na internetu během běžného dne a během víkendu (%), Zdroj: EU KIDS ONLINE 
IV v České republice 2017-2018, vlastní zpracování 

Digitální propast (Digital divide) 

Digitální propastí je označována propast mezi těmi, kteří přístup k internetu a jiným 

moderním technologiím mají, a těmi, kteří ho nemají (Pojezná, 2017). Počet lidí, který nemá 

přístup k internetu, se každým rokem snižuje. Zatímco v roce 2011 mělo přístup k internetu 60 

% všech domácností, v roce 2019 to již bylo 81,1 %. Nacházíme zde vzájemnou korelaci 

mezi velikostí obce a počtem domácností s internetem. Čím větší obec, tím vyšší procento 

domácností s přístupem k internetu. Procento lidí používající internet souvisí i s věkem 

jednotlivců. Nejvyšší procento osob používající internet se nachází ve věku 16-24 let (98,3 %). 

S rostoucím věkem se poté procentuální podíl lidí používající internet snižuje. Např. u lidí 

starších 65 let používá internet necelých 40 %.  I zde ale dochází s každým rokem k nárůstu 

podílu osob. Pozitivní korelaci můžeme najít i u výše dosaženého vzdělání, čím vyšší dosažené 

vzdělání, tím vyšší procentuální podíl lidí používající internet. U lidí s vysokoškolským 

vzděláním je to téměř 100 % a to už po několik let. Internet nikdy v životě nepoužilo přes 14 

% lidí, přičemž nejvyšší podíl osob se nachází u lidí starších 75 let, zde je podíl 66,1 %, naopak 

u věkové skupiny 16-24 je tento podíl 0,5 %. (ČSÚ, 2019). 
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 2015 2018 2019 

Celkem (starší 16 let) 75,7 80,7 80,9 

Celkem (16-74) 81,3 86,5 87,0 

Pohlaví (starší 16 let)  

   Muži 77,9 82,8 83,6 

   Ženy 73,5 78,7 78,3 

Věk  

   16-24 97,0 99,1 98,3 

   25-34 95,4 98,9 97,3 

   35-44 93,9 97,6 97,1 

   45-54 86,7 93,4 94,3 

   55-64 68,0 77,3 81,2 

   65+ 28,4 38,4 39,2 

Vzdělání (25-64 let)  

   Základní 49,2 66,6 67,8 

   Střední bez maturity 78,1 87,2 87,6 

   Střední s maturitou 95,0 97,2 97,8 

   Vysokoškolské 99,4 99,7 99,7 

 

Tabulka 1: Osoby v Česku používající internet, podíl z celkového počtu osob v dané věkové skupině v %, Zdroj: ČSÚ, vlastní 
zpracování 

Nejvyšší procentuální zastoupení uživatelů internetu najdeme v Česku v Praze, zde je 

to 86 %. Naopak nejnižší podíl osob používající internet se nachází v Olomouckém (74 %), 

Libereckém (76 %) a Ústeckém (77 %) kraji (ČSÚ, 2019). 

 

 

Graf 2: Jednotlivci v krajích ČR, kteří použili internet alespoň jednou v posledních 3 měsících, Zdroj: ČSÚ, 2018, 

vlastní zpracování 
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Proč lidé internet nemají? 

Důvodů, proč lidé nemají internet, je několik. Tím nejčastěji uváděným je 

nezájem o internet (80,6 % respondentů), další odpovědí v pořadí bylo, že neumí 

s internetem pracovat (34 %). Mezi dalšími odpověďmi se objevily např. obavy o 

soukromí, cena vybavení, cena připojení či např. možnost připojení odjinud (ČSÚ, 

2019). 

 Domácnosti celkem Domácnosti osob 

starších 65 let 

Ostatní domácnosti 

V tis. % V tis. % V tis. % 

Domácnosti bez internetu 836,5 18,9 621,8 60,0 214,7 6,3 

Důvody, proč nemají domácnosti internet V tis. % V tis. % V tis. % 

   Nemáme zájem 674,4 80,6 537,9 86,5 136,5 63,6 

   Neumíme s internetem pracovat 284,4 34,0 209,7 33,7 74,7 34,8 

   Obavy o soukromí 33,0 3,9 25,4 4,1 7,6 3,5 

   Cena vybavení je příliš vysoká 100,9 12,1 55,2 8,9 45,7 21,3 

   Cena připojení je příliš vysoká 73,5 8,8 29,7 4,8 43,8 20,4 

   Přístup k internetu máme jinde 30,6 3,7 12,3 2,0 18,3 8,5 

 

Tabulka 2: Důvody, proč domácnosti v ČR nemají internet, Zdroj: ČSÚ, 2019, vlastní zpracování 

Aktivity na internetu  

Nejčastějšími aktivitami, kterým se děti a mladiství na internetu věnují, je sledování 

videí, poslech hudby, komunikace s rodinou a kamarády či sociální sítě. Všem těmto aktivitám 

se věnuje více než 70 % všech dětí, přičemž s rostoucím věkem u dětí se zvyšuje i čas strávený 

u těchto aktivit. Naopak více než 50 % dětí a mladistvých nikdy internet nevyužilo k 

vyhledávání zpráv (zpravodajského charakteru) (EU KIDS ONLINE IV, 2018). 
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Graf 3: Aktivity na internetu, do kterých se děti a dospívající zapojili během posledního měsíce (%), Zdroj: EU 
KIDS ONLINE IV v České republice 2017-2018, vlastní zpracování 

Digitální gramotnost 

Digitální gramotností rozumějme schopnost pohybovat se na internetu, tedy jaké 

znalosti a dovednosti pojící se s užíváním počítačů, mobilních telefonů apod. jejich uživatelé 

mají. Právě digitální gramotnost hraje důležitou roli v rizikovosti internetu. Lidé s vyšší 

digitální gramotností jsou na tato rizika schopni lépe reagovat. Vědí, jak např. změnit nastavení 

soukromí, jak zablokovat určitou osobu apod. Potvrzuje se, že s rostoucím věkem se digitální 

gramotnost zvyšuje. Mezi nejběžnější dovednost patří odstranění někoho ze svých kontaktů či 

vědomí informací, které by se na internetu neměly sdílet. Další v pořadí je potom znalost změny 

nastavení soukromí. Zhruba jen 50 % dětí ví, jak si ověřit pravdivost informací, přičemž je 14% 

rozdíl mezi chlapci a dívkami (60 % vs 46 %) (EU KIDS ONLINE IV, 2018). 

 

Graf 4: Dovednosti dětí a dospívajících na internetu, Zdroj: EU KIDS ONLINE IV v České republice 2017-2018, 
vlastní zpracování 
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1.3 Digitální média v kontextu psychosociálního vývoje dětí 

Děti prostřednictvím digitálních médií komunikují jak se svými vrstevníky, tak se ale i 

propojují s různými sociálními skupinami (zájmové a volnočasové skupiny), např. s fanoušky 

určité hudební skupiny či sportovního klubu, zájemci o filmy či knihy apod. Zde dochází 

k propojování internetu se sociálním kontextem vývoje dětí (Ševčíková, 2014). 

Online rizika 

Svůj vlastní profil na sociální síti má v Česku více než 90 % dětí ve věku 13-16 let. 

Průzkum ale ukazuje, že ne všichni z těchto uživatelů vědí, jak změnit nastavení svých profilů, 

či jak zajistit, aby profil nebyl přístupný každému (Hykyšová, 2019). 

Rizik na internetu existuje celá řada, ať už mluvíme o kyberšikaně, online agresi, 

zneužívání osobních dat či např. o snížené schopnosti soustředit se. Já bych se ale chtěla 

věnovat především psychosomatickým obtížím, které se často projevují v podobě nízkého 

sebevědomí a sociálních úzkostí. Z výzkumů vyplývá, že si děti do online prostoru přenáší 

výzvy a problémy ze svého každodenního offline života (Macek, 2003). 

Duševní zdraví a mentální pohoda 

Působením sociálních sítí na naše psychické zdraví se zabýval výzkum, který 

organizovala Královská společnost veřejného zdraví. Respondentů se např. ptala, zda jim 

sociální sítě způsobují úzkost, depresi, poruchy spánku, zda jim navozují pocit osamělosti, tzv. 

FoMo syndrom (strach ze zmeškání) nebo zda byli např. vystaveni kyberšikaně. 

„Nejhorší pro psychické zdraví je Instagram, říká nová studie.“4 

U Facebooku, Instagramu, Snapchatu a Twitteru výsledky ukázaly, že u mladých lidí 

zvyšují pocit méněcennosti a úzkosti, naopak jako téměř neškodný se ukázal Youtube. Zmíněné 

platformy mají zároveň špatný vliv na spací návyky, poškozují vnímání vlastní tělesné 

atraktivity a zvyšují syndrom FoMo. Vůbec nejhůře dopadl z výzkumu Instagram.  

Jako jedna z reakcí na tento „neúspěch“ Instagramu se objevila myšlenka Instagramu 

bez lajků. Jde o novou verzi Instagramu, kde by ostatní uživatelé neviděli počet tzv. „to se mi 

líbí“ a tedy o jakousi snahu, aby uživatelé této sítě nebyli pod tlakem, starali se méně o počet 

lajků, a naopak trávili více času s lidmi, na kterých jim záleží, uvedl šéf Instagramu Adam 

 
4 Nejhorší pro psychické zdraví je instagram, říká nová studie. Dobře nedopadly ani facebook a 

twitter. INFO.CZ [online]. [cit. 2020-03-11]. Dostupné z: https://www.info.cz/magazin/nejhorsi-pro-psychicke-

zdravi-je-instagram-rika-nova-studie-dobre-nedopadly-ani-facebook-a-twitter-9878.html 
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Mosseri (iRozhlas, 2019). Verze začala být testována v létě minulého roku v Austrálii a posléze 

i na vybraných účtech v Kanadě, Brazílii, Irsku, Itálii či Japonsku. Dle samotného Instagramu 

byly reakce na tuto novinku spíše pozitivní, a tak došlo k rozšíření do celého světa. Se skrytými 

lajky se můžeme již setkat i u některých českých a slovenských účtů, jde ale spíše o ty s vyšším 

počtem sledujících. Místo konkrétního počtu lajků se pod fotografií objeví např.: „toto se líbí 

„osobě X“ a dalším“. Lajky jsou u příspěvků ostatních skryté, ale my sami si u námi sdílených 

příspěvků počet lajků zobrazit můžeme (Pražák, 2019). 

1.4 Soukromí 

Poslední oblastí, kterou bych chtěla v rámci této kapitoly rozebrat, je soukromí. 

Soukromí je jednou ze stěžejních součástí užívání sociálních sítí a vnímání soukromí má 

bezprostřední vliv na naše působení na sociálních sítích. Již výše jsem problematiku spojenou 

se soukromím zmiňovala, v této části bych ji chtěla rozebrat více do hloubky, a to v souvislosti 

s naší sebe-prezentací a naším chováním na internetu. 

Internet dokáže informace uchovávat prakticky s nekonečnou životností, tedy pokud 

nějaké informace přes sociální sítě poskytneme, jsou zde uloženy dlouhodobě a zpřístupněny 

téměř komukoliv. I přestože si můžeme řadu věcí na soukromé nastavit, ne u všech je to možné. 

