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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje tématu chlapců na sociálních sítích, přičemž se zaměřuje 

především na genderové aspekty tohoto fenoménu. Na základě rešerše a studia odborné 

literatury a kvalitativní metodou zpracovaných hloubkových rozhovorů poukazuje na určité 

problémy při procesu vytváření vlastní identity a vysvětluje dosud neobjasněné aspekty 

tohoto jevu. Hloubkové rozhovory prezentují, zda, co se tohoto fenoménu týče, existuje 

určitý vztah mezi vytvářením vlastní identity a genderem jak v online, tak v offline prostředí 

a zda se tyto dva typy identit prolínají. Zjištěné poznatky jsou vysvětlovány na základě citací 

z provedených rozhovorů a kategorií, které vyplynuly z rozhovorů s respondenty. 
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Abstract 

This bachelor's thesis deals with the topic of boys on social media. It focuses mainly 

on gender aspects of this phenomenon. Based on a research and study of professional 

literature, and a qualitative method of in-depth interviews, it points out certain problems in 

the process of creating one's own identity, and explains aspects of this phenomenon. In-depth 

interviews establish if there is a certain relationship between the creation of one's own 

identity and gender in both online and offline environments, and whether these two types of 

identities intersect. The findings are explained on the basis of citations and categories exerted 

from conducted interviews with the respondents. 
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Úvod 

Téma sociálních sítí je dnes široce diskutovaným fenoménem mnoha odborníků, 

který se v nemalé míře týká především dětí a mladistvých. V době s tolika technickými 

možnostmi je zřejmé, že angažovanost jedinců v sociálních platformách je vysoká a tudíž 

může být i kritická co do vývoje identity jejich uživatelů. 

Identitou jako takovou se zabývá nespočet studií napříč zeměmi, od České republiky 

až po Spojené státy Americké. Většina odborníků přitom dává do kontrastu vývoj identity 

v minulosti s jejím vývojem v dnešním „digitálním“ světě a zaměřuje se na aspekt četnosti 

užívání online platforem, která může ovlivnit identitu v online i offline světě. Jako takovou 

lze individuální identitu poté chápat na poli skupinové interakce a její vývoj tedy zakládat 

na komunikaci jedinců s ostatními v sociální struktuře. Problém avšak nastává ve chvíli, kdy 

není jasné, jakým způsobem se tato identita vyvíjí. 

Alternativní identita může být vyvinuta na sociálních sítích právě v momentě, kdy 

na nich uživatel tráví hodně času. Jedinec se tudíž snaží o zachování své identity v online 

prostředí pomocí vytvoření jakési tzv. „image“, která se avšak určitým způsobem může lišit 

od „image“ v reálném světě. Zároveň je pravděpodobné, že užívání těchto sítí je rozdílné 

napříč genderem. 

Pro tuto práci je stěžejní popsat právě tento genderový aspekt vývoje jedincovi 

identity, a to v souvislosti se sociálními sítěmi. Mnoho studií se zabývá spíše výzkumem 

dívek než chlapců, a proto je cílem této práce zjistit, zda existuje určitý jev identity a alter 

identity a jejího vývoje (v rámci online prostředí) i u chlapců. Pro získání potřebných 

informací byly provedeny hloubkové rozhovory s respondenty ve věku 11 až 16 let (chlapci), 

na základě kterých jsou vyvozovány v práci prezentované závěry. 

Součástí této práce jsou také tabulky kategorií a schémata vzniklé v rámci 

kvalitativní analýzy dat metody zakotvené teorie, které slouží k prezentaci zjištěných 

výsledků a poznatků. Hlavním zdrojem informací byly kromě odborných publikací 

především zahraniční studie, které v tématu identity spojené se sociálními sítěmi značně 

předčí publicistiku tohoto tématu v České republice. 
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1. Identita v kontextu sociálních sítí 

Tato kapitola se věnuje tématu individuální identity spojené jak s offline, tak poté 

především s online prostředím. Konkrétně se zaměřuje na dosavadní poznatky tohoto 

fenoménu a detailně je vysvětluje na pozadí dosavadního teoretického vědění. Hlavním 

cílem této části práce je tak poukázat na možné teoretické nedostatky týkající se genderové 

identity na sociálních sítích.  

 

1.1. Dnešní svět a online sociální sítě 

Dnešní sociální svět je tvořen z nezanedbatelné části digitálními médii různého 

druhu, např. online sociálními sítěmi. Tyto sítě jsou využívány především pro komunikaci 

ve virtuálních světech, která může zahrnovat vše od každodenních témat až po ta politická 

(Boulianne, 2015). Mezi nejznámější sítě patří Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn nebo 

v poslední době populární TikTok (Anderson, 2020).  

1.1.1. Co máme na mysli, když hovoříme o sociálních sítích 

Hovoříme-li o sociálních sítích v sociologickém slova smyslu, máme na mysli 

soustavy sociálních vztahů, které se odehrávají v interakci mezi třemi a více účastníky této 

struktury (Buštíková, 1999: 193). Hovoříme-li na druhé straně o digitální podobě těchto 

vztahů, máme na mysli online sociální sítě (dále jen sociální sítě), tj. aplikace typu Facebook 

a Instagram, které byly zmíněny výše (Anderson, 2020). 

Z článku Carra a Hayesové (2015) je patrné, že neexistuje žádná přesná definice 

sociálních sítí – „Pokud byste se zeptali skupiny kolemjdoucích, pravděpodobně byste 

snadno obdrželi seznam mnoha sociálních nástrojů (…) ale byla by pro vás výzva najít pár, 

který se shodne na konkrétní definici sociálních médií“ (Carr, Hayes, 2015: 46). Většina 

původních definic vysvětluje sociální sítě jako platformy odkazující na digitální technologie, 

v rámci kterých je zdůrazněn obsah vytvářený uživateli těchto sítí nebo jejich vzájemná 

interakce (Carr, Hayes, 2015: 47). Carr a Hayesová oproti tomu však navrhují novou 

definici, která vnímá sociální sítě jako samostatnou skupinu mediálních nástrojů sdílejících 

společný soubor vlastností a charakteristik – jedinci a skupiny v této struktuře spolupracují 

společně na vytváření jejího obsahu, což je mnohem signifikantnější jev než jejich 

samostatné profily (Carr, Hayes, 2015: 49).  
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1.1.2. Uživatelství sociálních sítí napříč posledními lety 

Užívání sociálních sítí každoročně stoupá z důvodu jejich rostoucí popularity. Studie 

Shelley Boulianne (2015)  ukazuje velký 25 % nárůst v užívání jakýchkoliv sociálních sítí 

americkými občany, kteří byli účastníci tohoto výzkumu, mezi lety 2005 a 2008 (z 8 % 

uživatelů v roce 2005 na 33 % uživatelů v roce 2008) (Boulianne, 2015: 524). Autorka dále 

cituje data ze studie společnosti Pew Research, která ukazují ještě dramatičtější nárůst 

uživatelství sociální sítě Facebook mezi lety 2008 (35 % uživatelů) a 2013 (72 % uživatelů), 

celkem se jedná o zdvojnásobení počtu uživatelů za pouhých pět let. Na druhou stranu také 

neopomíjí jiné státy, jako je například Velká Británie (57 % populace užívající sociální sítě) 

nebo Nizozemí (65 % populace užívající sociální sítě) v roce 2013 (ibid). Danah Boyd 

(2017) také naznačuje vysoký nárůst oblíbenosti sociálních sítí napříč posledním desetiletím, 

a to především mezi mladistvými, přičemž dodává, že „před deseti lety byla sociální média 

vnímána jako technologické hračičky pro zasvěcené, dnes jde o celou řadu webových stránek 

a služeb, které jsou stěžejní součástí naší kultury“ (Boyd, 2017: 18).  

V České republice se na základě dat Českého statistického úřadu zvýšilo užívání 

sociálních sítí následovně – u mužů došlo k nárůstu užívání sociálních sítí z 60,5 % v roce 

2018 na 63,3 % v roce 2020. U žen je nárůst mírnější – 67,6 % uživatelek v roce 2018 a 68,9 

% v roce 2020 (Český statistický úřad, 2020). Je ovšem patrné, že ženy využívají sociální 

sítě procentuálně více než muži (ibid). 

Není tedy pochyb, že sociální sítě zasahují  do životů značné části obyvatel a mohou 

tak ovlivňovat každodenní rozhodování některých jedinců nebo i vývoj jejich identity. 

1.2. Jedinci ve strukturách společnosti 

Výše uvedené studie a data ČSÚ formují dobrý podklad pro zjištění, zda je četnost 

užívání sociálních sítí přímo úměrná vývoji identity jejich uživatelů. Sherry Turkle (2010) 

polemizuje nad myšlenkou sociálních médií jakožto platforem oddělujících jedince od 

sociálního dění ve společnosti namísto jejich začleňování do této struktury; a není jediná – 

Marie Pospíšilová (2016) ve své publikaci hovoří o sociální síti Facebook a jejích 

potenciálně negativních dopadech na každodenní životy uživatelů. Nejvíce ohroženou 

skupinou co do vývoje osobnosti v souvislosti se sociálními médii jsou mladiství a děti. 

Patrik Hernwall a Kristin Abial na základě výsledků své studie tvrdí, že hlavním účelem 

online platforem je, aby se „(…) uživatelé přihlásili a strávili čas v online komunitách (…) 

tento fenomén je více frekventovaný mezi dívkami a chlapci“ (Abiala, Hernwall, 2012: 951). 
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Autoři hovořící o sociálních médiích vztahují uživatelství těchto sítí k osobnímu 

prožitku – tzn. že jedinci užívají sociální média pro zábavu a podle již zmíněné Turkle i pro 

svou socializaci s okolím. Whiting a Williams (2013) ve své studii oproti tomu indikují až 

88 % uživatelství sociálních sítí pro komerční účely, nikoliv pro účely socializační. Tito 

jedinci často užívají sociální sítě typu LinkedIn, v rámci kterých mohou chápat svůj profil 

ve smyslu reklamy – oproti tomu je většina účtů na Facebooku či Instagramu čistě osobních, 

kdy se v mnoha případech o propagaci nejedná. Ročně poté uživatelé do sociálních sítí 

LinkedIn a dalších zainvestují přes 60 bilionů dolarů (Witing, Williams, 2013: 362). 

Znamená to však, že si tito uživatelé nevytvářejí prostřednictvím těchto profilů svou 

identitu? Zmíněných 88 % respondentů (uživatelů), kteří v průzkumu uvedli užívání sítí pro 

profesionální účely totiž zároveň vypověděli, že tuto strukturu používají ke komunikaci se 

svým okolím, v mnohých případech k dosažení širší klientely a získávání informací (Witing, 

Williams, 2013: 366). V důsledku toho je zřejmé, že co do komunikace s okolím nemusí být 

ani tolik důležité, za jakým účelem si jedinec svůj profil vytvořil, nýbrž jde v praxi spíše o 

to, jaký dopad má uživatelství těchto sítí na jeho osobnost a identitu.  

Boyd (2017) oproti tomu tvrdí, že zapojením uživatelů do velké sítě sociálních 

platforem jedinci vstupují do jakési „online veřejnosti“, tudíž je patrné, že před otázkou 

vývoje identity stojí i tzv. businessmani, kteří své profily prvotně využívají za jiným účelem, 

než je prosté „zapadnutí“ do jisté struktury sociálního dění (Boyd, 2017: 21). Jedinci tak 

pronikají do sociálních sítí za účelem rozvoje svého sociálního světa – ať už se následně 

jedná o pracovní klientelu či specifické sociální skupiny. 

1.2.1. Individuální identita 

Individuální identitu si podle studie provedené Gill Valentine (1999) mladí lidé 

vytváří právě skrze narativy a vyprávění, přičemž sociálně narativní situace, v rámci kterých 

se lokalizují, jsou jen zřídka vytvářeny jejich vlastním přičiněním (Valentine, 1999: 254). 

