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Anotace
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou jednotlivých generací a sociálních sítí. Ty
pak dává do kontextu výzkumu mezigeneračních rozdílů v užívání sociálních sítí, kde je
srovnáváno chování dětí nejmladší Generace Z, přezdívané též jako internetová generace, a
jejich rodičů, kteří spadají do Generace X. Text bakalářské práce je členěn do dvou stěžejních
částí.
První z částí si klade za cíl popsat Generaci Z, Generaci Y, Generaci X a Baby Boomers.
Důraz je kladen na zobecnění charakteristik a specifik zmíněných generací zejména v kontextu
užívání sociálních sítí a přístupu k moderním technologiím. Dále se práce zaměřuje na popsání
nejpoužívanějších sociálních sítí z hlediska možností užívání, okolností vzniku a přínosu pro
jejich uživatele. Další dvě části jsou věnovány negativům a pozitivům sociálních síti. Poslední
kapitola teoretické části se zabývá rodičovskou kontrolou v kontextu sociálních sítí; zde jsou
popsány typy rodičovské kontroly i nástroje pro její uplatňování.
Druhá, praktická, část v úvodu odůvodňuje volbu kvalitativního výzkumu pro účely
bakalářské práce, stanovuje výzkumné metody a cíle, popisuje výzkumný soubor i okruhy
otázek. Analytická část se posléze zaměřuje na výpovědi respondentů. Pro výzkumné účely
bylo vybráno pět dětí z Generace Z, kteří studují první ročníky středních škol, a jeden z jejich
rodičů. Kvalitativního výzkumu se dohromady zúčastnilo deset respondentů. Analytická část
interpretuje chování na sociálních sítích respondentů, zaměřuje se na vnímaná pozitiva a
negativa sociálních sítí a obě generace následně propojuje v tématu rodičovské kontroly. Práce
se snaží nalézt společné znaky mezi příslušníky stejné generace a rozdíly a rozpory mezi
generacemi navzájem. Z toho vyvozuje další možná témata, která rezonují v mezigeneračním
rozhovoru v kontextu sociálních sítí a jejich užívání.

Annotation
This bachelor thesis addresses characteristics of individual generations and social
networks. It then puts them in the context of research on intergenerational differences in the use
of social networks, which compares the behaviour of children of the youngest Generation Z
(also known as the Internet generation), and their parents, who belong to Generation X. This
paper is divided into two main parts.
The first one aims to describe Generation Z, Generation Y, Generation X and Baby
Boomers. Emphasis is placed on the generalization of the characteristics and specifics of the
mentioned generations, especially in the context of the use of social networks and access to
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modern technologies. Furthermore, the work focuses on the description of the most used social
networks in terms of possibilities of use, circumstances of origin and benefits for their users.
The next two sections are devoted to the description of negatives and positives of social
networks. The last chapter of the theoretical part deals with parental control in the context of
social networks; it describes the types of parental control and tools for its application.
The second, practical, section in the introduction justifies the choice of qualitative
research for the purposes of the bachelor's thesis, lays down the research methods and
objectives, describes the research set and areas of questions. The analytical part then focuses
on the statements of the respondents. Five children from Generation Z who are studying the
first year of high school and one of their parents were selected for research purposes; total of
ten respondents participated in the qualitative research. The analytical part interprets the
behaviour of the respondents on the social networks, with focuse on the perceived positives and
negatives of social networks and then connects both generations on the topic of parental control.
The work tries to find common features among members of the same generation and differences
and contradictions between generations. From these features, the thesis then raises more
potential questions that resonate within the intergenerational conversation regarding the social
networks and their use.
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Úvod
Nastolení mezigeneračního rozhovoru, hledání pochopení a společné shody jsou
složitým úkolem v mnoha oblastech. Specifickou kapitolou jsou v tomto kontextu sociální sítě
a jejich užívání. Nejmladší Generace Z, přezdívaná jako internetová generace, se již narodila
do doby digitálního rozmachu, internetu a sociálních sítí. Jsou díky tomu nativně technologicky
zdatní a užívání sociálních sítí je pro ně přirozeností i normou. Oproti tomu generace jejich
rodičů, Generace Y, vyrůstala bez internetu a se sociálními sítěmi se začala seznamovat až
v produktivním věku. Tento kontrast nutně nabízí otázky – Jak se liší užívání sociálních sítí
uživatelů, kteří se k nim dostali v radikálně odlišném věku? Jak chování na sociálních ovlivňují
charakteristiky, situace a okolnosti, které jednotlivé generace formovaly?
Motivací k výběru tématu pro mě byl zejména zájem o mezigenerační rozdíly, zájem o
odlišné zkušenosti a názory různých věkových kategorií, hledání společného pochopení a
zkoumání podobností a odlišností na základě situací, které formují jednotlivé generace. Sama
svým rokem narození spadám pod Generaci Z a cítím se s ní být na základě prostudovaných
akademických textů spřízněna. Zároveň však ráda naslouchám názorům a myšlenkám starších
generací, přemýšlím nad tím, čím jsou tyto postoje ovlivněny a jaké okolnosti je utvořily.
Jakožto absolvent bakalářského oboru Marketingová komunikace a public relations na
Univerzitě Karlově mám jak akademicky, tak profesně blízko k sociálním sítím a jejich
osobnímu i profesnímu užívání.
V následujících kapitolách se bakalářská práce věnuje charakteristikám čtyř generací –
Generace Z, Generace Y, Generace X a Baby Boomers. Důraz je kladen zejména na zobecnění
charakteristik a specifik zmíněných generací v kontextu užívání sociálních sítí a přístupu
k moderním technologiím. Stěžejní jsou pro potřeby výzkumu zejména Generace Z a Generace
X, rozebrány jsou však i další generace, aby vynikly okolnosti formování jednotlivých generací
a způsob, jakým na sebe popisované generace reagují a navazují. Dále se práce zaměřuje na
deskripci nejpoužívanějších sociálních sítí, jejich pozitiv a negativ. Text se věnuje i rodičovské
kontrole v kontextu sociálních sítí, která zde představuje jakýsi pomyslný střet dvou generací a
mezigenerační rozhovor na téma sociálních sítí a jejich užívání.
Kvalitativní výzkum se soustředí na způsob užívání, názory a postoje vztahující se
k sociálním sítím dvou generací, Generace Z a Generace X. Sleduje pozadí a motivaci k jednání
online, chování na sociálních sítích, preferovaný obsah, vnímaná negativa a pozitiva sociálních
sítí a následně obě generace zkoumá při střetu v oblasti rodičovské kontroly na sociálních sítích.
Výsledná bakalářská práce se neodchýlila od teze, v některých bodech je pouze
v mírném rozporu v názvech kapitol. Názvy kapitol byly pozměněny a odlišně rozčleněny,
9