Doba, kdy jsme na internetu mohli vystupovat anonymně, je již za námi a chápání internetu 

jako anonymního prostoru je pryč (Rainie, Kiesler, Ruogu, Madden, 2013). Všechny informace 

poskytnuté na internetu mohou být posléze zneužity např. ke kyberšikaně, vydírání či 

vyhrožování (Ševčíková, Šmahel, Otavová, 2012). 

V určitých případech je nutné některé informace uvést, jinak totiž ztrácíme možnost 

využít veškeré funkce, které nám sociální sítě, případně aplikace nabízejí. Tím zároveň dochází 

k posouvání hranic v oblasti soukromí. Altman (1975, s. 6) na soukromí nahlíží jako na proces 

udržování interpersonální hranice, v níž jedinec či skupina reguluje interakci s ostatními. Jde 

tedy o jakousi hranici, pomocí které určujeme, co budeme s ostatními sdílet při vzájemné 

interakci. Soukromí je propojeno s procesem sdělování informací o nás ostatním, tedy s tzv. 

procesem sebe-odkrývání (Ševčíková, 2014). 

Kontrolovat si své soukromí je v offline světě daleko snazší než ve světě online, kde 

nemáme plné informace o tom, kdo všechno má k našim informacím přístup. Vzhledem k tomu, 

že aplikaci či sociální síť používat chceme, nemáme na výběr. Sociální sítě jsou samy o sobě 

naprogramovány tak, aby uživatelé měli prostor toho o sobě sdělit co nejvíce. Nabízejí nám 

řadu funkcí; od běžnějších jako je chatování, po ty méně běžné jako jsou hry. V každé 



15 

 

zveřejňujeme řadu dalších informací, a proto se hlídání soukromí stává čím dál složitější. V 

důsledku dochází k posouvání hranic, co soukromé je a co není, a to zejména u mladistvých, 

kteří se na sociálních sítích pohybují od útlého věku, a tedy tuto skutečnost vnímají už jako 

běžnou součást svých životů (Ševčíková, 2014). 

2 Sociální sítě a identita 

Oblast, kterou se budu zabývat dále, je tvorba identity na sociálních sítích. Internet je 

jedno z míst, kde můžeme být víceméně, kým chceme. Každý z nás si na internetu utváří svou 

vlastní identitu. Jen založením svého profilu na jakékoli sociální síti a poskytnutím několika 

základních informací o nás samotných, jelikož to po nás daná síť vyžaduje, jsme si vytvořili 

určitou online identitu. Jak moc bude totožná s naší offline identitou je poté na nás. Tato tvorba 

se liší síť od sítě. Existují sítě, kde je běžné udávat své reálné jméno, věk a tato identita opravdu 

kopíruje spíše náš offline život. Takovou platformou je např. Facebook, udávat své skutečné 

údaje je zde běžné, oproti tomu je mnoho jiných sítí, kde udání svého reálného jména již tak 

běžnou záležitostí není a lidé si spíše vymýšlí různé přezdívky apod. To, že lidé neudají své 

skutečné jméno, ale neznamená, že by chtěli předstírat, že jsou někým jiným, jen si zkrátka 

uvědomují, že každá platforma funguje trochu jinak. Na každé platformě mají jiné „publikum“ 

a tomu svůj obsah přizpůsobují. 

2.1 Pojem identita 

Definovat identitu není snadné, jelikož najdeme řadu možných vysvětlení, význam 

pojmu identita se rozšířil i na další významy, které již klasická definice nepojme. Já se pro svou 

práci rozhodla použít následující definici. Identitu chápejme jako to, kým nebo čím osoba nebo 

společenství lidí je. Detailnější definice poté uvádí „v naší kultuře dnes identitou vyjadřujeme 

u osoby nebo společenství více jejich charakteristik současně: její/jeho autenticitu, integritu, 

kontinuitu, relativní stejnost v čase, sebedefinování, definování jinými, odlišnost od jiných, 

uvědomění si odlišnosti, afiliaci s lidskými společenstvími.“5 Identitu si utváříme během 

sociálních procesů, a i po vytvoření je udržována a může být obměňována či přebudována na 

základě sociálních vztahů (Berger, Luckmann, 1999). Je tedy výsledkem aktivního procesu 

sebedefinování, sebereflexe, osobního hledání, osvojování si hodnot či např. činění rozhodnutí 

o tom, kým ve vlastním světě budu a kým budu ve vztazích s druhými lidmi (Hrubý, 2006). Já 

se v této kapitole soustředím na identitu vztaženou k „hledání Já“, tedy kým nebo čím osoba je. 

 
5 VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Sociální psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. Psyché 

(Grada). s. 89. ISBN 978-80-247-1428-8. 
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Na internetu, více než kde jinde, dochází k tzv. překryvu kontextů. Jednoduše řečeno 

jde o situaci, kdy se jedinec ocitne ve dvou zcela odlišných sociálních světech, s odlišnými 

normami, vyžadujícími odlišnou sociální odezvu, a on se s nimi musí vypořádat (Boyd, 2017). 

Tento jev je v současné době častější než kdykoliv předtím a sociálních sítí je běžnou součástí. 

Na Facebooku máme přátele z různých prostředí, ze své současné školy, bývalé školy, můžeme 

zde mít i rodiče, kamarády z tábora či např. kamarády z nějakého sportovního kroužku. 

Problém může nastat, když si např. příspěvek určený pro své současné spolužáky přečte rodina 

dotyčné osoby či např. lidé z tábora. Jeho příspěvek totiž nemusí pochopit tak, jak daný uživatel 

zamýšlel. A zde se právě dostáváme do situace, kdy dojde k překryvu sociálních kontextů. 

Každá osoba, která se rozhodne na sociálních sítích působit, se musí rozhodnout, zda se pokusí 

vyřešit překryv kontextů, nebo bude publikovat obsah určený pro skupinu, pro kterou se sama 

rozhodla (Boyd, 2017). Klíčovými pojmy v oblasti sociálních sítí jsou: soukromí (tímto 

pojmem jsem se již zabývala v první kapitole, proto mu již teď nebudu věnovat další pozornost), 

práce s identitou a sebeprezentace. 

2.2 Práce s identitou 

Sociální sítě (a obecně jakýkoliv portál, kde si utváříme online identitu) nám poskytují 

nekonečné možnosti, můžeme být kýmkoliv chceme. Náš přístup k tvorbě identity je ale napříč 

časem rozdílný. Danah Boyd (2017) ve své knize „Je to složitejší“ psala o tom, jak v mládí (90. 

léta) využívala internet k tomu, být někdo jiný, k úniku od reality a brala na sebe nespočet 

různých osob (identit). Právě anonymita těchto sítí ji oslnila a neuvěřitelně bavila. V současné 

době je ale situace již jiná, funkce sociálních sítí se v čase odlišují. I dnes mají jinou roli, než 

měly třeba před pěti lety, proměňuje se tvorba identity stejně jako náš přístup k jednotlivým 

sítím. V dnešní době už se lidé málokdy, opomeneme-li počítačové hry a virtuální světy, snaží 

nějakým výrazným způsobem změnit svou identitu (např. vydávání se za nějakou animovanou 

postavu) a spíše o sobě zveřejňují reálné informace (Boyd, 2017). 

Jednotlivé platformy se od sebe různými způsoby liší. Vystupování na různých 

sociálních sítích pod odlišnými jmény (reálné jméno vs přezdívka) neznamená, že si utváříme 

více identit v psychologickém smyslu. Naopak jsme se rozhodli vystupovat rozdílně na sítích 

s odlišnými normami, kde očekáváme jiné publikum. Může jít o vědomou kontrolu své 

sebeprezentace, nebo to může být způsobeno jen momentální reakcí na nutnost uvést nějaké 

uživatelské jméno. Kontext jednotlivých platforem (jejich odlišnost) není způsoben 

technickými rysy a funkcionalitou, ale naopak interakcí mezi mladistvými a tímto webem. 

V sociologii se setkáme s označením „sociálně konstruovaný“. Tzn. jednotliví uživatelé 
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naplňují normy daných sociálních sítí či je spoluutváří svou vlastní aktivitou. Střídat sociální 

kontexty a adekvátně se v nich chovat může zjednodušit fungování na sociálních sítích. 

Neznamená to, že by jednotliví uživatelé měli více identit, ale naučili se pohybovat v různých 

sociálních kontextech tak, jak je to žádoucí. Stejně se chováme i v našem reálném životě. 

Chováme se odlišně např. doma s rodinou a jinak s kamarády ve škole. Avšak v offline životě 

je to jednodušší, jelikož málokdy dochází k nějakému výraznému překryvu odlišných 

sociálních kontextů (Boyd, 2017). 

2.3 Sebeprezentace 

Vysvětlení pojmu sebeprezentace v sociologickém pojetí nabízí Maříková a spol. 

Sebeprezentaci definují jako autoprezentaci: „Předpona auto vychází z řeckého autos a 

odkazuje k sobě samému. Jedná se tedy o proces, který je vztažen k samotnému jednotlivci, jenž 

se projevuje určitým způsobem stylizovaného chování. Toto stylizované chování je v souladu s 

přesvědčením samotného konkrétního jedince a v souladu s tím, aby jedinec sám svou činností 

vyvolal nejlepší dojem na své okolí. Autoprezentace úzce souvisí s pojetím vlastního já a 

znázorňuje sebepoznání.“6 Ráda bych dala tento pojem i do souvislosti s identitou. Dle 

Schlenkera (1986) se pomocí sebeprezentace prezentujeme druhým, ukazujeme jim tedy naši 

osobní identitu. Proto bych ráda část své práce věnovala objasnění pojmu sebeprezentace. 

K sebeprezentaci budu přistupovat z pohledu Ervinga Goffmana, následující kapitola 

tedy vychází z jeho poznatků. Goffman (1999) na probíhající interakce v běžném životě 

nahlížel jako na divadelní představení. Stejně jako se v divadle setkáváme s jedinci a 

účinkujícími, setkáváme se s nimi i v běžném životě a monitorujeme, jaké dojmy v lidech 

vyvoláváme (Šubrt 2001). Kdykoliv se jednotlivec objeví v nějaké společnosti (v našem 

případě mluvíme o sociálních sítích), mají ostatní tendenci se o něm dozvědět co nejvíce 

informací, nebo naopak využít informací, které už o dané osobě mají. Tyto informace poté 

ostatním pomáhají lépe definovat situaci, odhadnout chování dané osoby, tedy, co mohou od 

dané osoby očekávat nebo co pravděpodobně ona očekává od nich. Obecněji řečeno, snažíme 

se mít neustále kontrolu nad tím, jak se na nás ostatní dívají a jak nás chápou (Goffman, 1999). 

Zároveň také my přijímáme informace o ostatních a utváříme si o nich určitou představu. Říká 

se tomu tzv. management dojmů (impression management) (Pospíšilová, 2016). V tomto 

pohledu vycházíme z toho, že identita je statickou vlastností člověka, je neustále konstruovaná, 

dosahovaná vzájemnou interakcí lidí a okolním sociálním světem (Abbas, Dervin, 2009). 