Lidé se podle ní snaží vysvětlit své chování v určitých situacích a to, čím si prošli na základě 

jim známých narativů – snaží se pomocí vyprávění a narativů dopátrat toho, na základě 

jakých předsudků a očekávání se v určitých situacích rozhodnou pro nějaký typ jednání, 

které jako celek utváří jejich identitu (ibid). To všechno může souviset právě s četností 

přihlašování na sociální sítě jejich uživateli (Abiala, Hernwall, 2012). John Palfrey a Urs 

Gasser (2008) rozlišují v kontextu uživatelství digitálních médií dva typy identit – identitu 

osobní a identitu sociální. Identita osobní je založena na jedinečných atributech každého 

z nás – „(…) na našich osobních charakteristikách, našich jedinečných zájmech a našich 
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oblíbených aktivitách“ (Palfrey, Gasser, 2008: 17). Identita sociální je potom založena na 

našich interakcích s okolím, na našich vztazích s rodinou a našimi kamarády (ibid). Období 

vývoje identity tak může být pro mladistvé náročné, jelikož jsou neustále ovlivňováni třetími 

stranami, které je hodnotí a soudí na základě jimi vytvořených profilů (Palfrey, Gasser, 2008: 

19–20). Identita ve spojitosti se sociálními médii poté vykazuje určitou problematičnost, 

jelikož se jedinci dostává mnoho stimulů, které podněcují jeho chování jak v online, tak v 

offline prostředí – rozdíl mezi těmito světy může být chápán jako rozdíl mezi normálním 

(off-line) a virtuálním (online) světem (Nagy, Coles, 2014). 

Ze studie Abiala a Hernwalla (2012) uvedené na předchozích stranách je patrné, že 

identita jedinců na sociálních sítích může čelit různým výzvám co do svého vývoje, a to 

především v důsledku četného trávení času uživatelů v online prostředí. Tím, že uživatelé 

tráví tolik času v online prostředí může docházet k vytváření určitého alternativního, 

virtuálního světa, v rámci kterého se tito jedinci pohybují a ve kterém z části žijí své (někdy 

alternativní) životy.  

1.2.2. Identita ve virtuálních světech 

Pojem „virtuální světy“ lze chápat vícero způsoby; podle Nagy a Colese (2014) 

„zahrnují imaginární prostory, které lze popsat slovy nebo promítnout do obrázků a které 

jsou tak realistické, že se mohou jednotlivci cítit, jako by do nich byli ponořeni.“ (Nagy, 

Coles, 2014: 277). K tomu dodávají, že velkou roli ve vytváření a udržování těchto 

virtuálních světů hrají právě počítače a online prostředí, ve kterém se v dnešní době řada z 

nás dennodenně pohybuje (ibid). Osobní rozvoj mladistvých je potom na základě studie 

Gwen Schurgin O´Keeffe a Kathleen Clarke-Pearson (2011) ohrožený a kritický co do 

experimentů nezletilých se sociálními sítěmi a nátlaku na jejich osobu ze strany ostatních 

vrstevníků (O´Keefe, Clarke-Pearson, 2011). Tato studie uvádí, že více jak 22 % teenagerů 

se přihlásí na svůj online profil minimálně desetkrát denně – toto může mít na mladistvé 

různé negativní dopady, od jejich vystavování se reklamám, nevhodným stránkám nebo 

nedostatečnou ochranou jejich soukromí, kterým v mnohých případech rodiče nedokáží 

zabránit (ibid). Naproti tomu Abiala a Hernwall (2013) předkládají více znepokojující čísla 

co do uživatelství sociálních sítí nezletilými – celkem 45 % respondentů ve věku 9–11 let 

vypovědělo, že užívají sociální média a internet každý den a 97 % pouze občas (Abiala, 

Hernwall, 2012: 952). Skupina respondentů ve věku 12–15 let poté na druhou stranu 

vypověděla denní uživatelství těchto sítí v 76 % případů a občasné uživatelství v 97 % 

případů, obdobně jako u druhé věkové kategorie (ibid). Z těchto údajů je patrné, že četnost 
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a styl užívání sociálních médií mohou být přímo vázány na vývoj jedincovi identity – na 

druhou stranu neexistují ve velké míře studie ani knihy, které by více důkladně vysvětlovaly 

určitou korelaci mezi výše uvedenými fenomény. Protikladem je ale fakt doložený 

uvedenými publikacemi, který naznačuje, že čím častěji se uživatelé přihlásí na svůj online 

profil, tím většímu riziku se vystavuje vývoj jejich identity. Již zmínění autoři O´Keeffe a 

Clarke-Pearson (2011) vnímají tento problém jako důsledek špatné sebe-regulace 

mladistvých na sociálních sítích. Rodiče podle nich často nemají dobrý odhad hodin, které 

jejich potomek denně stráví na svých sítích a mladiství tak nemají žádné zábrany v jejich 

užívání, což poté může vést k vývoji alternativních či více identit (O´Keeffe, Clarke-

Pearson; 2011: 800).   

Existuje avšak reálný, doložitelný rozdíl mezi online a off-line identitou? Opakovaně 

zmiňovaní Palfrey a Gasser (2008) tvrdí, že v generaci tzv. „digitálních domorodců“ (z 

anglického digital natives) se nerozlišuje identita online a off-line, a to především proto, že 

jedinci v digitálním světě vnímají tyto své identity jako jednu a může pro ně být tedy těžké 

pátrat po jakýchsi rozdílech mezi nimi (Palfrey, Gasser, 2008: 20). To ovšem dostatečně 

neospravedlňuje odpověď na otázku, zda existují identity dvě – v online sociálních světech 

a mimo ně. 

1.2.3. Identita ve vztahu s uživatelstvím sociálních sítí 

Určitý vztah mezi zmiňovaným uživatelstvím sociálních sítí a vývojem identity 

jedince, který je používá naznačuje v jisté míře publikace již zmiňované Marie Pospíšilové 

(2016), ve které se autorka věnuje vývoji identity v souvislosti se sociální sítí Facebook 

(Pospíšilová, 2016). Pospíšilová přistupuje k nahlédnutí na identitu jedince z pohledu 

Ervinga Goffmana, na kterého v publikaci několikrát odkazuje, přičemž tvrdí, že 

sebeprezentace na internetu spojená s vytvářením vlastní identity je velmi silně ovlivněna 

technickými možnostmi komunikace na sociálních sítích (v tomto případě na Facebooku) – 

což je ostatně zmíněné například i v publikaci autorky Sherry Turkle (Pospíšilová, 2016: 

23). Ze sociologického hlediska je důležité se zaměřit právě i na již několikrát zmiňovanou 

komunikaci v online prostředí – Pospíšilová píše „(...) konstantně přijímáme informace o 

druhých a utváříme si o nich určitou představu,“ – tento jev zkoumá, zda a proč si jedinci na 

těchto sítích vytváří určité alter identity (ibid). 
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1.3. Vývoj identit v souvislosti se sociálními sítěmi 

Z důvodu tolika technických možností a skutečnosti, že se uživatelé na svůj profil 

přihlásí i několikrát denně nemálokdy dochází ke vzniku virtuálních světů, které mohou být 

původem zrodu alternativních identit jedinců (Nagy, Coles, 2014). Danah Boyd hovoří o již 

uvedené „online veřejnosti“, která může být chápána v podobném duchu jako virtuální světy 

(Boyd, 2017). Z těchto publikací a studií není stále však zřejmé, zda skutečně existuje dvojí 

identita – identita na sociálních sítích a identita mimo ně, o které hovoří Palfrey a Gasser 

(Palfrey, Gasser, 2008). 

1.3.1. Vývoj individuální identity 

Alternativní identita a individuální identita mohou být ve spojitosti se sociálními 

sítěmi zkoumány na poli skupinové interakce jedinců, jak ostatně vypovídá kniha Digital 

Identity and Social Media (2013). Autoři jedné z kapitol této publikace, Jäkälä a Berki, 

přitom dodávají, že „(…) jedinec si vytváří určitou sociální identitu, aby se uplatnil na trhu 

sociálních médií a aby byl přijat mezi své vrstevníky“ (Jäkälä, Berki in Warburton, 

Hatzipanagos, 2013: 6–7). 

Z několika doložených publikací je evidentní, že identita uživatelů sociálních sítí je 

velmi křehkým a záhadným jevem, o jehož studium se zajímá nemalá část výzkumníků. Do 

výzkumu identity a jejího vývoje v souvislosti se sociálními médii přispěl tak i Jordan 

Fullam (2016), který realizoval případovou studii na téma aktivismu na sociálních sítích a s 

tím spojeným vývojem identity jejich uživatelů. Případová studie se konkrétně zabývá 

příběhem mladého sedmnáctiletého studenta ze střední školy v New Jersey, z jehož pohledu 

se autor snaží pochopit otázku aktivismus na sociálních sítích a jeho přímého či nepřímého 

vlivu na vývoj identity tohoto studenta (Fullam, 2016).  

Fullam popisuje a vysvětluje vývoj identity uživatele na základě několika odborných 

článků a studií, přičemž ale konstatuje, že nejdůležitějšími aspekty vývoje identity u 

mladého člověka jsou „(…) rozptýlená emoční podpora a sociální odpovědnost vyvinutá v 

raném věku, diskuse o kontroverzních sociálních a politických otázkách, kritické vědomí a 

skutečná účast na občanském životě jako rozhodující faktor rozvoje aktivismu mladistvých.“ 

(Fullam, 2016: 408). Zároveň zdůrazňuje myšlenku, že u nezletilých dochází s větší 

pravděpodobností k rozvoji tzv. aktivistické identity v momentě, „(…) když jsou jedinci 

vychováváni v rodinách a komunitách, které zdůrazňují sociální odpovědnost a relační 

jednání.“ (Fullam, 2016: 409).  
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Philip Seargeant a Caroline Tagg (2014) zároveň také provedli několik experimentů 

za účelem zjištění chování mladistvých na sociálních sítích. V závěru došli k názoru, že 

jedincovo chování na těchto sítích je pouze dočasné a závisí především na textových a 

vizuálních podnětech, kterých se uživateli během jeho interakce s ostatními v online 

prostředí dostává (Seargeant, Tagg, 2014: 41). 

1.3.2. Vývoj alternativních identit 

Nagy a Koles (2014) na druhé straně hovoří o vývoji alternativní identity, neboli 

vývoji identity v online prostředí, která se může diametrálně odlišovat od identity v prostředí 

mimo sociální sítě. Tvrdí, že „žijeme v době, ve které mají technologie potenciál mazat 

hranice mezi realitou a fantazií, nebo mezi něčím skutečným a falešným“ (Nagy, Koles, 

2014: 279). Skrze virtuální avatary a profily si poté uživatelé mohou vytvářet v online 

prostředí své virtuální identity, které odpovídají jejich osobním požadavkům. Virtuální 

prostředí poskytuje uživatelům nový start, v rámci kterého mohou vykonstruovat své nové 

„já“ a redefinovat sami sebe v rámci další sebe-reflexe – nyní prostřednictvím sociálních sítí 

(ibid).  

Autoři argumentují existenci dvojí identity jejím rozdělením na „reálné já“ a 

„virtuální já“ – na druhou stranu potom dodávají, že k těmto entitám by se nemělo 

přistupovat jako k dichotomicky odděleným jednotkám, nýbrž jako k identitě, která nabývá 

dvou různých hodnot v rámci jedincovi osobnosti (Nagy, Koles, 2014: 279). K vývoji 

virtuální identity poté přispívá také fakt, že v rámci virtuálních světů (zmíněných na 

předchozích stranách) spolu uživatelé komunikují v reálném čase, i když ve zdánlivě uměle 

vytvořeném 3D prostoru (ibid). 

Je zřejmé, že pro otázku existence dvojí identity v tomto momentě stále neexistuje 

uspokojivá odpověď. Autoři zabývající se alternativní identitou či identitou na sociálních 

sítích hovoří o rozdělení jedné a té samé identity spíše než o dvou naprosto odlišných 

identitách. 
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1.4. Přínos studia sociálních sítí pro tuto práci 

Pro objasnění otázky dvojí identity je více než důležité zaměřit se na její zkoumání 

mezi mladistvými. Jak bylo naznačeno na předchozích stranách, výzkumníci ve vztahu mezi 

uživatelstvím sociálních sítí a identitou těchto uživatelů velmi často kladou důraz právě na 

mladistvé, kteří mohou být v tomto ohledu nejohroženější skupinou.  