smysl však zůstal s přesností zachován. V teoretické práci nebyly využity veškeré zdroje
uveřejněné v tezi z toho důvodu, že po bližším seznámení se s tématem byl zdroj vyhodnocen
jako irelevantní. Roli hrály i okolní faktory v podobě uzavřených knihoven a horšího přístupu
k některým z titulů. Zároveň byl pro naplnění cílů výzkumu každý z rozhovorů s účastníky
natolik důležitý a každý z názorů natolik zajímavý, že jsem výrazně překročený doporučený
rozsah vyhodnotila jako ospravedlnitelný. Šíři výpovědí účastníků výzkumu jsem nechtěla
uměle krátit, aby tak nedošlo k narušení celkového kontextu jejich odpovědí. Odpovědi na
otázky často odkazovaly na předešlé zmíněné názory a postoje.
Hlavním cílem této bakalářské práce je nejen zjistit, zanalyzovat a rozklíčovat
mezigenerační rozdíly v užívání sociálních sítí a postoje vůči nim, ale i nalézt jednotné znaky
v rámci jedné generace. Tato nalezená témata mohou složit k dalším výzkumům, vzájemnému
mezigeneračnímu pochopení motivace k jednání a nastolení mezigeneračního rozhovoru.

Ilustrace 1: Sociální sítě I. (Zdroj: Daniela Wojnarová)
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1 Rešerše existujících výzkumů v oblasti užívání sociálních sítí s důrazem na
mezigenerační rozdíly
Téma užívání sociálních sítí v životě dospívajících je mezi sociovědními výzkumy časté.
Většinou se však zaměřují na určitou věkovou kategorii nebo problematiku. Mezigenerační
srovnávaní se vyskytuje v několika otázkách, kterým se věnuje tato práce, jako jsou rodičovská
kontrola, způsob užívání sociálních sítích či online rizicích.
Skupina výzkumníků z Pensylvánské státní univerzity provedla empirickou sekundární
analýzu s cílem posoudit dopady rodičovské kontroly na vývoj dospívajících. Mezi jejich
respondenty patřilo 588 dospívajících ve věku od 12 do 17 let a jeden z jejich rodičů. Jejich
výsledky prozrazují, že uplatňování přímého zásahu může mít na dospívající potlačující účinek,
který sice sníží nebezpečí, která jsou spojena s užíváním sociálních sítí, ale zároveň s tím
upozadí i jejich schopnost komunikovat s ostatními online a naučit se zvládat nebezpečí na
sociálních sítích. Autoři tvrdí, že by rodiče měli kombinovat přímý zásah s aktivním
zprostředkováním, aby tak mohli své děti chránit před nebezpečím a zároveň jim umožnit
komunikaci s vrstevníky. (Wisniewski, Jia, Xu, Rosson, Carroll, 2015)

Ilustrace 2: Sociální sítě II. (Zdroj: Daniela Wojnarová)
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2 Mezigenerační diference a odlišení zkoumaných generací
Generace Baby Boomers, Generace X, Generace Y i Generace Z byly utvářeny
okolními a situačními vlivy, které jim vtiskla nejrůznější specifika, která je spojují. Dále
popsané generace se navzájem liší smyslem pro humor, životními hodnotami, způsobem trávení
volného času i užíváním technologií, konkrétně pak sociálních sítí.
Tabulka 1: Přehled generací a jejich specifik
Přehled generací a jejich specifik
Název

Roky

generace

narození

Tvárné momenty

Charakteristické znaky
Nativní znalost technologií
Potřeba být stále online

Masové rozšíření
Narozeni

internetu

Generace Z

v letech

Teroristické útoky v USA

(Zeds, Zees)

1998 a

Moderní technologie

mladší

Finanční krize
Multikulturalismus

Rychlý vývoj, dospívání
Samostatnost
Ambicióznost
Aktivní trávení volného času a
značné množství zálib
Iniciativnost
Environmentální smýšlení
Důraz na vzdělání a seberozvoj
Efektivní práce s informacemi
Výborná znalost technologií

Komercializace internetu
Narozeni
Generace Y

v letech

(Mileniálové) 1981
1997

Teroristické útoky v USA
Globální propojení se
světem a větší podobnost
s vrstevníky po celém
světě
Multikulturalismus

Sebevědomí
Optimismus
Podpora rovnoprávnosti
Narcismus
Špatná koncentrace
Nerealistická profesní očekávání
Potřeba pracovní a tvořivé
svobody
Běžné užívání online nástrojů
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Stav světové ekonomiky v
70. letech
Generace X
(Husákovy
děti)

Narozeni

Studená válka

v letech

Zvýšená rozvodovost

1965

Komunistický režim

1980

Nárůst pracujících žen
Rozvoj televizního
vysílání

Skepticismus
Negativní pohled na svět
Nezávislost
Soběstačnost
Nedůvěra k institucím
Nechuť ke zbytečným
formalitám

Dopady druhé světové
Narozeni
Baby

v letech

Boomers

1946
1964

války

Optimismus k utrácení

Válka ve Vietnamu

Aktivní trávení volného času

Později ekonomická

Ochota k práci přesčas

prosperita

Loajalita k zaměstnavateli

Vyrůstali nedotčeni

Zodpovědnost k povinnostem

moderními technologiemi
Zdroj: Vlastní souhrnné zpracování dle následujících informací a Renčové (2018)

2.1 Generace Z
Nejmladší
generace,

Generace

popsaná
Z,

je

v současné době stále zkoumaná,
a i nadále se vyvíjí způsobem a
rychlostí, jakou dospívají mladí
lidé, kteří ji utváří. V různých
zdrojích se liší i označení této
skupiny,
publicistické
nejčastěji
s označením

akademické
zdroje
pracují
Generace

i
však
právě
Z.