 
6 PETRUSEK, Miloslav, Hana MAŘÍKOVÁ a Alena VODÁKOVÁ. Velký sociologický slovník. Praha: 

Karolinum, 1996, s. 117. ISBN 80-7184-164-1. 



18 

 

Nezáleží na tom, zda komunikujeme tváří v tvář či online, princip je vždy stejný, jen publikum 

je odlišné. Vždy jednáme na základě předpokládaných reakcí ostatních (Pospíšilová, 2016). 

Bylo již prokázáno, že online prostředí, respektive sociální sítě mají na sebeprezentaci 

specifický vliv. Zatímco v offline světě je komunikace neustále probíhající, v online prostředí 

je omezená (ale i podporovaná) např. technickými možnostmi (Pospíšilová, 2016). Tato 

omezenost určuje nejen to, jak se prezentujeme, ale také to, jakým způsobem sebeprezentaci 

čteme. Technické možnosti nám rozšiřují spektrum sebeprezentace. Díky různým nastavením 

se můžeme prezentovat více způsoby (můžeme informace mazat, upravovat, přidávat, skrýt 

před určitou skupinou osob apod.), tzn. máme nad svou sebeprezentací větší kontrolu než 

v offline životě (Pospíšilová, 2016). Sebeprezentace probíhá dvěma způsoby: explicitně a 

implicitně: 

Explicitní forma sebeprezentace: Ta probíhá zpravidla prostřednictvím uživatelských 

účtů, tedy prostřednictvím informací, které o sobě lidé sdělují sami. Mluvíme o informacích, 

které o sobě osoba sama uvede např. na svém profilu (Gross, Acquisti, 2005). 

Implicitní forma sebeprezentace: Jde např. o příslušnost k nějaké skupině či vazby se 

svými přáteli. „Vidět někoho v rámci kontextu jeho vztahů je zdrojem informací pro kohokoliv, 

kdo tyto vztahy může vidět.“7  

Sociální sítě nám poskytují nové formy sebeprezentace, naopak ty tradičnější, jako jsou 

např. gesta či mimika, chybí či jsou silně omezeny (Papacharissi, 2002). Goffman rozdělil 

způsoby, kterými dojem vzbuzujeme v offline komunikaci u ostatních, na projevy dané (given) 

a vysílané (given off). Rozdíl objasnil Papacharissi: „Jedná se o rozdíl mezi informacemi, které 

o sobě člověk uvádí přímo (given), a těmi, které vznikají mimoděk (given off). Ty druhé jsou 

více dramaturgické a kontextuální, často mimoverbální a nezamýšlené“.8 I zde se setkáme 

s rozdílem mezi online a offline prostorem, jelikož v offline prostředí máme větší kontrolu nad 

tím, co vzniká mimoděk, můžeme se setkat i s názorem, že vysílané výrazy (given off) nejsou 

v online komunikaci tak časté (Persson, 2012).  

Neustále měnící se možnosti online prostředí implikují proměnnost pravidel 

sebeprezentace. Lidé, stejně jako v běžném životě, upravují svá jednání na základě zpětné 

vazby ostatních, teoreticky se to dá nazvat teorie sociálního učení (Bandura, 1977) 

 
7 Donath, J. S., boyd, d. (2004): Public displays of connection, BT Technology Journal 22 (4): 73. 
8 Papacharissi, Z. (2002): The presentation of self in virtual life: Characteristics of personal home pages, 

Journalism & Mass Communication Quarterly 79 (3): 644. 
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(Pospíšilová, 2017).  Sebeprezentace může být u některých jedinců cílem či motivací používat 

sociální sítě. Tzn. reakce druhých nás mohou motivovat na sociální síti zůstat či být aktivním 

přispěvatelem (Burke et al., 2009). Tito uživatelé se pomocí úpravy fotek, přidávání různých 

videí a fotografií ze svých životů snaží udělat dojem na ostatní pomocí prezentování svého 

ideálního já. „Sebeprezentace je zde (na sociálních sítích) nutnou podmínkou interakcí a bytí 

ve virtuálním prostoru.“9 Prezentování informací je běžnou součástí užívání sociálních sítí, bez 

toho ve virtuálním prostoru prakticky neexistujeme (Tufekci, 2007; Young, 2013). 

2.4 Identita mladistvých a sociální sítě 

Období adolescence 

Období adolescence je pro rozvoj identity považováno za klíčové (Buckingham, 2008). 

Adolescenty jsou označovány osoby ve věku šestnáct až dvacet, respektive dvacet dva let. 

Mimo označení adolescenti se můžeme setkat také s označením dorost, mladiství či 

„teenagers“. Toto období je vnímáno jako jakýsi přechod mezi dětstvím a dospělostí. Dle 

Macka (2003) je základním atributem adolescence dokončení pohlavního dozrávání, fyzický a 

duševní vývoj a sociální učení obecně. Období dospívání se stává čím dál důležitější, jde o 

období přípravy na roli dospělého, na jedince jsou kladeny čím dál větší požadavky ze 

sociálního prostředí spolu se stále větším množstvím informací a možností volby (Nováková, 

2008).  

Výrazné změny se projevují zejména v psychických procesech mladistvých. Adolescent 

si již vytváří vyhraněnější názory, odstupuje od naivního pohledu na svět a přesouvá se k tomu 

reálnějšímu. Tyto osoby jsou nyní schopny obhájit si své názory, pouští se do hlubších sporů, 

umí užívat logickou argumentaci a zároveň metody analýzy a syntézy (Martinkova, 2012). 

Mladiství, respektive dospívající jedinci se nacházejí v období, kdy svou identitu teprve 

hledají. Rozvoj identity nesouvisí s inteligencí osoby, ale s charakteristikami osobnosti, jedinec 

může zažívat pocity zmatenosti ze své vlastní úlohy, role v tomto období, dřívější hodnoty jsou 

najednou nesrozumitelné a nejasné (Erikson, c2015). Jde o období, které je startovací čarou 

v rozvoji identity, rozhodně ale není obdobím konečným. Jedinec si chce ujasnit vztah k sobě 

samému, což je důsledkem vlivu tělesných, psychických i sociálních změn. Identita se rozvíjí 

jak na úrovni osobní, tak i sociální. U osobního rozvoje mluvíme především o intimní 

sebereflexi a sebehodnocení, tedy pocit vlastní unikátnosti, neopakovatelnosti a oddělitelnosti 

 
9 POSPÍŠILOVÁ, Marie. Facebooková (ne)závislost: identita, interakce a uživatelská kariéra na Facebooku. 

Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. s. 28. ISBN 978-80-246-3306-0. 
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od druhých a zároveň uvědomování si a prožívání rolí, které jedinec zastává. Co se týče 

osobnostního rozvoje, zde mluvíme o účasti v různých sociálních skupinách, hlavním je pocit 

začlenění, spolupodílení se, kontinuity ve vztazích i v čase. Obecněji řečeno podstatou je 

ujasňování si základních vztahů, tedy jak vztah k sobě samotnému, tak i k okolí (lidem, 

subjektům, ale třeba i k vlastní budoucnosti a hodnotám) (Macek, 1999). 

V současné době se můžeme čím dál častěji setkat s pojmy sebereflexe a seberegulace, 

které se stávají pro adolescenty hodnotou samo o sobě. Dle Macka (2003) je pro střední období 

adolescence typická snaha odlišit se od ostatních (např. v oblékání, hudbě apod.). Typický pro 

adolescenty je zároveň zájem o svůj fyzický vzhled ve vztahu k současnému ideálu atraktivity. 

Vzhled, myšleno fyzický, může znamenat vyšší sociální akceptaci či prestiž (Vágnerová, 2005). 

Atraktivní jedinci jsou svým okolím zpravidla lépe přijímáni. Důležitým pojmem v dospívání 

je pojem sebepojetí, jednotlivci se zaměřují na vlastní budoucnost, na své „ideální“ já. Posléze 

dochází ke srovnávání ideálního a reálného já, a to se projevuje v míře sebepřijetí. Větší rozpor 

nacházíme u starších adolescentů a spíše u dívek. Důležitým atributem pozitivního 

sebehodnocení je uznání vlastní hodnoty, to se odvíjí od toho, do jaké míry považuje jedinec 

své „já“ za pravdivé a autentické (Macek, 1999). Velký význam mají v tomto období 

vrstevnické, přátelské a partnerské vztahy. Vrstevnické vztahy slouží jedincům k poskytování 

názorů, pocitů apod. Dle Macka slouží tyto vztahy k hledání a ujasňování si vztahu k sobě 

samému. 

Období dospívání hraje v utváření identity významnou roli. Jde o období, kdy tvorba 

identity začíná a jedinec je ovlivňován mnoha faktory, které následně identitu rozvíjejí jak 

na osobní, tak i sociální úrovni. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou sociální sítě 

nedílnou součástí života většiny mladistvých, i ony se podílejí na tvorbě jejich identity. 

Sociální identita, role online komunit v tvorbě identity 

Ráda bych věnovala alespoň část své práce roli online komunit v tvorbě identity. Každý 

z nás má svou určitou osobní identitu, tedy určitý soubor charakteristik, vlastností, které určují, 

kým jsme a týkají se čistě nás, ty víceméně řídí naše chování napříč různými situacemi (Stryker, 

Burke, 2000). Podle teorie sociální identity má každá osoba několik různých tzv. sociálních 

identit, ty se vážou na prostředí, ve kterém se nacházíme. Např. v rodině jsme matkou, ve škole 

studentem apod. (Tajfel, 2010). „Sociální identita je vědomí a vnímání příslušnosti k sociální 

skupině, což je spojeno s přijímáním hodnot, norem a postojů panujících v této skupině a 
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současně vymezováním se vůči dalším skupinám.“10 V online prostředí v konkrétních 

skupinách vždy existuje jeden společný faktor (společný jmenovatel, téma, diskurz), který zcela 

neznámé uživatele sdružuje, stává se jedním z hlavních prvků utvářené sociální identity. Lidé 

v tomto prostředí vystupují anonymně, je tedy velice složité rozpoznat, zda se jednotlivci 

ztotožňují se svou reálnou identitou. Dochází k popírání svých specifických osobnostních 

charakteristik (Spears, Lea, Postmes, 2007). Jedinec se může ztotožnit s internetovou 

komunitou a dojde k rozvoji specifické identity, která je napojena na danou internetovou 

skupinu. Na rozdíl od offline světa jedinec postrádá jakoukoli kritickou zpětnou 

vazbu/alternativní názory a spoluúčastníci komunity ho v jeho názorech a postojích podporují. 

Pokud se v komunitě objeví reakce, která je v rozporu s hlavními myšlenkami skupiny, není 

tento jedinec často do skupiny vpuštěn, případně je ze skupiny vyloučen (Ševčíková, 2014). 

Problémem pak může být situace, kdy dojde ke ztotožnění jedince s danou skupinou, jelikož 

má daná komunita významný vliv na jeho názory, hodnoty, postoje a může to ovlivnit i jeho 

chování. Jedinec pak může ztratit určitou perspektivu a je odmítavý k názorům, které jsou 

odlišné od těch jeho. Aktivita v online prostoru je ale silně umocněna pocity z offline prostoru. 