1.4.1. Návazné studium identit 

Vývoj identity mladého člověka, který tráví relativně velké množství času na 

sociálních sítích, je v kontextu zmíněných publikací vázán na uživatelství jeho sociálních 

sítí, přičemž se ale studie často vyjadřují ke starší populaci nebo ve svých studiích autoři 

zohledňují více genderů. Zároveň, i přes velký zájem vědců o výše zmiňované téma, je tento 

fenomén stále vcelku neprozkoumaný, a proto považuji za důležité a přínosné mu věnovat 

tuto práci. Stěžejním faktorem je následně více do hloubky rozpracovat jev genderové 

identity spojené s uživatelstvím sociálních sítí u mladistvých a dále jev duality identit 

v online a offline prostředí. 

Pro studium identit ve virtuálních sociálních prostorech je třeba více do hloubky 

rozpracovat samotné uživatelství online sítí na poli zmíněné skupinové interakce mezi 

uživateli a jejich vztahu k tzv. „virtuálním světům“. Pomocí metody zakotvené teorie 

můžeme tak dojít k rozpracování teorie zcela nové a obohatit tím dosavadní sociologické 

vědění týkající se vývoje genderových identit. 
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2. Zaměření výzkumného šetření 

Tato práce si klade za cíl analýzou kvalitativních dat z hloubkových rozhovorů 

prozkoumat, zda existuje určitý jev identity a alter identity na sociálních sítích u mladistvých 

se zaměřením na jejich gender, kdy zkoumá v tomto ohledu pouze chlapce. V rámci tohoto 

cíle je klíčové zjistit, zda existuje dualita identit ve vztahu online a offline světů. Zjištění se 

snaží obohatit dosud neznámé aspekty identity online prostředí, které jsou v této práci 

spojené s maskulinitou respondentů. 

2.1. Výzkumný problém a výzkumné otázky 

Výzkumný problém poukazuje na užívání sociálních sítí mladými chlapci ve věku 

11 až 16 let v souvislosti s vývojem jejich identity v tomto prostředí. Zkoumáním užívání 

sociálních sítí uvedenou skupinou chce tato práce zjistit, jakým způsobem je utvářena 

identita mladistvých na online platformách s ohledem na maskulinitu (gender) respondentů. 

2.1.1. Výzkumné otázky 

Ze studií diskutovaných na předešlých stranách je zřejmé, že otázka identity na 

sociálních sítích je neustále řešeným tématem, i přestože mu v mnoha ohledech chybí 

návaznost na zmiňovaný aspekt genderu. Vzhledem k dosavadnímu vědění, které je v mnoha 

ohledech nedostačující, se tato práce zaměřuje na dvě hlavní, vzájemně na sebe napojené, 

výzkumné otázky. 

 

VO1: Existuje identita online a offline v souvislosti s užíváním sociálních sítí? 

VO2: Jakým způsobem respondenti spojují své uživatelství s pozitivními či negativními 

fenomény? 
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3. Data a metody jejich analýzy 

V této části je ustanovena metodologie výzkumu bakalářské práce, která popisuje a 

vysvětluje fáze výzkumného šetření od výběru vzorku až po samotnou analýzu dat a 

předkládá jejich podrobný rozbor. Celá metodika práce je zasazena do zakotvené teorie, ze 

které zároveň vychází.  

3.1. Výzkumný design 

V rámci metody vzniku a analýzy dat byl vytvořen ad hoc výzkumný design, a to 

vzhledem k tomu, že žádný ze standardizovaných výzkumných designů nebyl pro metodu 

poznání vhodný, jelikož jsou příliš strohé, což by mohlo vést k přílišnému zobecnění 

zkoumaného jevu. Zkoumaný jev byl analyzován metodami zakotvené teorie, které mimo 

jiné náleží například otevřené kódování (Strauss, Corbin, 1999). 

3.1.1. Charakteristika výzkumného designu 

Výzkum probíhal kvalitativní metodou v rámci ad hoc výzkumného designu 

zakotvené teorie (viz. výše). Základním předpokladem bylo vygenerování nových poznatků 

o daném jevu, které jsou zakotvené ve vytvořených datech – k datovému materiálu tak bylo 

přistupováno „(…) s maximální nepředpojatostí a otevřenou myslí“ (Strauss, Corbin, 1999: 

86). Na základě této charakteristiky bylo předem definováno pole zájmu – výsledná zjištění 

se posléze soustředí na sociální procesy, které formují interakci respondentů s jejich okolím 

v sociální struktuře (ibid). 

3.1.2. Zdůvodnění použitého výzkumného designu 

Ad hoc výzkumný design zakotvené teorie byl zvolen z důvodu přílišné standardizace 

nabízených výzkumných designů – jak bylo vysvětleno výše, jiné designy byly pro tuto práci 

příliš strohé a z toho důvodu nevhodné. Pro práci s kvalitativními daty a jejich závěrečnou 

analýzu byl zvolen postup zakotvené teorie – i přesto, že cílem práce nebylo vytvoření 

zakotvené teorie jako takové, při výběru výzkumného designu a analýzy kvalitativních dat 

bylo postupováno v jejím rámci (otevřené kódování).  
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3.2. Data a jejich vytváření 

Práce s daty včetně jejich vytváření byla naplněna několika fázemi od výběru vzorku 

a jeho dosažení, přes samotný proces generace dat až k určitým etickým otázkám, které bylo 

třeba zodpovědět před samotným začátkem dotazování. 

3.2.1. Výběr vzorku a jeho dosažení 

         Výzkumný vzorek byl konstruován teoreticky a k jeho vytváření docházelo v 

průběhu zkoumání jevu na základě předem stanoveného výzkumného problému. Cílem bylo, 

aby vyselektovaný vzorek reprezentoval zvolený výzkumný problém (Švaříček, Šeďová a 

kol., 2007: 72). Vzorek byl vytvářen postupně, tzv. „graduální konstrukcí vzorku“, a k jeho 

vytváření bylo užito metody sněhové koule (ibid). 

         Vstup do terénu byl zajištěn prvními dvěma rozhovory realizovanými v rámci pilotní 

části výzkumu – jednalo se o chlapce, kteří se o výzkumu dozvěděli skrze své sourozence, 

známé výzkumnice. Na základě výše uvedené metody následně respondenti šířili informace 

o výzkumu jeden druhému (Noy, 2008: 330). Po ukončení dotazování v pilotní části 

výzkumu předali účastníci informaci o této skutečnosti dále prostřednictvím svých 

sociálních sítí. Tato metoda se v průběhu sběru dat ukázala být neefektivní, a tudíž bylo 

souběžně přistoupeno na výběr vzorku metodou úsudku, kdy byli respondenti selektováni 

na základě dosavadního obeznámení výzkumnice se zkoumanou problematikou (Jeřábek, 

1992: 40). Po provedení čtyř rozhovorů začali respondenti bez vyzvání poskytovat 

výzkumníkovi kontakty na své známé – bylo tak možné se opět vrátit k metodě sněhové 

koule pro účely navazujícího vzorkování a dotazování (Noy, 2008). 

3.2.2. Vlastnosti získaného vzorku a základní relevantní charakteristiky 

V rámci výzkumné akce došlo k dotázání celkem deseti respondentů ve věku 11 až 

16 let. Respondenti byli mužského genderu. Pro jejich participaci ve výzkumu bylo nutné, 

aby systematicky užívali alespoň jednu z následujících sociálních sítí – Instagram, TikTok, 

Facebook či SnapChat. Respondenti byli studenty základních a středních škol v následujícím 

rozložení – 6 žáků základních škol (věková kategorie 11 až 14 let) a 4 studenti středních škol 

(věková kategorie 15 až 16 let). 
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3.2.3. Proces vytváření dat 

Data byla vytvářena realizací hloubkových rozhovorů, dlouhých průměrně čtyřicet 

pět minut. I přestože délka hloubkových rozhovorů běžně přesahuje hodinu čistého času, u 

dotazování náctiletých a teenagerů je dosažení takové délky rozhovoru velmi náročné – 

respondenti se často uchylují ke kratším odpovědím a delší poskytují pouze pokud jsou 

momentálně zaujati probíraným tématem či otázkou (Bassett, Beagan et al., 2008: 122). Z 

tohoto důvodu je většina rozhovorů kratších. 

K zhotovení dat docházelo od prosince 2020 do března 2021. Výzkumná akce byla 

nejprve otestována pilotáží na jejímž základě bylo postupováno v dalších fázích 

výzkumného šetření. Veškeré dotazování se odehrávalo v Praze a jí přilehlých oblastech, 

vždy v domácím prostředí respondentů (přítomni byli i jejich zákonní zástupci, avšak ne u 

samotného rozhovoru). V druhé polovině vytváření dat bylo dotazování vzhledem k zhoršení 

pandemické situace1) přesunuto do online prostoru platformy Zoom. Tato metoda byla ve 

své podstatě velmi podobná klasickému dotazování „face to face“ a svou charakteristikou se 

snažila přiblížit metodě poznání zvané netnography (Kozinets, 2015: 1). Zastoupení 

rozhovorů v offline a online podobě byl následující – 5 rozhovorů provedených osobně, 5 

rozhovorů provedených online. 

3.2.4. Charakteristiky použitých výzkumných nástrojů 

Pilotní část výzkumu probíhala na základě nestrukturovaného rozhovoru, který 

neměl žádnou počáteční strukturu. Při kladení otázek bylo postupováno intuitivně, přičemž 

byl respondentům poskytován co největší prostor pro jejich odpovědi, aby tak došlo 

k dosažení konverzačního stylu rozhovoru (Kaufmann, 2013: 56–57). Pro potřeby lepšího 

propojení rozhovoru s online platformami respondenta bylo užito tzv. „virtuální etnografické 

procházky“, která umožňovala vzájemné ovlivnění a interpretaci získaných dat (Dlouhá, 

2012: 173). Respondent zahájil vyprávění ukázkou svých profilů na sociálních sítích, 

kterými výzkumníci krátce provedl – v dalším kroku byly účastníkům kladeny otázky dle 

uvedené metody poznání (ibid). „Virtuální etnografická procházka“ byla užita v rámci všech 

rozhovorů, přičemž na online platformě Zoom respondenti své profily ukazovaly skrze 

kameru svého počítače. Po ukončení pilotní části výzkumu vznikl na jejím základě 

polostrukturovaný scénář pro zajištění obdobného chodu dotazování u dalších rozhovorů 

(viz. příloha č.1). 

 

1) Pozn.: pandemie koronaviru v České republice 2020 – 2021. 
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         K záznamu dat bylo užito digitálního nahrávacího zařízení na mobilním telefonu 

výzkumnice. Po přesunutí rozhovorů do online platformy Zoom docházelo k zaznamenávání 

rozhovorů prostřednictvím interního nahrávacího zařízení této aplikace.  

3.2.5. Etické otázky sběru dat 

Se získanými daty bylo zacházeno ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č.101/2000 Sb.). Veškeré okolnosti 

ochrany osobních údajů byly podrobně uvedeny v informovaném souhlase (viz. příloha č.2). 

Vzhledem k práci s nezletilými jedinci bylo nutné získat souhlas s rozhovorem nejen od 

samotných respondentů (telefonicky při domluvě času a místa rozhovoru), ale i od jejich 

zákonných zástupců, kteří zároveň písemně stvrzovali tuto skutečnost podpisem výše 

zmíněného informovaného souhlasu. Souhlas respondenta s nahráváním rozhovoru byl 

výzkumnici udělen ústně před zahájením této akce a účastníkovi bylo vzápětí oznámeno, že 

může být nahrávání na jeho požadavek kdykoliv přerušeno či zcela ukončeno (k tomu 

nakonec nedošlo). 