Ilustrace 3: Sociální sítě III. (Zdroj: Daniela Wojnarová)

(Wojnarová, 2020)
Lidé spadající pod souhrnné označení Generace Z jsou mladí dospělí a dospívající
narozeni roku 1998 a mladší. (Bassiouni a Hackley, 2014) V současné době, roku 2021, jsou
tedy nejstarší příslušníci popisované generace ve věku 23 let. Generace byla v návaznosti na
předešlé generace X a Y pojmenovaná po posledním písmenu v abecedě, což McCrindle (2014)
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vysvětluje jako metaforu pro zlom v tradicích a nastolení nového společenského řádu.
S Generací Z je možné se setkat i pod názvy Bubble Wrap Kids, Digital Natives, iGen,
Screenagers, The New Millenials, Wired Generation, Zeds či Zees. (McCrindle, 2014) Většina
těchto pojmenování naráží na silný vztah k technologiím, který je pro Generaci Z klíčový.
Nevýznamnějším rysem Generace Z, jinak pojmenované i jako internetová generace (Cook,
2015; Gouws a Tarp, 2016), je až patologická potřeba být online, komunikovat a být součástí
dění. (Bejtkovský, 2018)
Na území České republiky i přes pokles porodnosti tvořila Generace Z ke konci roku
2017 přibližně 20 % obyvatelstva. (Český statistický úřad, 2017) Dle McCrindla (2014) jde o
nejrychleji se vyvíjející a nejsamostatnější generaci, která prochází větším počtem životních
fází než generace předešlé. Jednotlivé stádia prožívají Zees dříve něž ostatní generace, můžeme
tedy hovořit i o rychlejším procesu dospívání. (McCrindle, 2014)
Zeds jsou už od svého narození obklopeni moderními technologiemi, které se od
nízkého věku učí využívat, což je u v úvodu pojmenovaných generací ojedinělé. Z toho důvodu
jsou Zees obecně a zjednodušené řečeno technicky nejzdatnější generací vůbec. (Wojnarová,
2020)
Technické dovednosti a nároky moderní společnosti mohou být výhodou, Generace Z se
však i vyznačuje až patologickou potřebou být neustále online, komunikovat, sdílet svůj život
se světem, mít přehled o dění a sledovat fotky a videa. (Generacey, 20112012) Příslušníci
Generace Z tvoří nejaktivnější uživatele internetu a sociálních sítí. Obojí využívají ke studiu,
práci a doplnění dopaminu při komunikaci s dalšími uživateli. Jsou uživateli vícero sociálních
sítí jako jsou Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn a další. (Issa, Issaias, 2016)
V dnešní době se do popředí dostává Tik Tok.
Jedinci Generace Z jsou vesměs velmi ambiciózní a samostatní. Na rozdíl od
představitelů Baby Boomers jsou méně ochotni k práci přesčas, více si váží volného času.
(Becton, Walker, JonesFarmer, 2014) Zeds vedou pestrý a aktivní život, hodně cestují,
zakládají si na svých zálibách, které jsou pro ně v mnohých směrech stejně důležité jako postup
po kariérním žebříčku a seberealizace v zaměstnání. V práci si příslušníci nejmladší Generace
Z dobře rozumějí se všemi druhy technologií, jsou schopni přijít na ovládání a provoz pouze
svépomocí, myslí environmentálně, využívají vlastní iniciativy a efektivně zpracovávají
informace. (West, 2014)
Pro české Zeds byl tvárným faktorem vstup České republiky do Evropské unie 1. května
2004, což dle Chuma (2013) mladým dospělým a dospívajícím znatelně rozšířilo škálu
možností a pracovních a studijních příležitostí. Příslušníci Generace Z po celém světě jsou
14

mimo jiné ovlivňováni i množstvím teroristických útoků [1], multikulturalismem, finanční krizí
[2]

, nárůstem rozvodů a rozpadů rodin, ženskou emancipací a téměř kompletní ztrátou jistot,

která v Zeds zapříčiňuje cynismus. Právě proto kladou Zeds velký důraz na seberozvoj a
vzdělání. (Chum, 2013; Happen, 2014)

Tabulka 2: Souhrnná charakteristika Generace Z
Souhrnná charakteristika Generace Z
Pozitivní charakteristiky

Negativní charakteristiky

Nativní znalost technologií

Potřeba být stále online

Rychlý vývoj, dospívání

Cynismus

Samostatnost

Neochota pracovat přesčas

Ambicióznost
Aktivní trávení volného času a značné
množství zálib
Environmentální smýšlení
Důraz na vzdělání a seberozvoj
Efektivní práce s informacemi
Zdroj: Vlastní souhrnné zpracování dle informací v kapitole

2.2 Generace Y
Generace Y, z médií lépe známá pod pojmenováním Mileniálové, je k aktuálnímu roku
2021 skupina mladých dospělých v produktivním věku, kteří se narodili mezi lety 1981 až
1997. (Bolton a kolektiv, 2013) Jsou první generací, která dospěla obklopena moderními
informačními, komunikačními a digitálními technologiemi. Mileniálové jsou navíc považováni
za první globální generaci, kde prostřednictvím internetu došlo k propojení lidí na celém světě.
Z toho důvodu jsou si mladí dospělí z Generace Y velmi podobní, ačkoliv pochází z různých
koutů světa. (Generacey, 20112012) Opakem jsou předchozí Generace X a Baby Boomers,
kteří u nás vyrůstali na území Československa a jsou tak utvářeni tehdejšími poměry a
zvyklostmi. „Generace Y představuje posun v generačním myšlení, přechod od skepticismu,
kterým se vyznačuje řada příslušníků generace X, k větší citlivosti, vnímavosti a otevřenosti.“
Teroristické útoky v USA se pojí s rokem 2001. Přímo ovlivnily zejména předešlé generace, měly však vliv i
na vývoj Generace Z.
2
Finanční krizí je konkrétně myšlena asijská finanční krize (1997), ruská finanční krize (1998), velká recese
s kořeny v USA (2007) a dluhová krize v Eurozóně (2009). V současné době lze predikovat špatné finanční
následky po celosvětové koronavirové pandemii.
1
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(Renčová, 2018) Dle Ludinové (2013) jsou Mileniálové optimističtí, sebevědomí, rozumí
technologiím a podporují rovná práva v práci i ve společnosti. Jako stinnou stránku Generace
Y autorka označuje narcismus, špatnou koncentraci či nerealistická profesní očekávání.
(Lundin, 2013)
Pánové Cennamo a Gardner (2008) Mileniály popsali jako optimistickou a pozitivní
generaci s vírou v lepší zítřky. Ve svém zaměstnání Mileniálové podle nich preferují určitou
dávku pracovní a tvořivé svobody. Na rozdíl od Baby Boomers je Generace Y méně svolná
k práci přesčas, pokud je k tomu nadřízenými vyzvána. (Becton, Walker, JonesFarmer, 2014)
První globální generace má zájem o digitální nástroje a nové technologie a běžně komunikuje
skrze sociální sítě. Ve svém zaměstnání rádi aktivně využívají online nástroje, které jim ulehčují
pracovní nasazení a v jejichž používání spatřují smysl. (Klapilová Krbová, 2016)