Výběr online skupin souvisí s individuálními charakteristikami jednotlivců a sociálním 

zázemím z offline prostředí. K online skupinám se mohou přidávat osoby, které se v offline 

prostředí cítí odmítáni nebo mají pocit vyloučení (De Koster, Houtman, 2008).  

3 Prolínání online a offline sociálního prostoru 

Otázka propojenosti online a offline sociálního prostoru je jedním ze stěžejních témat 

mé bakalářské práce. Zajímá mě, do jaké míry tyto dva světy oddělujeme, či zda je vnímáme 

jako jeden. V této kapitole se budu zabývat názory odborníků na tuto problematiku a poté jejími 

rozdílnostmi a možným prolínáním. 

3.1 (Ne)provázanost online a offline světů v průběhu vývoje médií 

Názorů na (ne)provázanost online a offline sociálního prostředí můžeme najít celou 

řadu. Na sociální svět se postupem času začalo nahlížet jako na jednotný, sestávající z online i 

offline světa. Tento pohled chápe tyto dva světy jako provázané, příkladem tohoto názoru je 

např. práce Ellisonové a Boydové, ty se na sociální sítě dívají jako na „reflektující 

nezprostředkované sociální kultury“ (boyd, Elisson, 2007: 9). Světy online a offline tedy 

chápou jako světy provázané, sociální struktury se totiž nacházejí v obou těchto prostředích. 

 
10 ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Praha: Grada Publishing, 

2014, s. 148. ISBN 978-80-247-5010-1. 
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David Beer si zase pokládá otázku, zda „je možné rozdělovat interakce a každodennost na 

online a offline část i v případě, že by byly vzájemně provázané.“11 

Vysvětlení proměny sociálního prostředí se setkává s různorodými názory. Někteří 

autoři označují novou situaci pojmem remediace, tzn. starší média jsou používána pouze jiným 

(novým) způsobem. Tedy dochází k přetváření a rozšiřování předchozích médií. Dalším 

argumentem je koncept mediatizace, tedy, že nová média jsou všude okolo nás a interakce 

online se propojují s těmi offline. Mediální chápání se dostává do čím dál více oblastí života a 

je nemožné (dle určitých autorů) je oddělovat. S opačným názorem přicházejí Horstová a 

Miller, ti označují teze o provázanosti a propojování online a offline prostředí jako chybné 

(Pospíšilová, 2016). 

3.2 Model vzájemného konstruování (Co-construction model) 

Základní myšlenkou tohoto modelu, jehož autorkou je Patricia Greenfield (1984), je 

skutečnost, že uživatelé internetu obsah a prostředí spoluutvářejí. Tedy z uživatelů se stává 

aktivní součást internetového prostředí. Tyto osoby již chápeme jako spolutvůrce obsahů, 

zkrátka jako někoho, kdo ovlivňuje a je ovlivňován samotnou online kulturou, kterou pomáhá 

utvářet (Ševčíková, 2014). Z výzkumů vychází, že děti si do online prostoru přináší své 

problémy a výzvy, se kterými se setkávají v každodenním životě. Toto se týká zejména 

adolescentů, jelikož procházejí výraznými bio-psycho-sociálními změnami (Macek, 2003). 

Právě zde se ukazuje, že fyzické, sociální a digitální světy mladistvých jsou propojené a dochází 

k jejich prolínání.  

3.3 Online vs offline sociální prostor 

Fyzický, sociální a digitální svět mladistvých je propojený a vztahy mezi nimi jsou 

vzájemné (Subrahmanyam, Šmahel, 2011). Představa online světa jako anonymního prostoru, 

kde si každý může vytvořit jakoukoli identitu, již není úplně aktuální (Rainie, Kiesler, Ruogu, 

Madden, 2013). Přestože dřívější domněnky potvrzovaly spíše oddělenost online a offline 

sebeprezentace a obecně se předpokládalo, že člověk může být kýmkoliv, kým chce. Na druhou 

stranu dříve, před rozšířením internetu, před fotoaparáty téměř v každém zařízení apod., byla 

anonymita daleko běžnější a pravděpodobnější, než je tomu dnes. Turkle (1995) dokonce 

vystoupila s názorem, že mladiství mohou využívat internet k experimentování s vlastní 

identitou. Tato domněnka však tenkrát korelovala se soudobými anonymními chaty a 

 
11 POSPÍŠILOVÁ, Marie. Facebooková (ne)závislost: identita, interakce a uživatelská kariéra na Facebooku. 

Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. s. 16. ISBN 978-80-246-3306-0. 
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aplikacemi, kde lidé vystupovali pod různými přezdívkami a komunikovali s neznámými 

osobami (Ševčíková, 2014). Dnešní výzkumy ale spíše potvrzují úzkou propojenost online a 

offline světů a původní myšlenky internetové anonymity popírají (Subrahmanyam, Šmahel, 

2011). I proto se v současné době upouští od označení offline světa jako reálného, do opaku se 

dává spíše fyzický vs digitální svět či online vs offline svět. „Digitální světy jsou pro mladé 

lidi velmi reálné a v rámci svých subjektivních zkušeností se dokonce může „reálné“ a 

„virtuální“ prolínat.“12 

Oběma světy jsem se již zabývala v předchozích kapitolách. Zatímco v online světě se 

pohybujeme v několika komunitách zároveň, dochází tedy k častým sociálním překryvům, 

v offline sociálním světě tyto překryvy nejsou tak časté, a proto pro nás může být jednodušší se 

prezentovat tak, jak je pro danou sociální skupinu vhodné. Rozdílnost bych ráda demonstrovala 

na příkladu amerického lidskoprávního aktivisty Stokelyho Carmichela (Meyrowitz, 1985). S. 

Carmichael byl řečníkem, který v 60. letech minulého století pravidelně řečnil před různými 

publiky. Před každým publikem používal jiný styl promlouvání. Když byl ale posléze pozván 

do televize nebo rádia, najednou promlouval ke všem skupinám dohromady a on si musel 

vybrat, jakým stylem mluvit bude. Věděl, že ať zvolí jakýkoliv styl, vždy se najde skupina lidí, 

kterou zkrátka kvůli tomuto neosloví. Stejně jako tento řečník se i dnešní uživatelé sociálních 

sítí snaží oslovit publikum, které oni sami chtějí. Je tedy prakticky nemožné dosáhnout 

stoprocentního „úspěchu“. I proto se nám často může zdát osoba, kterou známe i z offline 

života, jiná. Může to ovšem tkvět v tom, že si daná osoba na sociálních sítích vybrala jiné cílové 

publikum, než do kterého my spadáme (Boyd, 2017). 

Jako ukázku online prostoru jsem si zvolila Facebook a Instagram, a to z důvodu, že to 

jsou v současné době jedny z nejužívanějších sociálních sítí mezi mladistvými a ti zde mají 

široké možnosti sebeprezentace. Mohou se prezentovat jak vizuálně (zejména na Instagramu), 

tak zároveň i formou psanou v podobě přidávání příspěvků, komentování nebo např. přidávání 

se do různých zájmových skupin (to je typické spíše pro Facebook). Zároveň to jsou dvě 

relativně odlišná prostředí. 

4 Shrnutí teoretické části 

V poslední kapitole bych ráda shrnula prozatímní poznatky, kterými jsem se zabývala 

ve své teoretické části, veškeré zdroje byly již uvedeny výše, proto je do této kapitoly znovu 

 
12 ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu. Praha: Grada, 2014. Psyché 

(Grada). s. 31. ISBN 978-80-210-7527-6. 
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neuvádím. Pro svou práci definuji identitu následovně: prožívání toho, kým nebo čím jedinec 

nebo společenství je (vlastní autenticity, jedinečnosti a konzistentnosti v čase a prostoru). 

Období adolescence (mladiství ve věku šestnáct až dvacet, resp. dvacet dva let) je pro tvorbu 

identity stěžejní, je to doba, kdy se identita člověka začíná utvářet. Faktorů, které tuto tvorbu 

ovlivňují, je několik. Jedním z nich mohou být právě sociální sítě. Dnešní mladiství se na 

sociálních sítích pohybují (až na výjimky) téměř denně. Čeští studenti (věk 16-24 let) patří 

v užívání sociálních sítí k evropskému nadprůměru. Připojení k internetu je dnes daleko 

běžnější, než bylo před pár lety a počet lidí mající možnost připojit se každým rokem narůstá. 

I přesto se ale najdou lidé, kteří připojení nemají, mluvíme však spíše o lidech ve vyšším věku, 

v mé cílové skupině je to pouze půl procenta.  

Nejužívanějšími sociálními sítěmi za rok 2019 byl Facebook, Youtube, Whatsapp, 

Facebook Messenger či Instagram. Právě zde se odehrává určitá část sociálního života 

mladistvých. Mimo utváření různorodých přátelství (ať už s lidmi, které znají z offline světa, 

s či úplně novými) zde dochází i k určité sebeprezentaci. Spolu se založením sociální sítě si 

uživatelé utvoří svou online identitu, která je poté dotvářena jejich online aktivitami. V dnešní 

době je již běžnější vystupovat „reálněji“, respektive online svět již více kopíruje ten offline. 

Na druhou stranu i tak mají dnešní uživatelé široké možnosti v utváření své identity, mluvíme 

zejména o těch technických. Setkáváme se také s tím, že se jedinci na sítích tak trochu 

přikrášlují a vytvářejí si "ideálnější“ formu svého já. Zpětnou vazbou na jejich prezentaci jim 

jsou poté např. lajky či komentáře. Ty mohou mít následně vliv na jejich budoucí online 

aktivitu. V online světě dochází k různým sociálním překryvům, s kterými se musí dnešní 

mladiství vypořádat, a tak se např. může jejich aktivita lišit napříč různými sociálními sítěmi, 

či se rozhodnou promlouvat jen k určitému typu publika. Jejich odlišné chování na různých 

sítích však neznamená utváření více identit v psychologickém smyslu, jen si zkrátka 

uvědomují, že každá platforma vyžaduje odlišné chování, a to z důvodu jiných sociálních 

norem. Uživatelé sociálních sítí jsou vnímáni jako aktivní součást online prostoru, tzn. že 

dotváří online prostředí, jejich aktivitou je daná síť budována a jsou utvářeny i jednotlivé normy 

a pravidla. 

Názory na (ne)propojenost online a offline sociálního světa se v čase mění. V dnešní 

době se odborníci přiklání spíše k názoru o propojenosti těchto světů. Představa online světa 

jako anonymního prostoru již dnes není aktuální, a proto se také upouští od označení offline 

světa jako reálného a do protikladu se dává spíše svět fyzický a digitální či svět online a offline. 
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Praktická část 

V praktické části se zaměřuji na mnou provedený výzkum. Nejprve se budu zabývat 

cílem a výzkumnými otázkami, dále poté metodologií, participanty a analýzou dat. V závěru se 

budu věnovat výsledkům samotného výzkumu, tedy jak otázkami dílčími, tak i těmi hlavními. 