Respondenti byli za účast na rozhovoru finančně ohodnoceni podle věku – 

respondenti ve věku 11 až 13 let obdrželi padesát korun českých a starší respondenti (14 až 

16 let) sto korun českých. Věk byl rozhodující vzhledem ke skutečnosti, že pro starší 

respondenty by bylo ohodnocení padesáti korun moc nízké, zatímco ohodnocení sto korun 

by naopak pro mladší respondenty bylo příliš vysoké. Zároveň bylo také klíčové pro 

výzkumnici zvládnout finančně pokrýt odměny všem zúčastněným – i tato skutečnost hrála 

roli v rozhodování o výši finanční odměny. Pouze jeden respondent odmítl přijmout finanční 

ohodnocení za svou účast ve výzkumu. I přesto, že se v kvalitativním výzkumu jedná o 

nestandardní přístup, jelikož není zvykem respondenty nijak finančně ohodnocovat, se z 

důvodu zkoumání mladistvých domnívám, že bylo toto ohodnocení na místě a sloužilo 

především jako motivace účastníků se do výzkumu zapojit (Head, 2009: 335–336). 

Výzkumnice měla ze své pozice určitou mravní odpovědnost vůči respondentům, 

zkoumanému vzorku, a proto hovořila s účastníky přiměřeným tónem a na jejich vyžádání 

zopakovala či přeformulovala otázky, kterým respondenti nerozuměli (Jeřábek, 1992: 121). 

  



 

 

16 

 

3.3. Metody analýzy dat 

Metody pro analýzu dat byly zvoleny na základě kritérií pro zacházení s 

kvalitativními daty a jejich následnou analýzou, přičemž bylo postupováno induktivním a 

otevřeným kódováním dat, které vychází z metody zakotvené teorie.  

3.3.1. Úprava dat před analýzou 

Data byla z jejich digitálního záznamu před samotnou analýzou převedena do textové 

podoby v aplikaci Microsoft Word, přičemž byly z doslovného přepisu vynechány veškeré 

citlivé údaje, které respondenti v průběhu rozhovorů zmínili (např. jména, adresy bydliště), 

a to z důvodu důvěrného zacházení se získanými informacemi. Data byla v této podobě 

převedena do programu pro analýzu kvalitativních dat MAXQDA, v rámci kterého s nimi 

bylo dále náležitě zacházeno. 

3.3.2. Metoda analýzy dat 

K analýze dat bylo přistupováno v rámci metody zakotvené teorie, která nabízí 

zpracování kvalitativních dat prostřednictvím otevřeného, axiálního a selektivního 

kódování. Konkrétně se jednalo o induktivní a otevřené kódování, jejichž cílem bylo objasnit 

zkoumané jevy (Hájek, 2014).  

3.3.3. Charakteristika analytického přístupu 

Kvalitativní data byla důkladně projita, rozebrána, konceptualizována a opět složena 

dohromady novými způsoby (Strauss, Corbin, 1999: 39). V analýze byl zahrnut výše 

zmíněný přístup induktivního kódování (prosté induktivní kódování – ke všem relevantním 

částem dat byl navržen kód, který má vazbu na výzkumnou otázku) a tato technika se dále 

odrážela na poli práce s kódováním otevřeným (Hájek, 2014: 63–68).  

         Otevřené kódování má svůj význam v označování částí dat, o kterých se domníváme, 

že jsou pro nás relevantní – data byla rozložena a z rozkladu vznikaly jednotlivé kategorie. 

Induktivním přístupem v rámci tematického kódování byla vytvořena typologie uživatelství, 

která sloužila jako klíčový bod pro další práci se získanými daty (Hájek, 2014: 63–68). 

 



 

 

17 

 

3.3.4. Konkrétní postup analýzy dat 

Po převedení dat do textové podoby bylo postupováno induktivním kódováním 

užitého pro vytvoření typologie uživatelství sociálních sítí. Induktivním způsobem byly 

označovány příslušné úseky dat spadající pod jeden či více z pěti typů uživatelství. Na 

základě této typologie bylo dále postupováno kódováním otevřeným, v jehož rámci byly 

hledány a označovány další kódy v datech (Hájek, 2014: 69). Pro vzniklé kódy nespadající 

pod žádnou z kategorií typologie uživatelství byly určeny kategorie nové. 

Otevřeným induktivním kódováním bylo zjišťováno chování respondentů na 

sociálních sítích a určován typ jejich uživatelství. V rámci toho docházelo k propojování 

souvisejících kategorií a znázorňování těchto vztahů pomocí vizuálních nástrojů programu 

MAXQDA „prohlížení matice kódů“ a „prohlížení vztahů kódů“.  

Na základě kódování byly do dokumentu aplikace Word vypsány kategorie, pod 

které jednotliví respondenti spadají a zároveň i relevantní citace podporující grafické 

znázornění respondenta (viz. tabulky č.2 a č.3 v přílohách práce) v rámci dané kategorie. 



 

 

18 

 

4. Obecné výstupy z analýzy dat 

 V této kapitole práce dochází k detailnímu rozpracování klíčových výstupů 

analytické části provedeného výzkumného šetření. V rámci analýzy dat došlo hned 

k několika klíčovým zjištěním, které jsou v práci rozebrány na poli typologie uživatelství. 

V kontextu této kategorie bylo zkoumáno, jakým způsobem respondenti užívají své sociální 

sítě, co je pro ně klíčové při trávení času v online prostředí a jakým způsobem je ovlivněn 

vývoj jejich identity. Pro lepší rozlišení jednotlivých respondentů bylo každému z nich 

přiděleno alternativní jméno, aby tak došlo k jejich snažší identifikaci (viz. tabulky č.2 a č.3 

v přílohách práce). Analýza typologie uživatelství poté přispěla k lepšímu uchopení 

genderové identity na sociálních sítích.  

4.1. Oblíbenost sociálních sítí 

Pro vstup respondentů do výzkumného šetření bylo nutné, aby systematicky užívali 

alespoň jednu z následujících sociálních sítí – Instagram, TikTok, Facebook či SnapChat. 

Respondenti hovořili o Instagramu velmi kladně a četnost užívání této sociální sítě co do 

přidávání příspěvků, sledování ostatních uživatelů či komunikace s vrstevníky byla 

v porovnání s ostatními sítěmi, jako je TikTok či Facebook, nejvyšší.  

4.1.1. Oblíbenost sociální sítě Instagram 

Po zahájení vyprávění metodou virtuální etnografické procházky bylo hned 

v prvních větách patrné, že respondenti spojují uživatelství sociální sítě Instagram 

s pozitivními fenomény (Dlouhá, 2012). Tento jev byl zřejmý především z důvodu častého 

užívání této sociální sítě. Denis například uvedl, že „(…) na Instagramu je to lepší, protože 

tam se cítím bezpečněji.“ (respondent Denis). Jakub oproti tomu sdělil: „(…) tak na tom 

Instagramu si můžeš vybrat jakoby na co se budeš koukat. Na tom TikToku mi přijde, že 

tam máš prostě jako vždycky random videa jakoby za sebou a na tom Instagramu si můžeš 

vybrat, jestli se budeš třeba dívat na videa o sportu, o jídle nebo o škole nebo tak nějak.“ 

(respondent Jakub). 

Ostatní uváděli obecné informace týkající se této sociální sítě. Adam přidává 

příspěvky dle svých slov: „Tak různě, tak jako podle toho, když dám třeba nějakej novej trik 

(…)“ (respondent Adam). Gabriel naopak užívá Instagram pro sledování, přičemž se jedná 

o jeho nejoblíbenější sociální síť: „Já tam nejvíc sleduju asi sportovce a sport a nějaký 
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cvičení, protože my hodně často chodíme do posilovny a já se chci v tom prostě zlepšovat, 

takže to sleduju nejvíc (…)“ (respondent Gabriel). Podobně se k užívání Instagramu vyjádřil 

i Emil, který uvedl, že: „(…) já tam jenom sleduju a asi na odreagování a na zabavení času 

teda, protože je to obrovský žrout času a někdy jsem na tom, vydržim být třeba až, třeba 

hodinu a půl klidně, fakt koukat na videa (…)“ (respondent Emil).  

4.1.2. Užívání ostatních sociálních sítí 

Ostatní sociální sítě nejsou respondenty oproti Instagramu užívány nijak významně. 

Někteří účastníci výzkumu vypověděli určitou míru užívání sociální sítě TikTok či 

Facebook. Co se však týče TikToku, ohlasy na tuto sociální síť byly vcelku negativní – 

respondenti tvrdili, že je příliš závislostní, že na ní mladiství tráví až moc času nebo že je na 

ní dokonce mnohdy zveřejňován nevhodný či nemístný obsah. 

Starší respondenti například hovořili o TikToku jakožto platformě, která může být 

velmi nebezpečná pro mladší generace. Emil uvedl: „(…) strašně si myslim, že děti vlastně, 

já nevim jim je dvanáct něco takovýho, tak na tom stráví až moc času a myslim si, že někdy 

je ten TikTok strašně nebezpečnej v tom, že k němu je takový přístup a někdy tam ty děti 

dokážou zveřejnit informace o nich a myslim si, že toho dost lidí může zneužít“ (respondent 

Emil). 

 Gabriel poté vyjádřil určité znepokojení co se týče obsahové stránky sociální sítě 

TikTok, kdy tvrdil, že „(…) naposledy jsem tam narazil jako na nějaký ty antisemitistický 

narážky a to už mi přišlo jako hodně přeš čáru, že tam je fakt jako hodně extrémních věcí.“ 

(respondent Gabriel).  

 Mladší respondenti se poté k TikToku vyjadřovali spíše po stránce zábavy. Často 

tvrdili, že je tato sociální síť moc nebaví nebo že jim přijde „divná“. Již zmiňovaný Denis 

řekl: „(…) znám několik lidí, který tam dělaj třeba nějaký blbosti a přijde mi to prostě takový 

divný.“ (respondent Denis). Adam poté komentoval podobný fenomén, kterého si na 

TikToku všiml u svého kamaráda: „(…) třeba jeden můj kamarád, kterej se mnou teď hodně 

hraje třeba Fortnite, tak on taky má ten TikTok a on měl nějaký moc velký lajky a jedno jeho 

video co tam dal chytlo to ForU, ale možná i někde třeba v Americe, protože tam má přes 

dva a půl milionu shlídnutí na tom a má tam asi sedmdesát pět tisíc lajků a právě tam má 

jedenáct a půl tisíc sledujících, nějak tak. Ale na hrozně velký kravině.“ (respondent Adam). 

 Je tedy patrné, že respondenti spojují TikTok s negativní fenomény, kdy jsou 

znepokojeni především nevhodným obsahem této sociální sítě.  
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5. Klíčová zjištění – typologie uživatelství 

Hlavním vodítkem pro pochopení užívání sociálních sítí mladými chlapci bylo jejich 

roztřídění do kategorií na základě typu uživatelství. V rámci této kategorie vzniklo celkem 

pět subkategorií: prosazení se/sláva, komunikace, sledování, inspirace (ve smyslu být 

inspirativní) a experimentování (s užíváním sociálních sítí). Každá z těchto subkategorií 

představuje určitý typ uživatelství, který charakterizuje jednotlivé respondenty na sociálních 

sítích. Je nutné dodat, že všichni respondenti spadali do více než jedné subkategorie, přičemž 

u některých se vyskytla jedna kategorie stěžejní a druhá vedlejší, zatímco u jiných byly 

kategorie více vyvážené. 

 Na poli typologie uživatelství je zde detailně charakterizována každá z uvedených 

subkategorií, náležitě jsou představeni respondenti výzkumného šetření a zjištění jsou 

opírány o citace z provedených rozhovorů. V celé praktické části práce je odkazováno na 

tabulky z programu na analýzu kvalitativních dat MAXQDA, které graficky znázorňují 

příslušnost respondentů k jednotlivým subkategoriím (viz. tabulky č.2 a č.3 v přílohách 

práce). 

5.1. Prosazení se, sláva 

Kategorie prosazení se/sláva je charakteristická především touhou respondentů po 

určitém množství lajků či sledujících. Respondenti v této kategorii považují lajky a sledující 

za určité uznání od ostatních uživatelů.  