Tabulka 3: Souhrnná charakteristika Generace Y
Souhrnná charakteristika Generace Y
Pozitivní charakteristiky

Negativní charakteristiky

Výborná znalost technologií

Narcismus

Sebevědomí

Špatná koncentrace

Optimismus

Nerealistická profesní očekávání

Podpora rovnoprávnosti

Neochota pracovat přesčas

Potřeba pracovní a tvořivé svobody
Běžné užívání online nástrojů
Zdroj: Vlastní souhrnné zpracování dle informací v kapitole

2.3 Generace X
Pro Českou republiku Husákovy děti, pro zbytek světa, zejména západní Evropu a
Spojené státy americké, Generace X – pod těmito názvy jsou známí jedinci narozeni v rozpětí
let 1965 až 1980 včetně.
Charakteristické pro toto uskupení je zejména skepticky negativní pohled na svět, což
má na svědomí stav světové ekonomiky sedmdesátých let, Studená válka, zvýšená rozvodovost
(Generacey, 20112012) a v Československu i izolovanost pod křídly komunistického režimu,
který ukončila až sametová revoluce v listopadu roku 1989. Na nezávislé a soběstačné generaci
s nedůvěrou k institucím se podepsal kromě vyšší rozvodovosti i nárůst pracujících žen, „což
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způsobilo, že Generace Y byla
první, která zažila tzv. latchkey
kids – tedy děti, které přišly po
škole

do

prázdného

bytu.“

(Renčová, 2018)
Televize se stala pro
příslušníky

Generace

formujícím

médiem.

X
„Ve

Spojených státech amerických
byl pro tuto generaci zásadní
příchod kabelové televize v 80.

Ilustrace 4: Sociální sítě IV. (Zdroj: Daniela Wojnarová)

letech, který s sebou při nesl vyšší počet vysílacích programů.“ (Renčová, 2018) Dalšími
důležitými vynálezy byly například walkmany, discmany a hrací konzole.
V pracovním prostředí si příslušníci generace nepotrpí na zbytečné formality a
vyznačují se menší mírou loajality vůči zaměstnavateli. (Rowe, 2008) Stejně jako obě mladší
generace, Generace Z a Generace Y, není ani Generace X v porovnání s nejstaršími Baby
Boomers ochotná pracovat přesčasy, pokud jsou požádání řídícími zaměstnanci. (Cenamo,
Gardner, 2008). Na druhou stranu se však na rozdíl od Baby Boomer vyznačují silnějším
podnikatelským duchem a odvahou k novým kariérním krokům. (Becton, Walker, Jones
Farmer, 2014)

Tabulka 4: Souhrnná charakteristika Generace X
Souhrnná charakteristika Generace X
Pozitivní charakteristiky

Negativní charakteristiky

Nezávislost

Skepticismus

Soběstačnost

Negativní pohled na svět
Nedůvěra k institucím
Nechuť ke zbytečným formalitám

Zdroj: Vlastní souhrnné zpracování dle informací v kapitole

2.4 Baby Boomers
Nejstarší zde popisovanou generaci tvoří lidé v postreprodukčním věku narozených
mezi lety 1946 až 1964. Obecně jde o obyvatele narozené po druhé světové válce. (Bolton a
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kolektiv, 2013) Těm nejmladším je k letošnímu roku 2021 57 let, nejstaršími jsou senioři ve
věku 75 let.
Baby Boomers je popkulturní označení pro americkou generaci. Na území tehdejšího
Československa se akademici výzkumem a definováním jednotlivých generací dřív nezaobírali,
proto byl později pouze přijat americký název. (Generacey, 20112012)
Baby Bomers, jedinci vyrůstající v bezpečné době ekonomické prosperity, jsou
motivování k lepším výkonům, postupům na kariérním žebříčku a získání prestiže. Zároveň se
generace vyznačuje silnou pracovní etikou, nízkou morální flexibilitou, loajalitě ke svému
zaměstnavateli. Jako zaměstnanci si váží odpovědností, která jim byla během let svěřena.
S pozitivní ekonomickou situací souvisí i optimistický postoj Baby Boomers k utrácení
vydělaných peněz. Činí tak bez strachu, obav, nebojí se utrácet zejména za produkty, které jim
usnadňují život. (Wiedmer, 2015) Popsané nákupní chování i pracovní návyky se pojí však
s reprodukční fází Baby Boomers, v současné době není generace již ekonomicky aktivní.
(Generacey, 20112012) Pánově Stoll a Kinsiger (2006) však doplňují, že generace Baby
Boomers zůstává aktivní i po odchodu do důchodu, a hledají způsoby, jak si čas zpříjemnit.

Tabulka 5: Souhrnná charakteristika Baby Boomers
Souhrnná charakteristika Baby Boomers
Pozitivní charakteristiky

Negativní charakteristiky

Optimismus k utrácení

Špatné technologické dovednosti a znalosti

Aktivní trávení volného času
Ochota k práci přesčas
Loajalita k zaměstnavateli
Zodpovědnost k povinnostem
Zdroj: Vlastní souhrnné zpracování dle informací v kapitole