5 Cíl a otázky výzkumu 

Výzkum je zaměřen na používání sociálních sítí mladistvými. Respondentů jsem se 

dotazovala, jakým způsobem k sociálním sítím přistupují, tedy jak oni sami na sítích působí a 

zároveň jak vnímají sociální sítě ostatních. Následně jsem se ptala na jejich názor ohledně 

propojení online a offline sociálního prostoru. Vzhledem k těmto oblastem jsem výzkum 

rozdělila na tři hlavní výzkumné otázky: 

1. Jakým způsobem si v online sociálním prostoru mladiství utváří svou vlastní 

identitu? 

2. Jak dnešní mladiství vnímají identitu v online sociálním prostoru? 

3. Do jaké míry vnímají dnešní mladiství online a offline sociální prostor jako 

provázaný? 

Ke všem oblastem jsem dále stanovila několik dílčích výzkumných otázek, pomocí 

kterých jsem se snažila nalézt odpověď. Pro každou z oblastí jsem si určila svůj vlastní cíl, tedy 

co bych se ráda ze svého dotazování dozvěděla. Otázky jsem se snažila pokládat tak, aby 

respondenty přiměly se nad danou problematikou/tématem zamyslet a ujasnit svůj vlastní 

názor. Jsem si vědoma, že je toto téma blízké mnohým z nás a řadu věcí si uvědomujeme, avšak 

nikdy jsme nad tím nepřemýšleli hlouběji. Proto jsou otázky pokládány tak, aby respondenta 

vedly k zamyšlení se nad problematikou. 

První výzkumná otázka se zaměřuje na to, jakým způsobem si dnes mladiství utvářejí 

identitu v online prostoru. Snažím se tedy zjistit, zda dochází k určitému hlídání identity, 

především, zda respondenti přemýšlejí, co přidávají, co píšou, zda se jejich vystupování napříč 

jednotlivými sociálními platformami liší, jaké mají pocity, když předstupují před lidi, kteří je 

znají jen z online světa, či jakou roli pro ně hrají např. lajky nebo komentáře. Respondentů jsem 

se dále dotazovala, zda nějakým způsobem přidávané fotografie upravují a jaké typy fotografií 

sdílejí. Mimo jiné jsem se snažila potvrdit/vyvrátit hypotézu, která stanovuje, že se na sítích 

snažíme vytvářet ideální obraz sebe samotných, tedy že se určitým způsobem přikrášlujeme a 

přidáváme spíše radostné fotografie či něco, co se nám povedlo. 
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Druhá otázka je zaměřena na vnímání identity. Hlavním cílem pro mě bylo zjistit, zda 

si uživatelé sociálních sítí (dnešní mladiství) utvářejí spolu s profilem na sociálních sítích i 

určitou představu o osobnosti dané osoby, jakým způsobem poté s touto informací pracují a jak 

to ovlivňuje jejich chování v offline světě. Dotazovala jsem se zejména na to, zda to má poté 

vliv na zájem se s danou osobou setkat i v offline světě, zda existují určitá specifika, pomocí 

kterých si daný názor utvářejí (jako např. typ fotek, popisky apod.), či zda jsou poté ochotni na 

základě offline zkušenosti svůj názor změnit. 

Poslední výzkumná otázka se zabývá (ne)propojeností online a offline sociálního 

prostoru. Hlavním cílem bylo zjistit, do jaké míry vnímají dnešní mladiství tyto dva světy jako 

propojené (jednotné), respektive zda mají pocit, že online sociální sítě kopírují (byť 

v přikrášlené verzi) svět offline, uživatelé na sociální sítě přidávají své reálné fotky, své reálné 

jméno, jejich sociální kontakty se shodují a online svět je tedy spíše jakýmsi doplňkem toho 

offline, nebo zda se domnívají, že to jsou dva naprosto odlišné světy a internet vnímají spíše 

jako anonymní prostor, kde si utváříme odlišnou identitu. Dotazovala jsem se, jakou roli 

v kontextu vnímání identity hraje blízkost daných osob a zda poté online a offline sociální 

prostor srovnávají. Zároveň jsem zde pracovala s myšlenkou, která stanovuje, že se v současné 

době nedává do protikladu reálný a online svět, ale spíše online a offline, případně fyzický a 

digitální, jelikož dnešní mladiství mohou právě i svět online vnímat již jako reálný a 

respondentů jsem se dotazovala na jejich názor. 

Pomocí výše definovaných otázek jsem se snažila získat odpovědi v otázkách 

utváření/vnímání identity a také (ne)propojenosti online a offline sociálního prostoru. Cílem 

pro mě bylo objasnit si názor mladistvých na tuto problematiku a zároveň potvrdit, či naopak 

vyvrátit hypotézy, se kterými jsem pracovala ve své teoretické části, a ze kterých jsem 

vycházela při definování jednotlivých výzkumných otázek. 

6 Metodologie 

Odpovědi na otázky byly získány pomocí kvalitativního výzkumu. Tento přístup 

vnímám jako nejvhodnější, jelikož mi umožnil lépe pochopit názor daného respondenta. 

Respondent má možnost se více rozmluvit a zároveň se mohu v případě potřeby na cokoli 

doptat. Jednou z předností kvalitativního dotazování je právě možnost při zkoumání dané 

problematiky – ať už jedince či skupiny aj. – získat podrobný popis a vhled, uvědomuji si ale i 

možné nevýhody, kterými může být např. to, že získané informace nejsou vždy zobecnitelné na 

celou populaci (Hendl, 1999).  
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Jsem si vědoma, že závěry svého výzkumu nemohu zobecnit na celou populaci a nejedná 

se o reprezentativní vzorek lidí. Mým cílem tedy není kvantifikace zkoumané problematiky, ale 

naopak snaha hlouběji pochopit, jakým způsobem dnešní mladiství k sociálním sítím 

v kontextu utváření/vnímání identity přistupují. 

Definici kvalitativního výzkumu můžeme najít např. u Creswella, který ho definuje 

následovně: „Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník 

vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků 

výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“13 

7 Metodika 

Pro svůj výzkum jsem se rozhodla zvolit metodu osobního rozhovoru, který jsem 

z důvodu různých omezení v důsledku koronaviru nakonec realizovala formou videohovoru – 

konkrétně přes platformu Skype, respektive Instagram. Rozhovory trvaly v rozmezí 20-60 

minut, avšak v průměru okolo 30 minut. Nahrávány byly na diktafon a souběžně s nimi byl 

prováděn i zápis odpovědí, přičemž následně byl zápis doplněn z jednotlivých nahrávek 

rozhovorů. V úplném začátku jsem nejdříve uskutečnila dva „pilotní“ rozhovory, pomocí 

kterých jsem si ověřila, zda respondenti otázky chápou opravdu tak, jak jsem zamýšlela, zda 

jsou pro ně otázky jednoduše pochopitelné a jsou schopni mi na ně odpovědět. Zároveň jsem si 

i ověřila, zda nejsou otázky zavádějící a opravdu je pouze přimějí se nad problematikou 

zamyslet. Teprve poté jsem uskutečnila rozhovory i s dalšími osobami. 

Zvolila jsem polostrukturovaný rozhovor (tedy rozhovor pomocí návodu). Ten se 

využívá „tehdy, pokud k výzkumnému problému existují určité znalosti a indikátory, které může 

výzkumník dále rozvíjet či doplňovat.“14 Měla jsem určenou základní strukturu svých otázek, 

pokud mě ale něco zaujalo, překvapilo, navedlo na jinou otázku aj., respondenta jsem se 

dotázala na doplňující informace. Rozhovor jsem zvolila z toho důvodu, že mi dal prostor lépe 

pochopit názor mého respondenta, vyjasnit si případné nesrovnalosti a přiměl respondenta se 

nad problematikou zamyslet. Zároveň „rozhovor klade menší nároky na iniciativu respondenta, 

pro respondenta je obtížnější vynechat odpovědi na některé otázky. Zároveň je téměř jisté, že 

 
13 CRESWELL, John W. Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions. Thousand Oaks, 

Calif.: Sage Publications, 1998, s. 403. ISBN 0761901442. 
14 LINDEROVÁ, Ivica, Petr SCHOLZ a Michal MUNDUCH. Úvod do metodiky výzkumu. Jihlava: Vysoká škola 

polytechnická Jihlava, 2016. s. 61. ISBN 978-80-88064-23-7. 
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dotazovaná osoba je ta, která byla vybrána do vzorku,“15 tedy že na odpovědi odpovídá 

skutečně osoba spadající do vzorku a ne např. její sourozenec, či jiný člen rodiny. 

8 Participanti 

Výzkum jsem původně zamýšlela zaměřit pouze na mladistvé ve věku 17 let. 

Předpokládala jsem, že navštívím gymnázium, na kterém jsem studovala, a zde oslovím možné 

respondenty. Avšak situace se vyvinula jinak, než jsme všichni předpokládali, a osobní setkání 

nebylo reálné (vzhledem k opatřením zavedeným kvůli koronaviru). Vzorek jsem se tedy 

rozhodla rozšířit i na 18leté, jelikož mi to usnadnilo nalézt potenciální respondenty. Tento věk 

jsem zvolila, jelikož se jedná o osoby, které na sociálních sítích patří k těm nejaktivnějším a 

zároveň se nachází v jednom z nejdůležitějších období pro rozvoj identity. Jde o období, kdy 

započíná proces tvorby identity. 

Nestanovila jsem žádná výrazná omezení pro výběr participantů, jedinými podmínkami 

byl věk 17-18 a zároveň vlastnění účtu na více sociálních platformách (pro případné srovnání), 

v ideálním případě Facebook a Instagram, jelikož se jedná o sociální sítě nabízející odlišné 

možnosti sebeprezentace. Jsem si vědoma, že svůj výzkum, vzhledem k množství respondentů, 

nemohu aplikovat na celou populaci, proto si nemyslím, že bylo nutné podmínky více 

specifikovat. Zároveň jsem se respondentů dotazovala na otázky, k nimž nebylo potřeba žádné 

specifické chování a stačilo mi pouze to, aby dané sítě vlastnili, věděli, jak se používají a ideálně 

alespoň jednou nějakou fotografii přidali (kvůli otázce, která je zaměřena na úpravu fotografií). 

Výsledný počet respondentů jsem stanovila až na základě jednotlivých odpovědí, tedy 

v situaci, kdy jsem se domnívala, že jsou již všechny odpovědi obsáhnuté, jednotlivé odpovědi 

se mi již opakovaly a nedozvěděla jsem se nic nového. Nakonec jsem uskutečnila 14 rozhovorů, 

s devíti dívkami a pěti chlapci.  

9 Přístup k analýze dat 

J. Hendl (1999) pohlíží na kódování v kvalitativním výzkumu takto: „Kódování 

znamená stálé srovnávání fenoménů, případů, pojmů atd. a formulaci otázek ohledně textu 

(proces nepřetržitého srovnávání). Přitom se k částem empirického materiálu přiřazují 

 
15 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 

s. 141. ISBN 80-246-0139-7. 
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označení neboli kódy, které jsou nejdříve pojmově velmi blízké textu a později se stávají stále 

abstraktnější.“16 

Pro zpracování materiálu jsem použila techniku otevřeného kódování a tematické 

analýzy. Zápis odpovědí jsem realizovala souběžně s rozhovory, zároveň jsem jednotlivé 

rozhovory i nahrávala. Po uskutečnění rozhovorů jsem si dané nahrávky pustila a doplnila 

informace, které jsem během rozhovoru nestihla zapsat, přičemž jsem si i ověřila, zda jsem si 

odpovědi zapsala správně. Teprve po přepsání jednotlivých rozhovorů jsem data analyzovala. 