Hlavním atributem charakterizujícím tuto kategorii je především časté přidávání 

příspěvků na profil vytvořený v rámci určité online platformy a sledování počtu lajků2) či 

sledujících, od kterých se následně odvíjí pojem „sláva“. Ta je zde chápána jako pozitivní 

uznání od ostatních uživatelů, kteří lajkem určitého příspěvku či tlačítkem follow (sledování) 

stvrzují svůj kladný postoj k danému uživateli. Uživatelé poté hodnotí uznání od druhých a 

jejich náklonnost k jejich profilu na základě četnosti těchto lajků či množství sledujících. 

Sláva či určité prosazení své osoby je následně důležitá především pro respondenty Adama, 

Denise, Emila a Huga.  

 

2) Pozn.: lajk/like = „vyjádření souhlasu či zalíbení, většinou v prostředí sociálních sítí.“ (IT Slovník, 2021). 
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5.1.1. Lajky a sledující 

Pro respondenty užívající své sociální sítě ve smyslu prosazení se či dosažení určité 

slávy je velmi důležitý faktor lajků a sledujících.. Čím více lajků či sledujících respondent 

na svém profilu má, tím více je mezi ostatními uživateli oblíbený a viditelný, má tak větší 

šanci se v online prostředí prosadit. 

Pro některé respondenty je však v tomto ohledu mnohem důležitější počet sledujících 

oproti lajkům. Opětovně zmiňovaný Denis vypověděl, že „(…) follow je lepší jak lajk (…) 

když máš sto tisíc [sledujících], tak už tě začíná sledovat fakt hodně lidí a to číslo přibývá.“ 

(respondent Denis). Podobně situaci vnímá i Hugo, který tvrdil, že „(…) potom, když tě 

vlastně zná určitej počet lidí, tak je vidět, že jsi slavnej.“ (respondent Hugo). Adam oproti 

tomu řekl: „(…) udělá mi to že jo radost když mám pár nějakých nových sledujících.“ 

(respondent Adam).  

Respondenti vyjadřují svůj dobrý pocit ohledně získání nových sledujících, který 

může následně korespondovat s tím, že v online prostředí rádi tráví svůj volný čas. Další 

z respondentů, Emil, uvedl, že „(…) asi je to podle toho kdo, kdo mě začne sledovat, kdo o 

to požádá, ale asi to je dobrý pocit no, když mi někdo třeba známý nebo někdo, kdo mě 

nesledoval, třeba nějakej kamarád mě začne sledovat, tak asi to je dobrý pocit no.“ 

(respondent Emil). 

Důležitým faktorem je i počet sledujících, kterého by respondenti rádi do budoucna 

dosáhli. Jelikož se od tohoto počtu odvíjí jejich sláva a oblíbenost na sociálních sítích, 

většina z nich uvádí jako ideální číslo tisíc až dva tisíce sledujících. Denis tvrdil, že „(…) do 

menšího budoucna bych chtěl chytnout tisíc.“ (respondent Denis).  Adam poté uvedl: „(…) 

mně by jako hodně stačilo třeba dva tisíce sledujících.“ (respondent Adam). Zajímavá byla 

také výpověď Huga, který tvrdil: „(…) já jsem si myslel, že mě to třeba vůbec nebude zajímat 

ze začátku, ale pak jsem zjistil, že mě to jako fakt jako zajímá (…) jestli ty fotky se budou 

líbit ostatním.“ (respondent Hugo). 

Zároveň bylo z výzkumného šetření patrné, že respondenty často také zajímá kdo je 

sleduje či kdo jim lajky dává. Jeden z důvodů může být poté častá sledovanost tzv. boty –

uměle vytvořenými účty na sociálních sítích určenými k navýšení sledujících či lajků. Výše 

zmíněný respondent Hugo k této skutečnosti uvedl: „(…) zajímaj mě ty lajky, ale hlavně kdo 

ty lajky dává.“ (respondent Hugo).  
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5.1.2. Účty a profily 

Jedním z dalších relevantních atributů kategorie prosazení se/sláva jsou typy účtů a 

vzhled profilů uživatelů. Respondenti dbají o hezký vzhled svých profilů, aby pro ně bylo 

snažší zalíbit se potencionálním novým sledujícím. Současně ale experimentují s typem 

svého účtu, kdy si například respondent Adam založil účet profesionální, aby mohl sledovat 

přehledy a statistiky svých sledujících: „Jo tam se třeba můžeš koukat na nějaký prostě ty 

přehledy těch videí a fotek jako co postuješ a třeba tam můžeš vidět kolik lidí to 

okomentovalo, kolik lidí to lajklo třeba, kolik ti to sdílelo a kdo si ti to třeba uložil a takhle.“ 

(respondent Adam).  

Denis má naopak účty tři: „Jeden profil mám kvůli hrám, že jim tam ukazuju co mám, 

nějaký rady, je to kvůli hře jedné. Pak druhý mám private účet, to znamená, že tam followery 

můžu vlastně se vždycky podívám, jestli mě může ten člověk sledovat, když tak mu to 

zakážu nebo povolim a ten třetí mám, že mě může sledovat každý a zas tak fotek tam 

nemám.“ (respondent Denis). Touží přitom po tom, aby byl známý především na svém 

herním účtu, jelikož považuje tuto hru za náročnou a tvrdí, že „(…) vlastně v tý hře, tam 

vlastně tam je to naléhavé, jsou tam i spousta rad, který fakt pomůžou a je to – byl bych rád, 

kdyby to sledovalo víc lidí.“ (ibid). 

5.1.3. Otázka identity 

Respondenti spadající pod tuto kategorii typu uživatelství vnímají lajky a sledující 

jako důležitý náznak toho, zda jsou společností v online prostředí přijímání. Na základě toho 

je možné tvrdit, že dochází k určitému vývoji alternativní identity. V tomto ohledu je 

viditelná i odlišnost úlohy zalíbení se napříč online a offline prostorem – respondenti touží 

po velkém publiku v online prostředí, i když by stejně velké publikum v offline prostředí 

mnohdy nevítali. 

Příkladem je respondent Adam, který rád jezdí na koloběžce a svá videa s různými 

triky přidává na sociální síť Instagram. Vypověděl, že pokud by se na něj měl dívat v reálném 

životě stejný počet lidí jako na sociálních sítích, byl by velmi nervózní. Konkrétně poté 

v rozhovoru sdělil, že „(…) asi bych se trochu styděl, byl bych asi nervózní, ale tak, jako 

zároveň bych se i třeba trochu předvedl jako no a tak no.“ (respondent Adam).  

Denis na druhou stranu uvedl, že kdyby za ním lidé chodili v offline prostředí pro 

rady ohledně jeho herního účtu, byl by to na něj moc velký nápor: „Podle mě by k tomu 

došlo, kdybych byl slavnej, jenže to asi nebudu, ale vypadá to reálně, že by takhle za mnou 



 

 

23 

 

chodili lidi a měli třeba otázky, ale třeba i podpis jenom, tak ono se to děje hodně hercům, 

jenže prostě já bych to aj tak nedával prostě bylo by to moc těch pět set lidí denně.“ 

(respondent Denis). 

Zde je patrné, že respondenti by se ke svým fanouškům chovali velice jinak v offline 

prostředí. Současně s tím je pro ně často nereálná představa vést podobný život, který žijí na 

sociálních sítích i v realitě. Je tedy zřejmé, že respondenti určitým způsobem rozvíjí svou 

identitu i na sociálních sítích. 

5.2. Komunikace 

Charakteristika této kategorie spočívá v užívání sociálních sítí pro účely komunikace 

s ostatními, většinou kamarády či jinými vrstevníky. Respondenti tak užívají sociální sítě 

primárně k dorozumívání se s ostatními, především poté k psaní si s kamarády, ale také ke 

komunikaci s lidmi, se kterými je tato interakce mimo sociální sítě nepříjemná či jiným 

způsobem náročná. V obecném hledisku je tato kategorie patrná téměř u všech respondentů 

– jedná se tedy o důležitou složku užívání sociálních sítí. Přesto však existují respondenti, 

kteří užívají své sociální sítě primárně za účelem komunikace, a to například Bruno, 

Christian, Emil a Jakub. 

5.2.1. Sociální sítě jako prostředek pro snažší komunikaci 

Mnoho respondentů vnímá sociální sítě jako prostředek pro snažší komunikaci se 

svým okolím, jelikož na druhého člověka nevidí a není tak možné být nervózní a při 

komunikaci něco pokazit. 

Jakub hovořil o komunikaci s dívkami, která je v online prostředí méně náročná. 

Konkrétně poté uvedl, že „(…) prostě mi přijde, že jim asi tolik nerozumim nebo tak nějak, 

takže (…) jakoby si s nima nemám co říct prostě. A při tom onlinu si prostě něco napíšem 

vždycky.“ (respondent Jakub).  

Christian zmínil nervozitu a hovořil o tom, že při online komunikaci nejde nic zkazit: 

„(…) když si takhle píšu, tak jsem víc takovej uklidněnej (…) že nemůžu vlastně jakoby říct 

něco špatně, nebo jakože můžu, ale pak to můžu nějak opravit.“ (respondent Christian).  

Bruno se ke komunikaci na sociálních sítích vyjadřoval co do poznávání nových lidí, 

přičemž tvrdil, že „(…) třeba je tolik neznám, takže radši bych se s nima třeba seznámil přes 

internet“ (respondent Bruno).  
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V neposlední řadě se k tomuto atributu vyjadřoval i Emil, který tvrdil, že komunikace 

je momentálně hodně odlišná od doby, která vládla před rokem a dodal: „(…) potřebuju 

s těma kamarádama komunikovat víc online než právě face to face“ (respondent Emil).  

5.2.2. Otázka identity 

Otázka identity je v online komunikaci velmi důležitá, jelikož se lidé v online 

prostředí mohou přetvařovat a vydávat se za někoho, kým nejsou. Ne vždy je to však tak 

dramatické – komunikující o této skutečnosti často nemusí vědět. Příkladem je Christian, 

který vypověděl: „(…) spíš přes internet jsem si začal povídat, prostě aspoň jim nemusim 

říkat tolik o sobě než který asi poznám venku“ (respondent Christian). Zároveň dodal, že 

pokud mu někdo odpoví na zprávu v negativním duchu, tak „(…) si to přečtu a nemusim na 

to ani odpovídat.“ (ibid). Zde je patrné, že respondent určitým způsobem experimentuje se 

svou osobní identitou, kterou v online prostředí formuje na základě charakteristik, jež 

považuje za pozitivní a líbivé. Vynechává tak například určité aspekty své identity, které se 

jemu samotnému nelíbí.  

Na druhé straně si především starší respondenti uvědomují, že tento fenomén je do 

jisté míry při komunikaci na sociálních sítích problémem. Emil hovořil o komunikaci 

s kamarády v online prostředí jako o určitém „zlu“: „Zlo je to vlastně v tom, jak jsem to i 

řekl možná, protože jak jsem řekl, že mi to stačilo vlastně mu napsat, tak je to takový vlastně 

odbytí trošku. Tim, že já mu napíšu ´jsem v pohodě, ale čau´ něco, tak je to takový to, že já 

se o něj vlastně vůbec nezajímám. Nebo já mu prostě napíšu a tim to vlastně hasne už potom 

dál.“ (respondent Emil). 

5.3. Sledování 

Tato kategorie je oproti dvěma již zmíněným charakteristická užíváním sociálních 

sítí především za účelem sledování ostatních uživatelů a dění v online prostředí. Respondenti 

sledují příspěvky a životy ostatních uživatelů, které mapují a se kterými se často porovnávají 

či ztotožňují. Současně s tím je tato kategorie charakteristická svým propojením s kategorií 

komunikace – sledování může vést k ovlivnění online komunikace respondentů. Ve velké 

míře užívají své sociální sítě v tomto duchu především Felix, Gabriel, Ivan a Jakub. 
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5.3.1. Význam sledování na sociálních sítích 

Sledování je pro respondenty důležité především jako inspirace pro jejich vlastní 

aktivity. 

Gabriel například rád cvičí a chce se v této dovednosti zlepšovat, proto na sociálních 

sítích sleduje především sportovce: „Já tam nejvíc sleduju asi sportovce a sport a nějaký 

cvičení, protože my hodně často chodíme do posilovny a já se chci v tom prostě zlepšovat“ 

(respondent Gabriel). Jakub naopak ve svém volném čase rád vaří, tudíž užívá sledování na 

sociálních sítí k vyhledávání různých receptů jako inspiraci pro své kulinářství: „(…) se 

koukám i na nějaký jakoby youtubery který třeba dělaj nějaký jídlo.“ (respondent Jakub). 