2.5 Čtyři generace v souvislosti technických zdatností a využívání internetu
Z průzkumu české populace pod názvem Atlas Čechů, který je založen na
reprezentativním vzorku o dvou tisících respondentů, vyplývá, že internet nepoužívá pouze 19
% lidí – ti jsou většinou ve věku nad 65 let. Zajímavý údaj však je, že nadpoloviční část
populace, zhruba tedy 3,6 miliónů obyvatel (52 %), pravidelně přidává příspěvky na sociální
sítě. Muži i ženy jsou si v tomto souboji rovni. Překvapivé však je, že nejpravidelnějšími
přispěvateli není nejmladší Generace Z, přezdívaná jako internetová generace, nýbrž lidé ve
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věku 3044 let (37 %), druhou věkovou skupinou jsou dospělí mezi 45 až 64 lety (34 %) a až
jako předposlední se umístili mladí dospělí od 18 do 29 let (19 %). S výsledky by jistě zahýbali
dětští respondenti, přesto je patrné, že kromě lidí nad 65 let (9 %), se v každé věkové kategorii
nalézá téměř třetinový vzorek pravidelných přispěvatelů. (Atlas Čechů)
Nejstarší z generací zmíněných v textu, Generace Baby Boomers, se vyznačují silnou
pracovní morálkou, zodpovědným přístupem ke svým pracovním povinnostem. Příslušníci
generace vyrůstali nedotčeni dnešními technologiemi – zejména počítači, mobily, tablety atd.,
proto mohou být k technologickým změnám ve svém zaměstnání méně přizpůsobiví.
Následná Generace X, v českém prostředí známá jako Husákovy děti, je ke svým
zaměstnavatelům méně loajální než výše zmínění Baby Boomers. V pracovním prostředí mají
představitelé Generace X malý sklon k formalitám a nejsou příliš ochotni zůstávat přesčas. Ani
Generace X není příliš technologicky adaptabilní a neradi se v této oblasti přizpůsobují.
Generace Y, jejíž příslušníci jsou z médií známí zejména jako Mileniálové, ve svém
zaměstnání požaduje určitou míru svobody, kterou může být například volná pracovní doba či
možnost home officu. Ani oni nejsou příliš ochotni pracovat přesčas.
Nejmladší internetová generace, Generace Z, odmítá práci přesčas z důvodu vysoké
inklinaci ke svému volnému času a odpočinku. Ze všech čtyř generací je nejrychlejší
v adaptabilitě k novým technologiím, systémům apod. (Bejtkovský, 2018)

3 Sociální sítě a jejich charakteristika
Historie termínu sociální
sítě sahá až do roku 1954, kdy ho
použil sociolog J. A. Bernsen.
Tehdy

se

jednalo

sociologický
popisoval

o

termín,
sociální

čistě
který

uskupení

provázaná na základě vzájemné
náklonnosti, společných zájmů,
náboženství,
faktorů.

Až

rasy
s

a

dalších
rozvojem

informačních technologií dostal

Ilustrace 5: Sociální sítě V. (Zdroj: Daniela Wojnarová)

pojem nový rozměr. „V oblasti webu 2.0 se pod pojmem sociální síť rozumí každý systém, který
umožňuje vytvářet a udržovat seznam vzájemně propojených kontaktů. Internetové sociální sítě
přenášejí vazby z reálného světa do digitálního prostředí.“ (Renčová, 2018, s. 18) Dle Pavlíčka
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nemusí být kontakt mezi uživateli primárním smyslem sociální sítě, může stejně dobře sloužit
pouze jako okrajová funkce. (Pavlíček, 2010, s. 126) Příkladem takové sítě je YouTube, který
lidé nenavštěvují za účelem komunikace, dokonce chybí funkce soukromého chatu. Zpětnou
psanou vazbu umožňují pouze komentáře pod jednotlivými videi – i ty však lze zakázat, pokud
si je tvůrce videoobsahu nepřeje. Sociální sítě jsou charakterizovány budováním mezilidských
vztahů, sdílením informací mezi uživateli, aktivní konzumací i vytváření obsahu a pocitem
sounáležitosti. Sociální sítě coby nikdy hotové produkty stojí na obsahu poskytovaném svými
uživateli. Každý může obsah vytvářet, reagovat na příspěvky ostatních a vést diskuse v reálném
čase pouze na základě internetového připojení. (Charvát, 2017)
Sociálně sítě je možné rozdělit na dvě kategorie dle obsahu. První kategorie zahrnuje
sociální sítě orientované na profil uživatele. „Cílem těchto sociálních sítí je vzájemná interakce
mezi uživateli s ohledem na jejich zájmy.“ (Botlík, 2018, s. 47) Příkladem takové sítě je
například Facebook. Druhou kategorii zastávají sociální sítě orientované na obsah, které jsou
specializované na konkrétní oblast zájmů – hudba, videa, fotografie apod. Jako příklad lze opět
uvést již zmíněný YouTube. Na profesní život se úzce zaměřují uživatelé LinkedInu.
(Macháčková, 2011, s. 2628) Následuje celá řada známějších i minoritních sítí, které jsou
rozšířené tolik jako skupina příznivců tématu zaměření dané sítě.
Historicky první sociální síť byla vytvořena v roce 1995 pod názvem Classmates.com.
Šlo o komunitní síť, která umožňovala propojení se spolužáky. Českým ekvivalentem se
později stala stránka Spolužáci.cz. (Pavlíček, 2010, s. 132) V roce 1997 vznikla stránka
SixDegrees.com, na které bylo možné vytvářet profily a seznamy přátel, což jsou dle Boydové
a Ellisonové základní možnosti, které moderní sociální sítě poskytují. (Boyd, Ellison, 2007)
SixDegrees.com zkrachovala pět let poté v roce 2002. V té době na ní bylo zaregistrováno přes
milion uživatelů, ale internet stále nebyl běžnou součástí každé domácnosti a lidé tak jen stěží
nacházeli své přátele a známé. Vstup na trh si lépe načasoval Facebook. (Pavlíček, 2010, s. 132)
V roce 2004 už měl pro rozvoj lepší podmínky co do počtu připojených domácností. Facebook
je dodnes nejznámější a nejpopulárnější sociální sítí na světě. V roce 2011 se mu pokusila
konkurovat společnost Google se svým produktem G+, nedosáhli však vytoužené popularity.
S vývojem technologií, konkrétně pak mobilních telefonů, začaly vznikat sociální sítě vázané
na mobilní aplikace.
Nadpoloviční většina české dospělé populace je aktivní na sociálních sítích. Dle Atlasu
Čechů 52 % dospělých Čechů, tedy zhruba 3,6 milionů lidí, pravidelně přidává příspěvky na
sociální sítě. Z hlediska pohlaví je skóre téměř vyrovnané, aktivní na sociálních sítí je 52 % žen
a 48 % mužů. Nejaktivnější přispěvatelé dosáhli středního vzdělání bez maturity (37 %) a
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s maturitou (37 %). Další nejaktivnější skupinou jsou uživatelé, kteří dosáhli vysokoškolského
vzdělání (22 %), tou nejméně aktivní je skupina lidí se základním vzděláním (5 %). Dle
ekonomické situace je nejaktivnější skupinou obyvatelstvo řazené do chudší vrstvy (39 %),
s minimálním rozdílem uživatelé ze střední vrstvy (38 %), nejméně aktivní na sociálních sítích
jsou lidé spadající do bohatší vrstvy (23 %). Překvapivým zjištěním je, že nejaktivnější
uživatelé sociálních sítí jsou ve věku mezi 30 a 44 lety (37 %), druhou nejaktivnější skupinou
jsou lidé spadající do věkového rozhání 45 a 64 let (34 %), třetí nejaktivnější uživatele na
sociálních sítí z hlediska pravidelnosti tvoří mladí dospělí ve věku od 18 do 29 let (19 %).
Poslední místo zaujímají lidí nad 65 let (9 %). Z průzkumu dále vyplývá, že typický Čech, který
pravidelně dává příspěvky na sociální sítě má doma televizi, zkouší drobné domácí opravy
vyřešit svépomocí, má práci na plný úvazek, preferuje vlastní bydlení na okraji města, chodí na
procházky, vlastní řidičský průkaz na auto, pravidelně čte emailové newslettery, denně
diskutuje online na internetu, zprávy čerpá ze sociálních sítí a sleduje pořady na Nově. (Atlas
Čechů, 2016)