Tento proces se nazývá otevřené kódování. Strauss ho definuje následovně: „…část analýzy, 

která se zabývá označováním a kategorizací pojmů pomocí pečlivého studia údajů… Během 

otevřeného kódování jsou údaje rozebrány na samostatné části a pečlivě prostudovány, 

porovnáním jsou zjištěny podobnosti a rozdíly a také jsou kladeny otázky o jevech údaji 

reprezentovaných.“17 

K analýze přepsaných rozhovorů jsem zvolila techniku tematické analýzy, ta je 

Braunem a Clarkem (2006, s.79) označována jako „metoda identifikace, analýzy a odkazování 

ke vzorům (tématům) v datech.“ Je možné ji použít, pokud vycházíme z nějaké teorie, přičemž 

v teoretickém přístupu máme předem stanovenou určitou výzkumnou otázku, může být ale i 

zvolena pro postupy nezávislé na teorii a výzkumná otázka se objeví až při analýze. Soustředí 

se na zachycení a následné zkoumání opakujících se témat v datech (Braun, Clarke, 2006). 

Braun a Clarke (2006) uvádí jako jednu z hlavních výhod této metody flexibilitu, právě ta ale 

také zapříčiňuje možná nebezpečí. Jako ohrožení vidí např. roli výzkumníka jako aktivního 

prvku, jelikož právě on data získává, hledá v nich souvislosti a následně je dále interpretuje. 

Proto je důležité, aby výzkumník věděl, co dělá, proč to dělá a čeho chce dosáhnout. 

Po přepsání rozhovorů jsem si vypsala jednotlivé výzkumné otázky spolu s dílčími a ke 

každé z nich si sepsala jednotlivé odpovědi respondentů. Pokud to bylo možné, utvořila jsem si 

určité kategorie, kam šly jednotlivé odpovědi zařadit. Např. pokud jsem se respondentů 

dotazovala, zda jsou ochotni svůj názor na základě offline zkušenosti změnit, odpovědi byly 

rozděleny na pouhé ano či ne. Pokud byla však otázka s odpověďmi rozsáhlejší, vypsala jsem 

si jednotlivé odpovědi, zmapovala jejich četnost a následně z daných odpovědí vyvodila závěry. 

 
16 HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999. s. 195. ISBN 80-246-0030-7 
17 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené 

teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. SCAN. s. 43. ISBN 80-85834-60-x. 
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Na základě odpovědí na dílčí otázky jsem následně hledala odpověď na otázky hlavní, teprve 

poté jsem vyvodila závěr. 

10 Etické a legální otázky 

V první řadě je potřeba definovat nevýhody spojené právě s mnou zvolenou metodologií 

– tedy kvalitativním výzkumem. Jako nevýhody stanovuje Hendl (1999) následující: 

• Získaná znalost nemusí být zobecnitelná na populaci a do jiného prostředí 

• Je těžké provádět kvantitativní predikce 

• Je obtížnější testovat hypotézy a teorie 

• Výsledky jsou snadněji ovlivněny výzkumníkem a jeho osobními preferencemi 

Zároveň plynou jistá rizika i z mnou zvolené metodiky, pro kterou jsem si vybrala 

rozhovory. Miroslav Disman (2007) stanovuje jako nevýhody rozhovoru mimo jiné např. málo 

přesvědčivou anonymitu pro respondenty či možnost vyvolání tzv. „interviewer bias“, které je 

utvořeno rozdílem mezi tazateli a jejich chováním, mluvíme o tzv. zkreslení tazatelem.  

Dalším problémem by mohlo být např. špatné porozumění otázce. Správným 

porozuměním se rozumí pochopení otázky přesně tak, jak ji zamýšlel tazatel a také pochopení 

otázky všemi stejným způsobem (Disman, 2007). Domnívám se ale, že tento problém jsem 

právě díky rozhovorům eliminovala, jelikož jsem během rozhovoru měla možnost poznat, jak 

respondent otázku pochopil a případně ji následně lépe specifikovat. 

Vzhledem k absenci anonymity během rozhovorů je nutné brát v potaz možné zkreslení 

odpovědí. Přítomností výzkumníka může u respondentů docházet k sociální desirabilitě, tedy 

že respondenti odpovídají tak, jak si myslí, že se od nich očekává a ne tak, co si skutečně myslí, 

či co doopravdy dělají (Bryman, 2012). Respondenti mi např. nemuseli sdělit vše nebo se např. 

rozhodli odpověď změnit. Všichni respondenti dopředu věděli, čeho se můj výzkum týká, bylo 

jim dopředu sděleno, za jakým účelem bych s nimi rozhovory uskutečnila, jejich odpovědi tedy 

mohly být cílené, a to z toho důvodu, že se domnívali, že toto je odpověď, kterou bych chtěla 

slyšet. 

Uvědomuji si, že by někomu nemuselo být příjemné, pokud bych ve své práci uváděla 

jeho pravé jméno, proto jsem se rozhodla, že všechna jména, která ve svém výzkumu uvedu, 

budou smyšlená. 
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11 Výsledky 

 V následující části bych ráda představila výsledky svého výzkumu zaměřeného na 

utváření a vnímání identity napříč online a offline sociálním prostorem. Nejprve se zaměřím na 

výsledky dílčích výzkumných otázek, ty jsou rozděleny na 3 části a ty dále na užší oblasti dle 

tématu, kterého se týkají. V závěru kapitoly poté stručně shrnu výsledky hlavních výzkumných 

otázek. 

11.1 Utváření identity mladistvými v online sociálním prostoru 

První oblastí mého výzkumu byl způsob utváření identity mladistvými v online 

sociálním prostoru. Respondentů jsem se dotazovala na jejich působení na sociálních sítích, 

tedy např. jak k sociálním sítím přistupují či jaký obsah přidávají. 

Chování mladistvých na sociálních sítích 

Nejprve jsem se respondentů dotazovala, zda se jejich chování odlišuje napříč 

jednotlivými sociálními sítěmi. Mým cílem bylo zjistit, zda vnímají odlišnost jednotlivých 

platforem a zda je např. používají s odlišným účelem. 

Respondenti se shodli na tom, že v dnešní době používají převážně Instagram, Facebook 

již jen okrajově, přičemž nejčastěji ho zmiňovali v souvislosti s funkcí Facebook Messenger či 

např. školních skupin. Stejně tak se často objevovala odpověď, že na Instagram mnohem častěji 

něco přidávají a na Facebooku si spíše čas od času vymění profilovou fotografii a tím to končí. 

„Na Instagram přidávám věcí více, na Facebooku používám pouze messenger, případně nějaké 

skupiny, příspěvky ale nepřidávám, občas si akorát změním profilovou fotku. Na Instagram 

přidávám věcí více,“ uvedla Alice (18). Dále se respondenti často shodovali v tom, že 

Instagram používají lidé v jejich věku a obecně je v jejich okolí využívanější. Naopak 

v souvislosti s Facebookem zmiňovali spíše přítomnost i své rodiny. Ve spojení s Instagramem 

se často objevovala slova jako fotografie, story (pozn. možnost přidat fotografii na 24 hodin), 

vizualita, estetika, momenty aj., naopak k Facebooku se vyjadřovali spíše jako k platformě, kde 

udržují stálý dojem, tedy že uvádí pouze základní informace, respektive jen profilovou 

fotografii a nijak významně se neprojevují. Např. Kristýna (18) uvedla: „Na Facebooku jsou 

lidé dospělého věku, např. i má rodina, jsem tam méně aktivní, méně sdílím názory, nevyjadřuji 

se explicitně a přidávám méně extravagantní fotky.“ U jedné z respondentek jsem se setkala 

s názorem větší nadřazenosti Facebooku z hlediska stálého dojmu: „Uvědomuji si, že si mě na 

Facebooku mohou vyhledat např. při pohovoru…“ 
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Přidávaný obsah 

Dále jsem se respondentů dotazovala, zda přemýšlí nad tím, co přidávají, či co za 

popisky ke svým fotografiím píšou. Respondenti se obecně shodli na tom, že přemýšlí o tom, 

co přidávají. Častým důvodem bylo např. to, aby se jim daná fotografie líbila, aby byla 

reprezentativní, aby daný příspěvek vypadal hezky, esteticky aj. Dalšími důvody bylo ale např. 

také to, aby fotografie nikoho nepoškozovala, aby nemohla být proti dané osobě použita, či aby 

nebyla provokativní. Často se respondenti shodovali v tom, že vnímají Instagram jako určité 

album či nástěnku, a proto tam chtějí mít věci, které se jim líbí, zážitky aj. 

Spolu s touto otázkou jsem se respondentů ptala i na to, jaké popisky k příspěvkům 

píšou, přičemž nejčastější odpovědí byly texty písniček, citáty či tzv. emoji. Dále se respondenti 

snaží popiskem vystihnout náladu nebo co pro ně daná fotografie znamená. V menším měřítku 

se pak objevilo přidávání hashtagů. Obecně se respondenti k popiskům nijak výrazně 

nevyjadřovali, z jejich odpovědí jsem měla pocit, že popisky vnímají spíše jako doplněk 

fotografie, pouze u jedné respondentky jsem se setkala s opačnou odpovědí. Také se objevila 

odpověď, že se snaží napsat něco vtipného. 

Z odpovědí dále vyplývá, že respondenti fotografie upravují, jen 3 respondenti 

odpověděli, že fotografie přidávají tak, jak je vyfotili, jedna z respondentek uvedla: „U sebe 

filtry používám, ale pokud jde o nějaká místa, tak tam většinou ne.“ Respondenti, spíše než 

samotných filtrů, využívají možných úprav, které Instagram nabízí, jako je např. jas, světlo, 

barvy, kontrast… 

U obsahu fotografií se respondenti téměř jednohlasně shodli v tom, že přidávají spíše 

pozitivní/radostné fotografie, které mají spojené např. s nějakým zážitkem či jiným příjemným 

momentem. „Každá fotka, kterou na svém účtu mám, je radostná, je spojená s chvílí, kdy jsem 

byl šťastný,“ uvedl Petr (18). Pouze jedna z respondentek uvedla, že pokud přidává fotografie 

sebe, je často spíše ve smutnější náladě a tímto ji ventiluje. 

Respondentů jsem se dále dotazovala, jaké pocity mají, když předstupují před lidi, kteří 

je znají pouze ze sociálních sítí. Odpovědi na tuto otázku byly různorodé, mezi nejčastější 

odpovědi patřila nervozita, kterou ale respondenti uvedli jako běžný pocit, který mají, pokud 

mají poznat někoho nového bez ohledu na přítomnost sociálních sítí, dále se pak respondenti 

shodli na tom, že si uvědomují, že je to něco nového, jsou si vědomi, že daná osoba o nich 

možná už nějaký obrázek má, ale výraznějším způsobem se tím nezabývají. Tři z respondentů 

se vyjádřili absolutně nezaujatě a žádným způsobem to nevnímají. Naopak u dvou 
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z respondentek setkání s někým, kdo je zná pouze ze sociálních sítí, zapříčiňuje nepříjemné 

pocity, a to z důvodu negativní zkušenosti, kterou mají s tímto setkáním spojenou, jelikož je 

daná osoba na základě jejich instagramového účtu odsoudila a označila za namyšlené. 