Někteří respondenti pak rádi sledují své oblíbené tvůrce ze sociální sítě YouTube i 

na sociální síti Instagram. Felix například uvedl: „(…) ti tvůrci, které sleduju, tak tam jsou 

často docela aktivní, přidávají různé věci, rozšiřuje tu jejich komunitu a jako můžu se 

dozvědět ještě zajímavé informace k těm, k tý jejich tvorbě.“ (respondent Felix).  

Současně je v tomto ohledu patrný i atribut určitého vzdělávání se v online prostředí, 

kdy respondenti užívají sociální sítě ve smyslu edukativním – v rámci pandemie koronaviru 

tak rádi sledují například Instagramový účet opozičního poslance Dominika Feriho (Top09), 

který veřejnost na svém profilu informuje o opatřeních vlády proti šíření koronaviru v České 

republice. Tento fenomén se vztahuje i na mladší účastníky výzkumného šetření – Ivan 

například uvedl: „(…) pak si ještě vyhledám profil Dominika Feriho a že se kouknu jestli 

jsou nějaký ty opatření, protože takhle (…) mně to přijde efektivnější než se koukat na 

hodinový zprávy, že se prostě kouknu na nějakej profil během pěti minut.“ (respondent 

Ivan). Mezi staršími respondenty je sledování účtu zmíněného opozičního poslance bráno 

spíše jako samozřejmost.  Felix v rozhovoru sdělil: „(…) nechci říct klasiky, ale Dominika 

Feriho, což jeho sleduje asi každý.“ (respondent Felix). 

Gabriel na druhé straně sociální sítě v minulosti užíval ke vzdělávání se v anglickém 

jazyce: „Třeba na tom TikToku jak jsem říkal, tak já jsem dřív tam sledoval jako nějaký – 

angličtinu, že tam vlastně pán vysvětloval jako jak použít i lepší slova, aby to znělo prostě 

líp a dal jako nějakou alternativu toho slova. Takže to si myslim, že mě jako pomohlo trochu 

a sleduju fakt jako, snažim se sledovat hodně věci v tý angličtině, abych se prostě zlepšil.“ 

(respondent Gabriel). 

 Sledování dění či ostatních uživatelů na sociálních sítích má svůj význam nejen 

v inspiraci pro aktivity respondentů, ale také ve vzdělávání se, což může být bráno jako 

pozitivní atribut online prostředí. 
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5.3.2. Otázka identity 

Identita uživatele sociálních sítí se může měnit a formovat i v důsledku toho, jaké 

typy profilů či lidí daný jedinec sleduje. Tato forma užívání sociálních sítí tak může měnit 

chování uživatele na základě jednání člověka, kterého sleduje.  

Jakub hovořil o změně chování v důsledku sledování svého idola. Dle jeho výpovědi 

se jeho chování mění na základě činností tohoto uživatele: „(…) někdy to [chování] změní 

tak, že si prostě řeknu, když se na něj kouknu, že si řeknu, že si půjdu zacvičit (…) no takže 

si zacvičim a potom si půjdu jakoby lehnout, když jsem unavenej. Jakoby takže se to někdy 

mění.“ (respondent Jakub).  

Gabriel se naopak srovnává se svým vzorem tělesně, z hlediska svého vzhledu: „Jo, 

asi si to říkám, že prostě jakože fakt chci prostě pracovat na sobě hodně, abych vypadal co 

nejlíp (…)“ (respondent Gabriel).  

Ne vždy to však musí být vnímáno negativně – i přestože respondenti mohou měnit 

své chování na základě činností uživatelů, které sledují, může být tato změna chování 

pozitivní, pokud jsou tímto směrem „donuceni“ na sobě více pracovat. 

5.4. Být inspirativní 

Kategorie být inspirativní (či inspirace) je charakteristická snahou respondentů 

inspirovat ostatní uživatele sociálních sítí svou vlastní činností. Typickým rysem je touha 

respondentů inspirovat ostatní uživatele natolik, aby je brali jako své vzory a chtěli dělat 

podobné činnosti, jaké dělají oni.  

Přestože je tato kategorie v typologii uživatelství zastoupená nejméně, považuji za 

důležité ji zmínit, a to především z toho důvodu, že touha po inspiraci ostatních může být 

opět navázána na vývoj identity uživatelů sociálních sítí. Určitým způsobem se k inspirování 

ostatních uživatelů vyjádřili především Christian a Denis. 

5.4.1. Touha prosadit se a otázka identity 

Respondenti snažící se svou činností v online prostředí dosáhnout nějakého vyššího 

cíle často touží po tom, aby k ním ostatní uživatelé vzhlíželi. U Denise tato touha ve velké 

míře souvisí s kategorií prosazení se/sláva, kdy se uživatel snaží dosáhnout větší 

sledovanosti na svém herním účtu, aby k němu mohl vzhlížet co největší počet lidí. Denis 

poté konkrétně uvedl: „Určitě bych chtěl, protože vlastně v tý hře, tam vlastně tam je to 
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naléhavé, jsou tam i spousta rad, který fakt pomůžou a je to (…) byl bych rád, kdyby to 

sledovalo víc lidí.“ (respondent Denis). 

Christian na druhé straně touží spíše po tom, aby si ho lidé všimli. Považuje sám sebe 

za inspirativní osobu a rád by proto předal některé své znalosti ostatním uživatelům: „No 

chci být hlavně asi inspirativní, že aby se ode mě třeba lidi inspirovali a pak to třeba si 

přemýšleli o tom a chtěli to taky dělat a to je asi ono.“ (respondent Christian).  

Do otázky identity je tak vnášen zcela nový náhled, především proto, že respondenti 

na svých sociálních sítích často ukazují pouze část svého života. Tento faktor může vést 

k vývoji alternativní identity – respondenti následně netouží přímo po tom, aby byli ostatní 

uživatelé inspirováni jejich offline identitou, nýbrž do online světa přináší určité své 

dovednosti a charakteristiky, které chtějí prezentovat ostatním uživatelům. 

5.5. Experimentování 

Poslední kategorií typologie uživatelství je experimentování, charakteristická 

zkoušením nových věcí na poli sociálních sítí. Respondenti tak experimentují především se 

svými profily a účty, zkouší nové možnosti sociálních sítí, ale zároveň také experimentují 

určitým způsobem se svou identitou. Mezi tyto respondenty patří Adam, Felix a Ivan. 

5.5.1. Povaha online experimentování a otázka identity 

Respondenti experimentují v první řadě se svými účty – mění jejich vzhled a typ. 

Typem účtu jsou potom myšleny soukromý, veřejný či profesionální účet. Adam užívá 

například účet profesionální, kdy sleduje statistiky sledujících a lajků: „(…) tam se třeba 

můžeš koukat na nějaký prostě ty přehledy těch videí a fotek jako co postuješ a třeba tam 

můžeš vidět kolik lidí to okomentovalo, kolik lidí to lajklo třeba, kolik ti to sdílelo a kdo si 

ti to třeba uložil a takhle.“ (respondent Adam). Zároveň experimentuje s financováním svého 

účtu, kdy si zjišťuje různé metody, kterými by v budoucnu mohl získat určité finanční 

ohodnocení za přidávání příspěvků. V rozhovoru hovořil o metodě SUC, support creater, 

v rámci které jsou streameři3) finančně ohodnocováni při streamování videí: „Tak třeba na 

tom streamu se ti ukáže třeba když ti někdo dá donate nebo ten SUC tak no a tak se ti to tam 

prostě ukáže tý stramerce nebo streamerovi prostě na tý obrazovce.“ (ibid). 

 

3) Pozn.: streamer = „(…) společnost nebo zařízení, které poskytuje filmy a televizní pořady, které lze 

přehrávat přímo z internetu.“ (Collins COBUILD, 2021). 
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Respondenti dále experimentují se vzhledem svého profilu. Felix užívá místo 

profilové fotky avatara a namísto jména přezdívku, aby nebyl v online prostředí snadno 

identifikovatelný. Určitým způsobem se tak snaží zachovat v online prostředí svou 

anonymitu, která zároveň přispívá k jeho vyšší aktivitě na sociálních sítích: „(…) vzhledem 

k tomu tam mám vlastně toho svého avatara, dá se říct, nebo svůj profil na kterém nemám 

uvedené žádné jméno a tak, tak tam jsem o něco aktivnější“ (respondent Felix). 

Experimentování může být bráno i z širokého hlediska, kdy respondenti zkouší 

užívat sociální sítě za jiným účelem, než je jejich primární poslání – prezentovat sám sebe. 

V tomto duchu užívá své sociální sítě například Ivan, který vnímá online prostředí jako 

galerii pro ukládání svých fotografií: „(…) já to asi beru tak, že to mám všechno jako 

efektivně u sebe, že když si otevřu ten Instagram, tak buď můžu jít na fotky někoho jinýho 

a koukat se na vtipný memy anebo se můžu podívat na svoje vlastní fotky.“ (respondent 

Ivan). Zároveň experimentuje se samotnými fotkami při jejich úpravě: „A pak třeba mě baví 

experimentovat třeba s těma fotkama jako s filtrama a tak (…) daj se tam třeba zvýraznit 

barvy, že třeba u toho západu slunce, tak kolikrát i většina těch hezkejch fotek na internetu 

tak maj v sobě spousta filtrů, takže.“ (ibid). 

V otázce identity mohou respondenti čelit určitým výzvám. Například u zmíněného 

Emila, který se snaží zachovat anonymitu své osoby na sociálních sítích tím, že svou 

fotografii nahradí určitým avatarem, dochází téměř s jistotou k určitému experimentování 

s identitou, kdy se respondent snaží prezentovat sám sebe pod určitým pseudonymem. Do 

jisté míry je tak ovlivněn vývoj jeho identity. 
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6. Diskuze 

Z prezentovaných zjištění je zřejmé, že u respondentů užívajících sociální sítě 

dochází v určité míře k realizaci jejich identity. Zkoumáním výpovědí uživatelů, uvedených 

u kategorií typologie uživatelství, došlo k zásadnímu zjištění, a to že většina účastníků 

výzkumného šetření vnímá své sociální sítě jako prostor pro seberealizaci a zároveň jako 

místo, kde o sobě nemusí uvádět veškeré údaje, ba naopak, mohou si i některé vybrané 

osobní charakteristiky vylepšit (např. úpravou fotografií, zatajováním informací o své 

osobě). 

 Dalšími atributy přispívajícími k vývoji identity na sociálních sítích je například i 

touha zalíbit se ostatním a být jimi přijímán – ta se následně projevuje ve všech kategoriích 

typologie uživatelství. 

6.1. Identita na sociálních sítích 

Jak tvrdí Patrik Hernwall a Kristin Abial (2012) v závěru své studie, sociální sítě 

slouží pro přihlášení uživatelů na online platformy za účelem strávení určitého času v tomto 

prostředí (Abiala, Hernwall, 2012: 951). V kontextu provedeného výzkumného šetření je 

možné tento fenomén s jistotou potvrdit, a to především proto, že aby bylo možné 

respondenty v první řadě identifikovat na poli typologie uživatelství, je třeba, aby na 

sociálních sítích trávili dostatek času. Někteří respondenti se následně k času strávenému na 

svých sociálních sítích vyjádřili i slovně – Adam v rozhovoru například vypověděl:  „No, 

tak já to tak střídám jako třeba když jsem na tom skateparku tak se vždycky třeba půl hodiny 

jezdim, potom se kouknu, co je tam novýho a potom zase jdu jezdit a takhle.“ (respondent 

Adam).  