Ilustrace 6: Sociální sítě II. (Zdroj: Daniela Wojnarová)
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Tabulka 6: Sociální sítě dle roku založení, zakladatele a obsahu
Sociální sítě dle roku založení, zakladatele a obsahu
Název sociální

Rok založení

Zakladatel

Facebook

2004

Mark Zuckerberg Široká škála druhů příspěvků

Instagram

2010

Twitter

2006

Jack Dorsey

Krátké texty do 280 znaků

LinkedIn

2002

Reid Hoffman

Profesně zaměřené příspěvky

sítě

Kevin Systrom
Mike Krieger

Obsah

Fotky a krátká videa

Steve Chen
2005

YouTube

Chad Hurley

Videa

Jawed Karim
2016

Tik Tok

ByteDance

Krátké videoklipy do 15 sekund
a krátká videa do 60 sekund

Evan Spiegel
2011

Snapchat

Bobby Murphy

Fotky a krátká videa, příběhy

Reggie Brown
Zdroj: Vlastní zpracování

3.1 Facebook
Facebook jakožto jedna
z nejznámějších sociálních sítí
prostoupil téměř celý svět. Po
dobu své existence se možnosti
jeho užívání neustále rozšiřují a
projekt s kořeny na Harvardově
univerzitě se rozrůstá a konstantě
mění.

Jedná

společenský

se

o

rozsáhlý

webový

systém,

jehož smyslem je v prvé řadě
komunikace

mezi

uživateli,

Ilustrace 7: Facebook (Zdroj: Daniela Wojnarová)

sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábava. (Kožíšek, Písecký, 2016, s. 26).

22

Facebook vznikl v roce 2004 mezi zdmi Harvardovy univerzity za účelem sdílení
studijních materiálů a informací mezi tamními studenty. „Své jméno dostal podle papírových
letáků, které dostávali nově příchozí studenti, na nichž byly informace o studentech a
vyučujících.“ (Navrátilová, 2018, s. 15) Do 24 hodin od spuštění Facebooku se přihlásilo 1.200
lidí. „Po prvním měsíci fungování byl Facebook zpřístupněn studentům dalších univerzit.“
(Renčová, 2018, s. 21) Tento počáteční úspěch u vysokoškoláků je spojován s několik faktory.
Jedním z nich je přístup k internetu, který byl u vysokoškolských studentů rozšířenější než u
zbytku populace. Zároveň měli studenti potřebu neustálé socializace a byli ochotni sdílet osobní
záležitosti se spolužáky online. (Renčová, 2018, s. 21) Vývojář sítě Mark Zuckerberg tehdy
údajně neměl se svým projektem globální úmysly. Během dvou let však Facebook ukázal svůj
obchodní potenciál a jeho obliba rychle rostla. Začal se šířit tak rychle, jak byl jeho obsah
překládán do dalších jazyků. (Novák, 2016, s. 16) V roce 2019 uveřejnila zpravodajská
agentura Reuters ve své zprávě informaci, že Facebook je dostupný již ve 111 jazycích, což mu
získalo prvenství mezi ostatními sociálními sítěmi. Druhý je YouTube, který je přeložen do 80
světových jazyků. (Fick, Dave, 2019)
Registrace na Facebooku je zdarma, založit profil si může každá osoba starší třinácti let
skrze svoji emailovou adresu a jméno. Věková hranice není však nijak hlídaná a na Facebooku
se tak mohou vyskytovat i mladší děti. „Stavebním materiálem sociálních sítí jsou profily
uživatelů. Stránka s uživatelským profilem bude obsahovat takové informace, jaké do
Facebooku zadáte. Patří k nim informace o zaměstnání, vzdělání, vztazích (rodinném stavu),
kontaktní údaje, informace o zájmech a koníčcích a další.“ (Kulhánková, Čamek, 2010, s. 14).
Po registraci je možné informace na profilu upravovat a rozšiřovat dle libosti. „Facebook
umožňuje přidat si přátele a známé do své sítě, dále lze sledovat profily známých osobností
nebo oblíbených firem.“ (Renčová, 2018, s. 21) Na stránku vlastního profilu, tzv. Timeline,
mohou uživatelé přidávat texty, obrázky, videa, ankety a další z řady neustále se rozšiřujících
možností. Ty mohou být viděny veřejně, pro přátele či přátele přátel. Na tyto příspěvky mohou
lidé vzájemně reagovat pomocí komentářů, sdílení, či reakčních emotikonů, které pomáhají
vyjádřit názorové stanovisko reagujícího. „Uživatelé se mohou sdružovat do různých
facebookových skupin, které mohou být zaměřeny dle společných zájmů, lokality nebo
vzdělání.“ (Renčová, 2018, s. 21) V neposlední řadě mohou uživatele Facebooku využít
soukromého chatu ve kterém mohou sdílet kromě audiovizuálního obsahu i gify či soubory ve
formátu pdf, docx, xlsx atd. Tento chat je dostupný i v samostatné přidružené aplikaci pod
názvem Messenger.
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3.2 Instagram
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Facebookem

za

odkoupena
1
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Ilustrace 8: Instagram (Zdroj: Daniela Wojnarová)