Role lajků, sdílení a komentářů pro přidávaný obsah 

Většina respondentů se shodla, že je lajky potěší. Uvědomují si, kolik jich mají, avšak 

nejsou jejich cílem a jejich budoucí chování to neovlivňuje, tzn. danou fotografii kvůli nízkému 

počtu lajků nesmažou, a i přestože daný typ fotografie neměl vysoký počet lajků, i tak ho přidají 

znovu. Pouze v jednom případě jsem se setkala s odpovědí, že respondent fotografii kvůli 

nízkému počtu lajků smazal. „Vnímám to jako formu zpětné vazby, ovlivňuje to, zda tam tu 

fotku nechám nebo ne. Vidím, co se líbí ostatním, jejich názory vnímám, takže pokud třeba fotky 

s kamarádkou mají více lajků, spíše je poté přidávám, ale na druhou stranu jsou fotky, které 

přidám, protože se mi hodně líbí a chci je tam mít a ty tam poté nechám bez ohledu na počet 

lajků,“ uvedla Nela (17). Jen jeden z respondentů důrazně uvedl, že mu na počtu lajků záleží, 

avšak ne proto, že by je vnímal jako formu zpětné vazby, ale protože s kamarádem v počtu lajků 

soutěží. Jedna z respondentek ve své odpovědi zmínila, že se jí na Instagramu již konkrétní 

počet lajků nezobrazuje (viz kapitola 1.3) a označila to za pozitivní změnu: „Vnímám to jako 

pozitivní změnu, nutí mě to nezaobírat se lajky,“ uvedla Julie (18). 

Z výzkumu vyplývá, že si respondenti uvědomují, které typy fotografií mají více lajků 

a u všech se tento názor shoduje. Ze zkušenosti uvádějí, že fotografie, kde je nějaká osoba (ať 

už oni sami či např. kamarádi) mají daleko více lajků než např. příroda. Ema (18) uvedla: „Lajky 

mi prokázaly, co mají lidi radši, čím osobnější fotka, tím více lajků a lidé to oceňují, avšak nemá 

to vliv na mé budoucí chování, sama se snažím co nejméně odkrývat své osobní informace a 

přidávám spíše fotografie něčeho, co jsem vyfotila.“ 

Respondentů jsem se dále ptala, zda jsou lidé, jejichž zpětná vazba je pro ně důležitější. 

Všichni se shodli na tom, že taková skupina lidí existuje, zpravidla šlo o blízké osoby (rodina, 

přátelé, či např. osoby, se kterými se dlouho nebavili a oni jim po delší době na fotografii 

zareagovali), osoby, které se jim líbí, případně o lidi, kteří jim blízcí nejsou, avšak oni by si 

přáli se s danou osobou sblížit. 

11.2 Vnímaní identity mladistvými v online sociálním prostoru 

Druhou oblastí, kterou jsem se ve svém výzkumu zabývala, bylo vnímáni identity. 

Cílem otázky bylo získat odpověď na to, jak dnešní mladiství vnímají online identitu ostatních 

a jak poté případný utvořený názor reflektují v offline světě. 
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V první řadě jsem se respondentů dotazovala, zda si spolu s online profilem určité osoby 

utvářejí i představu o její osobnosti. Všichni respondenti se shodli na tom, že si určitý názor 

utvářejí. „Určitě si názor utvářím, když vidím něčí profil, některé osoby mi jsou sympatičtější, 

myslím si, že si lidé kolikrát utváří i nějakou identitu cíleně, kompenzují si třeba něco, co jim 

v offline světě chybí, chtějí si třeba vylepšit to, co na sobě nemají rádi apod.,“ uvedla Julie (18). 

Zároveň ale respondenti často uváděli, že se snaží to nedělat a utvořenému názoru na základě 

sociálních sítí nedávají tak velkou váhu, jelikož si jsou vědomi, že osoba může být v offline 

světě odlišná. 

Specifika, na základě nichž si mladiství utváří svůj názor na danou osobu 

Jelikož se odpovědi často opakovaly, stanovila jsem 5 kategorií, na základě kterých jsem 

vytvořila následující graf. Všichni respondenti uvedli jako prvek, dle kterého si svůj názor 

utváří, typ fotek, druhou nejčastější odpovědí byly popisky. 

 

Graf 5: Specifika, na základě kterých si respondenti utváří svůj názor, vlastní zpracování 

Spolu s těmito odpověďmi respondenti často uváděli i konkrétní reakce na určité druhy 

fotografií, např. Kryštof (18) uvedl: „Pokud osoba přidává pouze fotky sebe, působí na mě dost 

sebejistě…“ 

Ochota setkat se s osobou v offline světě na základě online zkušenosti 

Respondentů jsem se dotazovala, zda jejich názor utvořený na základě online zkušenosti 

předurčuje to, zda by danou osobu chtěli potkat i v offline světě. Respondenti se většinově 

shodli na tom, že spíše ano. Např. Oliver (18) uvedl: „Myslím si, že ano, když tam ta osoba 

přidá něco, co se mi nelíbí, tak si pak rozmyslím, jestli ji chci potkat.“ Zároveň ale respondenti 

uvádějí, že pokud by danou osobu potkat měli, rozhodně by ho jen na základě online zkušenosti 

neodmítli. 

Typ fotek; 14

Popisky; 7

Počet fotek; 3

Vystupování; 3
Popisek o sobě; 

1

Typ fotek Popisky Počet fotek Vystupování Popisek o sobě
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Online názor vs offline svět 

Z výzkumu vyplývá, že u 50 % respondentů se jejich utvořený názor na základě online 

zkušenosti shodoval i s offline zkušeností. Opačný názor měli čtyři respondenti a tři uvedli, že 

zhruba půl napůl. Ti, u nichž se názor spíše lišil, dále uvedli, že byli ale poté v offline světě 

překvapeni spíše mile nežli negativně, respektive že na osoby, které jim v online světě nebyly 

sympatické, svůj názor na základě offline zkušenosti změnili v opak. Respondenti se 

jednoznačně shodli, že jsou ochotni svůj názor na základě offline zkušenosti změnit. 

11.3 (Ne)provázanost online a offline sociálního prostoru 

Poslední oblastí, kterou jsem se ve svém výzkumu zabývala, byla propojenost online a 

offline sociálního prostoru. Respondentů jsem se dotazovala na jejich názor týkající se 

(ne)propojenosti online a offline sociálního prostoru, na to, jakou roli pro ně na sociálních sítích 

(v kontextu utváření/vnímání identity) hraje blízkost dané osoby a zda poté tyto dva světy 

srovnávají. 

Respondenti se často přikláněli k názoru, že v jejich případě online svět spíše kopíruje 

jejich svět offline, tedy vnímají tyto dva světy jako provázané, avšak nepopírají skutečnost, že 

internet dává lidem prostor být někým absolutně odlišným. Někteří dokonce uvedli, že se 

s touto skutečností setkali. Bára (17) uvedla: „Postupem času mi přijde, že si ostatní lidé často 

utváří úplně jinou identitu, spíše lidé mladší, než jsem já, a snaží se utéct od okolního světa.“ 

Z odpovědí respondentů jsem nabyla dojmu, že jsou si vědomi odlišných možností 

sebeprezentace mezi online a offline sociálním prostorem, zejména technických možností a 

obecně jednoduššího hlídání své utvořené identity. Jsou si vědomi, že se internet dá využít 

k utvoření absolutně odlišné identity, avšak oni sami to nevyužívají a jejich sociální sítě spíše 

kopírují (byť v trochu vylepšené formě) jejich offline život. 

Zároveň se domnívají, že se tyto dva světy neustále sbližují, a byť někteří stále jako 

reálný vnímají pouze svět offline, uvědomují si, že svět online se čím dál více k označení reálný 

přibližuje a již teď se část jejich komunikace na sítích odehrává a tu oni sami považují za 

reálnou. 

Sociální sítě blízkých nehrají pro mé respondenty v kontextu utváření/vnímání identity 

tak velkou roli, respektive danou osobu znají velice dobře, a tak žádné výraznější informace 

z jejich profilů nečerpají, často dané fotografie dokonce i znají, a proto pro ně sociální sítě 

bližších lidí nehrají významnější informační roli. Naopak u osob, které znají minimálně, si 

uvědomují, že sociální sítě jsou jedinou možností, jak se o dané osobě mohou něco dozvědět, 
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tzn. z profilů těchto osob čerpají informace více, byť jsou si vědomi, že tyto informace nemusí 

být pravdivé. 

Respondenti online a offline sociální prostor srovnávají. Z odpovědí vyplývá, že téměř 

všem se alespoň jednou stalo, že by danou osobu srovnávali s jejím profilem na sociálních 

sítích. Uvedli také, že jde o situaci, která probíhá obousměrně, respektive nejen pokud osobu 

vidí nejdříve v online světě a teprve poté v offline světě, ale i pokud je to naopak. 

11.4 Shrnutí výsledků hlavních výzkumných otázek 

V předchozí kapitole jsem představila výsledky jednotlivých dílčích otázek, na základě 

kterých jsem se snažila vyvodit závěry k jednotlivým výzkumným okruhům, respektive 

k hlavním výzkumným otázkám, kterým se budu již stručněji věnovat v této kapitole. 

V prvním okruhu jsem se snažila získat odpověď na to, jakým způsobem si dnešní 

mladiství svou identitu v online sociálním prostoru utváří. Na základě odpovědí usuzuji, že 

jejich sebeprezentace je cílená, tzn. jsou si vědomi, že si určitou personu utvářejí a chtějí si o ní 

sami rozhodnout. Jsou si dobře vědomi odlišností jednotlivých platforem a tuto skutečnost 

reflektují, tzn. své chování přizpůsobují normám dané sociální platformy. Stejně tak jako své 

chování si hlídají i to, co přidávají, tzn. nad přidávaným obsahem přemýšlejí nejen proto, aby 

to vypadalo „hezky“, ale také aby nikoho obsahem nepoškozovali. Téměř všichni nějakým 

způsobem své fotografie upravují, nejde o žádné výrazné úpravy v podobě retuše, jde spíše o 

úpravu světla, jasu aj. Až na malou výjimku se respondenti shodli, že přidávají spíše pozitivní 

fotografie, čímž se potvrdila hypotéza z teoretické části, která stanovuje, že se uživatelé 

sociálních sítí tak trochu vylepšují a prezentují spíše své ideální já. V teoretické části zazněla 

myšlenka, že právě lajky mohou být faktorem, který ovlivňuje přidávaný obsah. Tato myšlenka 

se mi nepotvrdila. Téměř všichni respondenti uvedli, že je lajky v každém případě potěší, avšak 

žádným výraznějším způsobem jejich přidávaný obsah neovlivňují. Dokonce i respondentky, 

které vnímají lajky jako určitou formu zpětné vazby, uvedly, že pokud se jim fotografie opravdu 

líbí a chtějí ji na svém účtu mít, nechají ji tam nezávisle na počtu lajků. Respondenti se obecně 

shodli na tom, že je nejvíce potěší „zpětná vazba“ jejich blízkých přátel. 