Patrný je i vstup jedinců do tzv. „online veřejnosti“, o které hovoří ve své publikaci 

zmiňovaná Danah Boyd (2017). U mnohých respondentů docházelo k určitému přepnutí 

z jejich chování v offline světě na chování, které přísluší světu na sociálních sítích. Mimo 

chování byli dále respondenti začleňováni do „online veřejnosti“ i vytvářením kamarádů, 

které znají pouze na sociálních sítích, přičemž je v reálném životě nikdy neviděli. Tuto 

zkušenost blíže popsal Christian, který říká: „No já jsem si tam našel docela dost kamarádů 

a – s kterýma si povídám doteď a myslim, že mi to docela pomohlo i. Já jsem neměl dřív 

moc kamarádů.“ (respondent Christian). 
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Tyto faktory přispívají k vývoji identity na sociálních sítích, která nemusí být nutně 

alternativní, avšak i přesto je ze zjištění patrné, že může být online prostředím dost 

ovlivněna.  

6.1.1. Individuální identita v online prostředí 

Individuální identita je v kontextu klíčových zjištění vnímána na poli skupinové 

interakce, o které hovoří autoři Jäkälä a Berki (2013), kdy konkrétně vysvětlují vývoj této 

identity jako atribut, jehož existence je závislá na interakci jedince s jeho okolím (Jäkälä a 

Berki in Warburton, Hatzipanagos, 2013: 6–7). V kontextu sociálních sítí je tak individuální 

identita a její vývoj spojena s ostatními uživateli, se kterými se jedinec v tomto prostředí 

setkává – respondenti jsou ovlivňováni například svými vzory či dalšími uživateli, jejichž 

profily na sociálních sítích sledují.  

Tato identita může být chápána jako rozdíl identitou osobní – respondent vnáší do 

online prostoru část svého unikátního já, které je následně formováno  skupinovou interakcí 

v identitu sociální (Palfrey, Gasser, 2008: 17). Respondent je pak určitým způsobem 

ovlivňován názory, aktivitami a způsobem života ostatních uživatelů sociálních sítí: „Já tam 

nejvíc sleduju asi sportovce a sport a nějaký cvičení, protože my hodně často chodíme do 

posilovny a já se chci v tom prostě zlepšovat“ (respondent Gabriel).  

Fenomén individuální identity zároveň souvisí se sledováním jakožto typem 

uživatelství – sociální identita vytvářená na poli skupinové interakce je úzce spojena 

s mapováním života ostatních uživatelů, kdy jsou respondentovy jedinečné charakteristiky 

(osobní identita) formovány a přetvářeny jeho interakcí s okolím (sociální identita). 

Další kategorií, se kterou tento fenomén souvisí je komunikace. Sociální identita 

respondentů se vyvíjí na základě toho, s kým komunikují a jakým způsobem tato 

komunikace probíhá. Příkladem je Jakub, který hovořil o komunikaci s dívkami: „(…) prostě 

mi přijde, že jim asi tolik nerozumim nebo tak nějak, takže (…) jakoby si s nima nemám co 

říct prostě. A při tom onlinu si prostě něco napíšem vždycky.“ (respondent Jakub). Identita 

sociální a její vývoj je patrná i u Christiana, který vypověděl: „(…) když si takhle píšu, tak 

jsem víc takovej uklidněnej“ (respondent Christian). 

Respondenti jsou v rámci své komunikace na sociálních sítích často méně opatrní, 

jelikož zde neexistuje faktor špatné komunikace – nebojí se tak mluvit otevřeně, jelikož ví, 

že to mohou později z konverzace odstranit: „(…) nemůžu vlastně jakoby říct něco špatně, 

nebo jakože můžu, ale pak to můžu nějak opravit.“ (respondent Christian). Tímto způsobem 
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je ovlivňována jejich sociální identita, která úzce souvisí se způsobem komunikace, užitého 

v interakci s ostatními uživateli. 

Současně může být individuální identita respondentů ovlivňována i reakcí okolí na 

jejich příspěvky či zprávy. Denis hovořil o tzv. „hejtrech“4), kdy řekl, že „(…) už se mi 

několikrát stalo, párkrát, že mi lidi psali, že neukazuj se tam, že jseš hnusnej a takový věci“ 

(respondent Denis). V důsledku těchto negativních ohlasů příslušné příspěvky odstranil – 

jeho sociální identita byla tak v tento moment do určité míry formována názory ostatních 

uživatelů. 

6.1.2. Otázka alternativní identity 

Nagy a Koles (2014) tvrdí, že jedinci si tento typ identity často vytváří právě 

v souvislosti se sociálními sítěmi – zde se prezentují určitými avatary, fotografiemi či videi, 

pomocí kterých si vytvoří identitu novou, zcela odlišnou od identity v offline prostředí 

(Nagy, Koles, 2014: 279). Při trávení času na sociálních sítích dochází tak u respondentů 

k určitému vývoji jejich identity – není však zcela patrné, zda se jedná o identitu alternativní. 

Příkladem je Felix, který užívá své sociální sítě primárně pro sledování ostatních 

uživatelů, avšak jeho profil je zároveň tvořen avatarem a falešným jménem: „(…) vzhledem 

k tomu tam mám vlastně toho svého avatara, dá se říct, nebo svůj profil na kterém nemám 

uvedené žádné jméno a tak, tak tam jsem o něco aktivnější“ (respondent Felix).   

Identita na sociálních sítích je určitým způsobem odlišná od identity v offline 

prostředí, především také z toho důvodu, že respondenti touží v online prostředí po uznání 

od velkého počtu lidí (lajky a sledující), zatímco v offline prostředí není velké publikum 

zdaleka tak pozitivně vítáno. Adam v rozhovoru sdělil své dojmy z velkého publika 

v reálném světě, které by sledovalo jeho triky na koloběžce: „(…) asi bych se trochu styděl, 

byl bych asi nervózní“ (respondent Adam).  

Nicméně je nutné podotknout, že hranice mezi identitou offline a online nejsou ostré, 

nýbrž jsou často úplně smazávány (Nagy, Kole, 2014: 279). Otázka alternativní identity je 

tak náročná – i přestože je z výsledků výzkumného šetření zřejmé, že určitým způsobem 

dochází k expanzi původní identity respondentů, oni sami si rozdíl mezi těmito identitami 

neuvědomují. O této problematice hovoří Palfrey a Gasser (2008) v rámci své studie, kdy 

tvrdí, že identitu offline a identitu online nelze dichotomicky rozdělit jako dvě protikladné 

entity (Palfrey, Gasser, 2008: 20). Je to především z výše uvedeného důvodu, a to, že jedinci 

 

4) Pozn.: hejtr/hater = lidé, kteří nenávidí určitého uživatele sociálních sítí za jeho příspěvky či názory 

prezentované v online prostředí (Urban Dictionary, 2013). 
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často nedokáží identifikovat rozdíly mezi těmito dvěma identitami a vnímají ji jako identitu 

jednu (ibid).  

Respondenti tak nedokáží sami stoprocentně vnímat rozdíly mezi identitou online a 

offline. Přesto je z výpovědí zřejmé, že mezi nimi určitý rozdíl existuje – tento rozdíl je však 

možné pozorovat spíše na poli osobní a sociální identity, přičemž právě identita sociální je 

do jisté míry ovlivňována děním na sociálních sítích.  Odlišnost osobní a sociální identity je 

patrná například u Christiana, který oceňuje možnost vynechávání určitých informací o své 

osobě při komunikaci s ostatními uživateli: „(…) spíš přes internet jsem si začal povídat, 

prostě – aspoň jim nemusim říkat tolik o sobě než který asi poznám venku“ (respondent 

Christian).  

6.1.3. Hlavní zjištění práce 

Za hlavní zjištění práce považuji určitý rozdíl mezi osobní a sociální identitou, kdy 

dochází k ovlivnění sociální identity právě v důsledku užívání sociálních sítí. Jedinec 

přichází do online prostředí, do „virtuálního světa“, s určitou osobní identitou, určitými 

unikátními charakteristikami své osoby (např. zájmy) a následně se zde v důsledku 

skupinové interakce s ostatními uživateli formuje určitým způsobem jeho identita sociální.  

Sám uživatel si však není vědom rozdílu mezi těmito identitami (osobní a sociální), 

jak je ostatně patrné z doložených citací. Sociální identita může být následně odlišná 

v offline i online prostředí – zde se opět jedná o fenomén odvíjející se od interakce jedince 

se svým okolím. Současně s tím je možné podpořit i tvrzení Palfreyho a Gassera (2008), že 

skutečně není možné vidět jasné hranice mezi identitou offline a identitou spojenou 

s užíváním sociálních sítí. 

Z určitého hlediska zřejmé, že respondenti se svou identitou experimentují a užívají 

k tomu právě sociální sítě, na kterých je mnoho možností, jak si vylepšit některé osobní 

charakteristiky. Experimentování následně souvisí i se skupinovou interakcí, která hraje 

velkou roli co do vývoje sociální identity. 
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Závěr 

 Hlavním zjištěním práce je existence určitého rozdílu mezi osobní a sociální 

identitou, související s užíváním sociálních sítí. Rozdíl mezi těmito identitami je vysvětlen 

na pozadí pěti kategorií typologie uživatelství, kterými jsou prosazení se/sláva, komunikace, 

sledování, inspirace a experimentování. V rámci těchto kategorií je patrný vývoj určité 

sociální identity spojený s trávením času v online prostředí a zároveň fenomén 

experimentování se svou vlastní identitou, který je podpořen právě trávením času v online 

prostředí a možností úpravy svých osobních charakteristik tak, aby se líbili jak samotnému 

respondentovi, tak i ostatním uživatelům. 

 Sociální identita vyvinutá na poli online prostředí poté konkrétně souvisí s tím, jak 

se respondenti na sociálních sítích prezentují. Někteří respondenti chtějí být vnímáni jako 

úspěšní, ve smyslu množství lajků či sledujících, někteří naopak chtějí být vnímáni jako 

zábavní či inspirativní. Další respondenti cíleně vynechávají při sebeprezentaci určité 

charakteristiky své osoby a prezentují se jako osobnost, kterou by chtěli být. Někteří 

respondenti nahrazují své fotografie avatary nebo upravují své příspěvky – fenomén, který 

opět souvisí s tím, jak je vidí ostatní uživatelé a jak by jimi chtěli být vnímáni. Rozdíl mezi 

těmito identitami poté spočívá ve změně chování, které na sobě respondenti pozorují při 

vstupu do online prostředí. 

 V poslední řadě je nutné dodat, že sami respondenti spojují užívání sociálních sítí 

s negativními a pozitivními fenomény na základě dění, které pozorují v online prostředí. 

Pokud se na určité sociální síti objeví příliš mnoho obsahu, který respondent vyhodnotí 

negativně, nedokáže tuto síť vnímat v pozitivním duchu. Příkladem je náklonnost k sociální 

síti Instagram a malá popularita sociální sítě TikTok, zmíněné v první kapitole praktické 

části práce.  
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Summary 

The main finding of this theses is the existence of a difference between personal and 

social identity, related to the use of social media. The difference between these identities is 

explained on the background of five categories of user typology, which are: assertion/fame, 

communication, following, inspiration, and experimentation. Within these categories, the 

development of social identity associated with spending time in the online environment, and 

at the same time, the phenomenon of experimenting with one’s own identity is evident. This 

is supported by spending time in the online environment and the ability to adjust one’s 

personal characteristics to please the respondent as well as other users. 

The social identity developed in the field of the online environment is thus 

specifically related to how respondents present themselves on social media. Some 

respondents want to be perceived as successful, in terms of the number of likes or followers, 

while others want to be perceived as fun or inspiring. Other respondents purposefully omit 

certain characteristics of their personality from their presentation and present themselves as 

someone they would like to be. Some respondents replace their pictures with avatars or edit 

their posts – a phenomenon that is again related to how other users see them and how they 

would like to be perceived by them. The difference between these identities lies in the change 

of behaviour that respondents observe when entering the online environment. 

Finally, it is necessary to add that the respondents themselves associate the use of 

social media with negative and positive phenomena based on what they observe in the online 

environment. If too much content appears on a certain social network, which the respondent 

evaluates negatively, he/she cannot perceive this network in a positive way. An example is 

the affection for the Instagram social network and the low popularity of the TikTok social 

network, mentioned in the first chapter of the practical part of this thesis. 
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Teze bakalářské práce – projekt  

Eliška Donostia Brouns 

Fakulta sociálních věd UK, Sociologie a sociální politika 

Námět práce 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat vývojem identity mladistvých v souvislosti 

s užíváním sociálních médií (konkrétně Instagram, Snapchat, Facebook a TikTok).  