dolarů. O dva roky později v roce 2014 zaznamenal Instagram rychlejší růst než veškeré ostatní
sociální sítě. (Cooper, 2014) I z toho důvodu se často spekuluje nad ústupem Facebooku na
úkor právě Instagramu. Statistiky však stále mluví ve prospěch právě Facebooku.
Hlavním smysl sociální sítě je sdílení fotografií a videí, které lze omezeně upravit přímo
v aplikaci za pomocí filtrů a dalších nástrojů. Na počátku Instagramu bylo možné přidávat
fotografie ve čtvercovém formátu, s postupem času se povolený formát vertikálně i
horizontálně rozšířil. Uživatelé pod své příspěvky mohou přidávat hashtagy, slovo nebo slovní
spojení bez mezer na začátku označené symbolem „#“. Hashtagy pomáhají sdružit obsah
podobné tématiky. Uživatelé tak mohou pomocí hashtagů sledovat preferované příspěvky a
objevovat nové zajímavé účty. Profily uživatelů kromě úvodu tvoří mřížka složená ze zmenšení
sdílených příspěvků.
V roce 2016 Instagram po vzoru Snapchatu (2011) přidal funkci Instagram Stories, které
umožňují sdílet fotografie a videa, která zmizí po 24 hodinách po jejich uveřejnění. „Tento krok
přímo ohrozil sociální síť Snapchat, jejíž fungování bylo založeno primárně na této funkci.“
(Renčová, 2018, s. 22) Funkce Instagram Stories je obohacena o množství nástrojů pro úpravu
– filtry, určení polohy, čas, nálepky, gify a další.
Sociální síť Instagram je často spojována s negativním dopadem na duševní zdraví
zejména u dospívajících a mladých dospělých. Dle průzkumu Britské královské společnosti
#StatusofMind z roku 2017 má ze všech sociálních sítí nejhorší vliv na duševní zdraví
mladistvých právě Instagram. Průzkumu se zúčastnilo 1.500 lidí ve věku od 14 do 24 let.
Výsledky prozrazují, že mezi největší negativní následky užívání Instagramu patří zejména vliv
na vnímání ideálního obrazu těla, zhoršenou kvalitu spánku a tzv. fear of missing out (FOMO),
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což je strach z toho, že jsou jedinci vynecháváni ze společenského dění. Pozitivní vliv má
Instagram dle průzkumu na možnost sebevyjádření a vytváření vlastní identity. (Keracher,
2017)

3.3 Twitter
Twitter coby poskytovatel sociální sítě a mikroblogu umožňuje jeho uživatelům posílat
a číst příspěvky dalších přispěvatelů. (Ježek, 2014, s. 37) Těmto krátkým příspěvkům je
přezdíváno tweety. Na počátku vzniku Twitteru mohl mít každý příspěvek maximálně 140
znaků. Tak tomu bylo celých jedenáct let, v roce 2017 byl však počet dovolených znaků
zdvojnásoben 280 znaků. Výjimku tvoří pouze jazyky jako jsou čínština, japonština a
korejština. „Lidem píšícím v těchto jazycích stačí vzhledem k charakteru písma méně prostoru
pro vyjádření, než je tomu například u francouzštiny nebo španělštiny, uvedl Twitter.“ (ČTK,
iDnes.cz, 2017)
Sociální síť Twitter vytvořil Jack Dorsey a v roce 2006 ji představil veřejnosti. Původní
jméno služby tohoto typu bylo „twtr“, z čehož byl odvozen název sociální sítě a zároveň je
anglickým výrazem pro cvrlikání, což odkazuje na bílého ptáčka v logu mobilní aplikace.
(Navrátilová, 2018, s. 20) „Dnes Twitter funguje především jako aplikace pro sdílení obsahu a
objevování zajímavých témat a osob, dále je zde patrný prvek politického aktivismu a občanská
žurnalistika.“ (Renčová, 2018, s. 23) Sdíleny a probírány jsou i sportovní informace ze zápasů
a olympiád, perličky z televizních pořadů a politika. „Twitter má pověst významného
zpravodajského média, jelikož se zde velmi rychle můžeme dozvědět co se kde děje ať už jde o
protesty, kulturní akce či dokonce teroristické útoky.“ (Jasková, 2017, s. 18)
V současnosti na Twitteru převažují uživatelé mladší 35 let. Zajímavá je i pasivní
dynamika, kterou se sociální síť liší od ostatních. Pouhých 10 % uživatelů vytváří 90 % všech
tweetů. Většinu lidí na síti tak lze brát jako pozorovatele. (Duck, 2013, s. 7)
Twitter umožňuje propojit se s přáteli, ale uživatelé této sociální sítě mají možnost
sledovat i osobnosti z různých oborů, číst jejich příspěvky a komentáře. „Uživatelé mohou
sledovat zprávy ostatních uživatelů a reagovat na ně veřejně (pomocí znaku @ před jménem
druhého uživatele) nebo prostřednictvím soukromých zpráv.“ (Renčová, 2018, s. 23) Podobně
jako na Instagramu zde plní funkci hashtagy, které uživatelům dovolují sledovat diskusi na
vybraná témata.
Stejně jako Facebook je i Twitter překládán a globálně rozšiřován. Podle zprávy Reuters
byla síť v roce 2019 přeložena do více než 40 jazyků. (Fick, Dave, 2019) Od roku 2009 je
Twitter dostupný i v češtině. (Novák, 2016, s. 15)
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3.4 LinkedIn
Sociální síť LinkedIn se od výše zmíněných sítí liší svým zaměřením a komunitou. Jde
o největší profesionální síť na světě, která má za úkol propojovat profesionály napříč obory.
Jejím smyslem je mimo budování sítě profesních kontaktů i nastartování a rozvoj kariéry.
(Renčová, 2018, s. 25) „Byla založena v roce 2002 a sdružují se zde převážně manažeři,
konzultanti a různí profesionálové.“ (Jasková, 2017. s. 18)
Uživatelé LinkedIn využívají jako profesní nástroj, zaměstnanci na pozici HR skrze
LinkedIn dokonce rekrutují nové zaměstnance. (Novák, 2016, s. 15) Mimo to si uživatelé
mohou kdykoliv aktualizovat svůj profil, který slouží jako veřejné curriculum vitae. Uživatelé
zde vyplňují své dosažené vzdělání, předchozí a současné pracovní pozice, zájmy i dovednosti.
Na zeď mohou lidé přidávat příspěvky a postřehy, které jsou ve většině striktně profesionálního
zaměření. Firmy zeď využívají k uveřejňování volných pracovních pozic a public relations.
Kromě sdílení článků, videí a vkládaní fotografií mohou mezi sebou uživatelé chatovat. „Mezi
další funkce patří zájmové skupiny, kde mohou uživatelé diskutovat o konkrétních obchodních
tématech.“ (Renčová, 2018, s. 25)
Co do počtu uživatelů se LinkedIn nemůže rovnat zábavním sociálním sítím jako jsou
Facebook, Twitter či Instagram. Má však velmi silnou komunitu, která se skládá z personalistů,
manažerů a další spektrum pracovních pozic. Síť využívají i firmy k propagaci zboží. (Novák,
2016, s. 15)
Dle průzkumu české populace pod názvem Atlas Čechů z roku 2016 používá LinkedIn
15 % dotázaných respondentů, přibližným odhadem tedy 1.000.000 uživatelů. Mužští uživatelé
převažují, síť využívá 63 % mužů a pouze 37 % žen. Více než polovina uživatelů má
vysokoškolské vzdělání (56 %). Středoškolského vzdělání s maturitou dosáhlo 34 % profilů na
LinkedInu, střední školu bez maturity vystudovalo 9 % lidí. Uživatelé, kteří mají pouze
základní vzdělání na této sociální sítí tvoří spíše výjimku v podobě 1 %. Z hlediska ekonomické
situace se 41 % uživatelů LinkedInu řadí mezi bohatší vrstvu, 34 % mezi střední a chudší vrstva
tvoří 25 %. Věkové rozhraní 3044 let zastupuje profily na síti ze 44 %, druhou nejpočetnější
skupinou jsou uživatelé v rozmezí 4564 let, navazují mladí dospělí ve věku 18 až 29 let. Lidé
nad 65 let tvoří 7 % z celkového počtu uživatelů. Nejvíc profilů na LinkedInu mají lidé
z hlavního města Prahy (27 %), druhý nejvyšší počet uživatelů žije v oblasti Severovýchodních
Čech (8 %). Z průzkumu dále vyplývá, že nejvíce uživatelů sociální sítě LinkedIn bydlí v obci
nad 50 tisíc obyvatel, žijí s partnerem, mají pojištěnou domácnost či nemovitost, zjednané
důchodové, životní i havarijní pojištění. O pracovní sféře většina prozradila, že má plný úvazek,
preferuje práci hlavou, nemají problém s hledáním práce a pracují v týmu. Uživatelé LinkedInu
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mluví anglicky, vlastní řidičský průkaz na auto, jsou aktivními čtenáři, dělají si plány na víkend,
chodí na procházky, do kaváren a cukráren a na dovolenou jezdí pokaždé do jiné destinace.
Informace o světě se nejčastěji dozvídají z online médií. (Atlas Čechů, 2016)