V druhém okruhu jsem se snažila zjistit, jakým způsobem dnešní mladiství vnímají 

identitu ostatních. Z odpovědí je zřejmé, že mladiství si online identitu ostatních uvědomují. 

Spolu s profilem ostatních si utvářejí i svůj názor na ně, někteří se domnívají, že si osoby danou 

identitu utváří cíleně. Obecně se ale shodují na tom, že se snaží si názor neutvářet, respektive 

že nelze hodnotit jen na základě online sítí (avšak domnívají se, že to v dnešní době není úplně 
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snadné), proto jsou následně ochotni svůj názor na základě offline zkušenosti změnit a té 

přikládají také větší váhu. 

Poslední výzkumná oblast byla na získání odpovědi asi nejsložitější. Komplikovanost 

objasnění si (ne)propojenosti online a offline světa byla zřejmá jak z obtížnosti vůbec definovat 

otázku, tak z odpovědí respondentů, které nebyly vždy úplně jednoznačné. Nicméně z odpovědí 

jsem nabyla dojmu, že si respondenti jsou vědomi možnosti utvoření absolutně odlišné identity, 

avšak oni sami to nevyužívají a jejich sociální sítě spíše kopírují (byť v trochu vylepšené formě) 

jejich offline život. Jsou názoru, že oba světy nám poskytují odlišné možnosti sebeprezentace, 

která spočívá např. v technických možnostech online světa a obecně snazší kontroly identity. 

Domnívají se, že se tyto dva světy neustále sbližují a dochází k výraznějšímu propojení. 

Uvědomují si, že svět online se čím dál více k označení reálný přibližuje (někteří by ho tak 

označili nyní) a již teď se řada věcí (jako např. komunikace) na sociálních sítích odehrává a tu 

oni sami za reálnou považují. 

Z výzkumu vyplývá, že sebeprezentace mladistvých je cílená, rozdílnost 

jednotlivých platforem si uvědomují a té sebeprezentaci přizpůsobují. Identitu ostatních 

vnímají a spolu s online profilem si utváří i názor na danou osobu. Online a offline svět 

považují za provázaný, avšak domnívají se, že internet umožňuje utvořit si zcela odlišnou 

identitu. 
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Diskuze 

Mým cílem bylo utvořit základní představu o tom, jak dnešní mladiství v online 

sociálním prostoru působí a jak to následně reflektují v offline světě. Vycházela jsem z různých 

studií týkajících se právě působení mladistvých na sociálních sítích, přičemž hlavní studií 

týkající se české mládeže byla EU KIDS ONLINE IV v České republice za rok 2017-2018. 

Jsem si vědoma, že vzorek osob, kterého jsem se dotazovala, není natolik rozsáhlý, abych z něj 

mohla vyvozovat významnější závěry, respektive závěry, které bych zamýšlela uplatňovat na 

celou populaci, proto se tedy nejedná o reprezentativní výzkum. Na druhou stranu se i tak 

domnívám, že mi výzkum přinesl řadu zajímavých zjištění, která by mohla být v budoucnu více 

pozorována. Některá zjištění se mi ztotožňovala s obecným trendem, naopak některá byla 

v rozporu. 

Po provedení a zanalyzování výzkumu jsem si vědoma, že jsou věci, které bych mohla 

udělat odlišně. Některé mnou položené otázky mohly být lehce zavádějící, avšak v daném 

momentu bylo takovéto položení otázky žádoucí. Potřebovala jsem v respondentech vzbudit 

zájem a zároveň je přimět o dané problematice přemýšlet, právě tuto funkci mé otázky splnily. 

Avšak znění jedné z otázek bych nyní změnila, a to otázku, ve které se ptám na to, zda přidávají 

spíše radostné fotografie. Nyní bych volila spíše dotaz, jaké typy fotografií přidávají. Na druhou 

stranu jsem ale neměla pocit, že bych respondenty nějakým způsobem ovlivnila. Často sami 

uvedli, jaké druhy fotografií přidávají a z nich jasně vyplývá, že se jedná o pozitivní fotografie. 

Oblast, ve které vidím jisté mezery, je téma (ne)propojenosti online a offline světa. Jak 

ve svém výzkumu, tak ale i v obecné rovině. Domnívám se, že je velice složité vůbec 

nadefinovat otázku, která by umožnila konkrétnější odpověď. Nastavit obecně, co znamená 

propojenost/oddělenost online a offline sociálního prostoru není tak snadné, jak se mně samotné 

na začátku jevilo. Proto jsem po prvních dvou zkušebních rozhovorech otázku blíže 

specifikovala, abych byla schopná z ní vyvodit konkrétní závěry, avšak vidím zde otevřená 

dvířka pro možné budoucí výzkumy, jelikož je to, dle mého názoru, velice zajímavé téma, a ne 

všichni mladiství se názorově shodují se současnými odborníky. Domnívám se tedy, že by toto 

téma mohlo být zájmem budoucích výzkumů stejně tak jako bližší specifikace propojenosti a 

oddělenosti online a offline sociálního prostoru. Právě specifikaci uvádím na základě svého 

výzkumu, jelikož mi několik respondentů sdělilo, že mají pocit, že to jsou dva odlišné světy, 

avšak následně uvedli, že mají pocit, že se tyto dva světy propojují. Proto se domnívám, že by 

konkrétnější definice tomuto tématu pomohla. 
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Co mě dále zaujalo, a s odstupem času to považuji za oblast možného budoucího 

zkoumání, jsou specifika, pomocí kterých si mladiství utvářejí svůj názor. Nemluvím teď již 

např. o typu fotek, popiscích, ale spíše o tom, co v nich daný obsah vyvolává za pocity. Již teď 

respondenti často uváděli, co v nich určité fotografie vyvolávají, proto se domnívám, že by byl 

např. zajímavý experiment, ve kterém by se mladistvým ukázaly různé profily na sociálních 

sítích a oni by měli možnost se k nim vyjádřit. Domnívám se, že by bylo zajímavé zmapovat 

jednotlivé názory a zaměřit se na jejich rozdílnost nebo naopak shodu. 
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Závěr 

Sociální sítě se čím dál více podílejí na sociálních životech mladistvých. Na tento fakt 

bylo během práce poukázáno několikrát. Vyplývá to mimo jiné i z konkrétních čísel týkajících 

se užívání daných sítí, jelikož české děti a mladiství patří v užívání internetu (a vlastnění 

sociálních sítí) k evropskému nadprůměru a zároveň většina dětí uvádí, že na sociálních sítích 

je téměř denně. Mezi nejužívanější sociální sítě patří Facebook, Youtube, Whatsapp, Facebook 

messenger či Instagram. Já si pro svou práci vybrala Facebook a Instagram, jelikož to jsou 

platformy nabízející široké možnosti sebeprezentace a zároveň se jedná o dvě odlišná prostředí. 

Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem si dnešní mladiství na sociálních sítích utváří 

svou vlastní identitu, jak vnímají identitu ostatních a zda považují online a offline sociální 

prostor jako provázaný. Pro výzkum byla zvolena kvalitativní metodologie, jelikož mi umožnila 

lépe pochopit názor mých respondentů. Výzkum byl soustředěn na mladistvé ve věku 17-18 let, 

jelikož se jedná o věkovou skupinu, která patří v užívání sociálních sítí k těm nejaktivnějším a 

zároveň se nachází v klíčovém období pro rozvoj identity. 

Z výzkumu vyplývá, že sebeprezentace mladistvých na sociálních sítích je cílená, tzn. 

uvědomují si, že si určitou identitu na sociálních sítích utvářejí a chtějí nad ní mít kontrolu. 

Uvědomují si odlišnosti jednotlivých platforem a tomu také své chování i přidávaný obsah 

přizpůsobují. Respondenti uvedli, že přidávaný obsah se odvíjí především od jejich názoru, tedy 

přidávají to, co oni chtějí a lajky či komentáře pro ně hrají spíše minoritní roli. Spolu s 

online profilem ostatních osob si mladiství určitou představu o jejich osobnosti utváří. Jsou ale 

ochotni svůj názor na základě offline zkušenosti změnit a tomuto názoru poté dávají větší váhu. 

Online a offline sociální prostor vnímají respondenti spíše jako provázaný. Většinově 

respondenti uvedli, že sociální sítě kopírují jejich offline život, avšak domnívají se, že nám 

sociální sítě (obecně internet) dává možnost si utvořit absolutně odlišnou identitu a této 

možnosti někteří lidé využívají. Jsou si ale vědomi odlišností těchto dvou prostorů jako jsou 

např. odlišné technické možnosti či např. snazší hlídaní své identity v online prostoru. 

Domnívám se, že téma sociálních sítí ve spojení s utvářením identity a také samotná 

propojenost online a offline sociálního prostoru je v současné době velice aktuální a přináší 

nám řadu zajímavých dotazů. Jakým způsobem se bude dále vyvíjet zatím nelze říct, avšak 

upřímně doufám, že toto téma bude i nadále předmětem řady výzkumů, zejména oblast 

provázanosti online a offline sociálního prostoru. 
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Summary 

Social networking sites are an increasingly dominant part of youth’s social life, which 

has been pointed out on multiple occasions in this thesis. This is shown by specific figures 

regarding the usage of those sites. Czech children and youth are above the European average in 

the using the internet (and having an account on social networking sites) and most of them are 

using the social networking sites almost daily. Some of the most used social networking sites 

are Facebook, Youtube, Whatsapp, Facebook Messenger or Instagram. For my thesis, I decided 

to choose Facebook and Instagram because those two platforms offer wide possibilities of self-

presentation and also differ from one another. 

The aim of this thesis was to explore how youth create their own identity on social 

networking sites, how they perceive others’ identity, and if they think that online and offline 

social spaces are connected. I obtained the necessary information by using qualitative research 

because it enabled me to understand youth’s opinions. The participants were adolescents who 

were 17 or 18 years old. I chose this age group because those young people are among the most 

active users of social networking sites. Furthermore, this stage of life is also key for creating 

their own identity. 

This research shows that youth are aware of (them) creating their own identity and want 

to be able to control it. They realize the diversity of social platforms, so they adapt their 

behaviour and shared content accordingly. Respondents stated that the content they share is 

chosen primarily by their own opinion (so they share what they want to share themselves) and 

likes or comments by other users mostly do not have an influence on the shared content. Youth 

perceive others’ online profiles and based on that they form an image of their personality. 

However, they are willing to change their opinion based on their offline experience and this 

experience is more relevant for them. Youth consider online and offline social spaces as 

interconnected. Their online accounts mostly copy their offline lives, but they admit that the 

internet provides the opportunity to create a completely different identity. Respondents are 

aware of the difference between online and offline social spaces, such as different technical 

possibilities or a stronger sense of control of their own identity in online social space.  

In my opinion, this topic is still very present and offers many interesting questions. I 

sincerely hope there will be more research in this area, particularly in terms of the 

interconnection or disconnection of online and offline social spaces. 
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Příloha č. 1: 

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? 
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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.“) 