O identitě na sociálních médiích hovoří například Warburton a Hatzipanagos ve své 

knize Digital Identity and Social Media z roku 2013, kde tvrdí, že identita v souvislosti 

s platformami sociálních médií se většinou zkoumá v poli skupinové interakce mezi 

uživateli – sami přitom dodávají, že jedinec si vytváří určitou sociální identitu, aby se tzv. 

„uplatnil“ na trhu sociálních médií a aby byl přijat mezi své vrstevníky (Warburton, 

Hatzipanagos; 2013: 2 – 3). Autoři zároveň hovoří i o anonymitě, která často přichází 

s užíváním sociálních médií a může zároveň vést k vytváření tzv. „negativní identity“ 

(Warburton, Hatzipanagos; 2013: 7). K otázce identity jedince na sociálních médiích se poté 

váží i pojmy „front stage“ a „back stage“ představené Ervingem Goffmanem v knize Višchni 

hrajeme divadlo – toto je oblast, která je dle mého úsudku a rešerše odborné literatury 

nedostatečně prozkoumaná a tudíž se na ní ve své práci zaměřím, přičemž budu zkoumat, 

zda jedinec na sociálních sítích využívá svůj „front stage“ či „back stage“, případně proč a 

zároveň zda tento fenomén vede či nevede k vytváření určité alter identity, tzv. „alter ega“. 

O otázce identity hovoří v souvislosti se sociální sítí Facebook i Marie Pospíšilová v knize 

Facebooková (ne)závislost z roku 2016, kdy přistupuje k nahlédnutí na identitu jedince 

právě z pohledu Goffmana a tvrdí, že sebeprezentace na internetu spojená s vytvářením 

vlastní identity je velmi silně ovlivněna technickými možnostmi komunikace na sociálních 

sítích (v tomto případě na Facebooku) (Pospíšilová; 2016: 23). Jinými slovy je zde důležité 

prozkoumat, jakým způsobem je utvářena identita jedince na sociálních sítích ve vztahu 

k jeho okolí (především na internetu). Zároveň považuji za důležité se ze sociologického 

hlediska zaměřit i na fenomén komunikace jedinců s ostatními prostřednictvím online 

platforem jako je právě zmiňovaný Facebook – Pospíšilová píše „(…) konstantně přijímáme 

informace o druhých a utváříme si o nich určitou představu,“ což je pro práci důležitý 

fenomén a to z důvodu prozkoumání možného vytváření alter identit na sociálních sítích, jak 

jsem ostatně již zmiňovala výše.  
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K identitě na sociálních médiích se v neposlední řadě vyjadřují také autoři knihy The 

Language of Social Media Philipe Seargeant a Caroline Tagg. Kniha z roku 2014 pojednává 

opět o vytváření nových vztahů a komunikaci na sociálních sítích prostřednictvím utváření 

určité identity na těchto platformách. Autoři zároveň tvrdí, že identita není pevně daná 

jednotka či stanovená věc, ale „(…) spíše soubor zdrojů, z nichž lidé čerpají při 

sebeprezentaci a vyjadřování prostřednictvím interakce s ostatními.“ (Seargeant, Tagg; 

2014: 5). V souvislosti s touto skutečností dále uvádí, že je proto vhodné hovořit spíše než 

o jedné identitě člověka o vícero identitách jedince na sociálních sítích – člověk může 

využívat různé identity v různých situacích za různých podmínek (ibid).  

 Téma identity na sociálních sítích je již značně prozkoumané, avšak jsou určité 

aspekty, na které bych se ráda zaměřila, které z mého úhlu pohledu v odborném vědění stále 

chybí. Práce by proto měla sledovat výše uvedené – vývoj identity a alter identity, 

komunikace jedinců napříč sociálními sítěmi a jejich vnímání ostatních uživatelů, jejich 

sociální vazby a například porovnávání se s ostatními v důsledku zlepšení svého vlastního 

profilu. Práce bude sledovat genderové aspekty těchto fenoménů – tzn. zkoumání těchto jevů 

především u chlapců, jelikož považuji toto téma z pohledu žen již za dobře prozkoumané. Je 

nutné se zde zaměřit jak na identitu jedince na internetu, tak na jeho identitu mimo sociální 

platformy, aby bylo zjištěno, zda (jestli vůbec) se identity odlišují a pokud ano, jaké to má 

možné dopady na sociální život daného uživatele. V mé práci je nejdůležitější věková 

kategorie a respondentů a tím je sledování těchto jevů u chlapců ve věku od 10 do 16 let – 

v době, kdy se jejich genderová identita teprve rozvíjí. 

Předpokládané metody zpracování 

Předpokládaná metoda zpracování je kvalitativním rozhovorem – tzv. „virtuální 

procházkou“ při které mi respondent ukáže svůj profil na výše zmíněných sociálních sítích. 

Já se poté budu na základě jeho vysvětlení doptávat na otázky, které budou mít za cíl více 

prozkoumat jedincův vztah ke komunitě na sociálních sítích a jeho identitě vně i mimo tyto 

platformy. Následně budu sledovat, zda existuje nějaké propojení mezi respondenty – zda 

užívají sociální platformy ve stejném měřítku, zda je důvod jejich založení a užívání 

podobný nebo zda je fenomén vytváření alter identity na internetu fenoménem častým.  

 Respondenti budou hledáni pomocí metody „sněhové koule“, přičemž jejich účast ve 

výzkumu bude omezená jejich věkem (nejmladší 10 let, nejstarší 16 let) a genderem 

(chlapci). Začnu u jednoho respondenta (nejlépe například na bývalé střední škole), který 
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poté například právě prostřednictvím svých sociálních sítí roznese informaci o tomto 

výzkumu. Pro účely práce bude uskutečněno minimálně 5 hloubkových rozhovorů. 

Etické souvislosti zvažovaného projektu 

Jelikož je realizace hloubkových rozhovorů omezena věkem respondentů, přičemž 

někteří z nich budou určitě nezletilí, shledávám toto jako jediné riziko. Pro zamezení vzniku 

nějakých problémů bude potřeba, aby u nezletilých respondentů byl podepsán souhlas rodičů 

s provedením rozhovoru. Zároveň je třeba, aby každý respondent udělil souhlas 

s nahráváním rozhovoru. 
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Tabulky 

 

Tabulka č.1: Identifikace respondentů 

 

Respondent Alternativní 

jméno 

RP 1 – 11 let Adam 

RP 2 – 14 let Bruno 

RP 3 – 12 let Christian 

RP 4 – 12 let Denis 

RP 5 – 16 let Emil 

RP 6 – 16 let Felix 

RP 7 – 15 let Gabriel 

RP 8 – 16 let Hugo 

RP 9 – 13 let Ivan 

RP 10 – 14 let Jakub 

 

Tabulka č.2: Respondenti v subkategoriích typologie uživatelství (1) 

 

 

Tabulka č.3: Respondenti v subkategoriích typologie uživatelství (2) 
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Přílohy 

Příloha č.1: Polostrukturovaný scénář k rozhovorům (tabulka) 

 

Začátek – představení 

tazatele a výzkumu 

1) Na začátku tazatel představí sebe a výzkum, krátce o 

tom pohovoří 

- Sdělí respondentovi jak dlouho bude výzkum 

trvat, že bude nahráván (zda s nahráváním 

souhlasí) a že bude za čas strávený na rozhovoru 

finančně odměněn 

2) Respondent uvede svůj věk 

Virtuální etnografická 

procházka 

3) Tazatel vyzve respondenta, aby mu ukázal jaké 

sociální sítě používá a provedl ho svými profily 

4) Tazatel se ptá na otázky 

- Proč / jak / kdy si profil založil? 

- Co ho k tomu vedlo? 

- K čemu to používá? Jak a proč? (Zde může 

respondent pokračovat ve virtuálních ukázkách) 

Kamarádi 5) Online vs. Off-line 

- Chování kamarádů – liší se? 

- Vídají se online i off-line? Jak obojí na 

respondenta působí? 

- Jak komunikují online vs. off-line? Liší se 

komunikace v obou prostředích? 

- Porovnávají své sociální sítě? Soutěží spolu kdo 

má více lajků / sledujících? 

Pandemie koronaviru 6) Využívání sociálních sítí 

- Využívá to teď více / méně? 

- Změnilo se užívání soc. sítí od časů před 

pandemií? (Příp. jak?) 

7) Komunikace s lidmi 

- Online nebo off-line a jaký je v tom pro 

respondenta rozdíl oproti časům před pandemií? 
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- Vyhovuje mu více online nebo off-line 

komunikace? 

Sledování ostatních na 

soc. sítích 

8) Koho sleduje 

- Jaké lidi sleduje, má nějaké vzory? 

- Jak moc frekventovaně sleduje určité typy lidí a 

jak se u toho cítí? 

- Vnímá změny ve svém chování pokud sleduje 

někoho hodně intenzivně? 

9) Důvody  

- Proč sleduje určité typy lidí? 

- Podle čeho si vybírá, koho bude sledovat a koho 

ne? 

- Srovnává svůj profil s jejich profily? 

- Srovnává svůj online život s jejich online životy? 

Či svůj a jejich off-line životy? 

Sledovanost a 

přidávání fotek / videí 

10) Pocity 

- Kolik má sledujících? Ať o tom čísle chvíli 

hovoří, jak se k němu dostal, zda mu na tom 

záleží či ne a proč 

- Chce dosáhnout určitého čísla sledujících? Nebo 

lajků na fotkách? (Příp. proč?) 

- Jak se cítí po přidání fotky, stories? Sleduje lajky 

či nové sledující? 

- Jak vnímá své soukromí online vs. off-line? 

11) Cíle 

- Čeho chce na sociálních sítích dosáhnout? 

Cool down 12) Jsou ještě nějaké okruhy či věci, ke kterým by se 

respondent rád vyjádřil? 

Závěr 13) Rozloučení s respondentem, poděkování za 

rozhovor, ukončení nahrávání a předání finanční 

odměny 

  



 

 

47 

 

Příloha č.2: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho užitím 

 

Děkujeme, že souhlasíte se zapojením do studentského kvalitativního výzkumu v rámci 

vytváření bakalářské práce studentky Elišky Donostie Brouns na Fakultě sociálních věd UK 

„Chlapci v sociálních médiích: Perspektiva genderové identity“. Cílem projektu je zkoumat 

užívání sociálních médií mladými chlapci, aby došlo k lepšímu porozumění genderových 

aspektů jejich identity. Pro účely výzkumu je rozhovor prováděn s chlapci ve věku 10 až 16 

let bez přítomnosti jejich rodičů – Vaše rozhodnutí s jejich účastí v rozhovoru je zcela 

dobrovolná a zároveň je na Vašem synovi, jaké informace a zkušenosti nám v rozhovoru 

sdělí. 

 

Pro potřeby analýzy se rozhovor s Vaším synem bude nahrávat. Nahrávání může být na 

žádost Vašeho syna kdykoliv přerušeno nebo ukončeno. Celý rozhovor bude přepsán do 

textové podoby a jeho přepis bude anonymní, tj. nikde se nebude vyskytovat jméno Vašeho 

syna, Vaše adresa ani další údaje, dle kterých by bylo možné Vašeho syna či Vás 

identifikovat.  

 

Veškeré informace sdělené v rámci rozhovoru budou důvěrné ve smyslu zákona 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. K záznamu rozhovoru budou 

mít přístup pouze členové výzkumného týmu a bude využíván výhradně pro výzkumné 

účely. Po ukončení výzkumu budou záznamy rozhovorů smazány. 

 

Souhlasím s účastí mého syna ve výše uvedeném výzkumu a byl jsem řádně informován o 

všech náležitostech mé účasti.    

Ano                      Ne  

 

Datum uskutečnění rozhovoru: …………………………………………..  

Jméno tazatele: …………………………………………………………... 

Podpis tazatele: ………………………………………………………….. 

Vaše jméno: ……………………………………….................................... 

Váš podpis: ………………………………………..................................... 