3.5 YouTube
Webový server pro streamování videa YouTube se odlišuje od ostatních sociálních sítí
tím, že neposkytuje možnost výměny soukromých zpráv mezi uživateli. Jedinou možností
dvousměrné komunikace se tak stává komentování a hodnocení sdílených videí. Sociální síť
byla spuštěna v roce 2005. „Na YouTube dominuje obsah tvořený samotnými uživateli, je možné
zde tedy zhlédnout jak domácí videa a videoblogy, tak i profesionální hudební videoklipy, či
zábavné pořady.“ (Renčová, 2018, s. 24)
Internetovým hvězdám, pro které může být tvorba videoobsahu na YouTube i způsobem
obživy, se počeštěně přezdívá YouTubeři. Tvorbu těchto internetových hvězd v různé míře
sleduje 19 % dospělých Čechů, tedy zhruba 1,3 miliónů lidí. Mezi diváky lehce převažují muži
(56 %) nad ženami (44 %). Nejvíce diváku dosáhlo středoškolského vzdělání s maturitou (31
%), druhou nejpočetnější skupinu tvoří lidí se středoškolským vzděláním (31 %), následují
vysokoškolsky vzdělání lidé (20 %), YouTubery nejméně sledují lidé se základním vzděláním
(8 %). Z hlediska ekonomické situace se 42 % diváků řadí mezi chudší vrstvu, 34 % mezi
střední a bohatší vrstva obyvatelstva tvoří 24 %. Tvorbu internetových hvězd sleduje
nadpoloviční většina mladých lidí ve věku 1829 let (53 %). Dále popularita Youtuberů
ustupuje se zvyšujícím se věkem. Druhou nejpočetnější skupinou jsou diváci v rozmezí 3044
let (29 %), lidé ve věku 45 až 64 let (14 %). Lidé nad 65 let tvoří pouhá 4 % z celkového počtu.
Typickým konzumentem obsahu tvůrců na YouTube je mladý bezdětný člověk bez sjednaného
pojištění, který nechodí k volbám, jezdí na dovolenou k moři, mluví anglicky, chodí do
fastfoodů, nákupních center, pravidelně sportuje, hraje na počítači, kouká na seriály, poslouchá
hiphop a světový pop a zprávy čerpá od blízkých a ze sociálních sítí a blogů. (Atlas Čechů,
2016)
„YouTube v minulosti čelil kontroverzím týkajících se autorských práv.“ (Renčová,
2018, s. 24)
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3.6 TikTok
V roce 2016 byla spuštěna mobilní aplikace pod starým názvem Musical.ly. V listopadu
2017 koupila společnost ByteDance celou firmu Musical.ly a aplikace byla přejmenovaná na
dnešní název TikTok. V Číně je tatáž aplikace pod názvem Douyin.
Uživatelé sociální sítě TikTok (Douyin) sdílí krátké videoklipy dlouhé maximálně 15
sekund a krátká videa v rozsahu od 3 do 60 sekund. „Videa jsou kreativní, úderná a
informativní. Uživatel má možnost ihned konzumovat obsah, aniž by kohokoliv sledoval. Díky
tomu lze snadno vytvořit virální video, aniž by byl profil vysoce sledovaný.“ (Nguyenová, 2020,
s. 47) Veškeré profily uživatelů jsou veřejné.

3.7 Snapchat
Snapchat je dekádu stará sociální sít vyvinuta v roce 2011. Uživatelům umožňuje sdílet
fotografie a videa prostřednictvím mobilové aplikace po dobu několika málo sekund. Tomuto
audiovizuálnímu obsahu je přezdíváno „snaps“. Snaps je možné přidávat do tzv. příběhů, které
příspěvky udrží při životě 24 hodin od jejich zveřejnění. „Dříve byly tyto funkce u Snapchatu
unikátní, dnes už se stejnými funkcemi pyšní Instagram a Facebook.“ (Renčová, 2018, s. 24)
Mimo to nabízí Snapchat i soukromý chat mezi uživateli.
V průběhu své existence byla mobilní aplikace spojována s řadou kontroverzních
nařčení. Mezi jednu z nich patřilo nařčení, že je Snapchat používán jako nástroj pro sexting,
zprávy, které jsou explicitně sexuální, a šíření pornografie. Společnost Snapchat veškerá
obvinění odmítla. (Mazzei, 2014)
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4 Nebezpečí a rizika na sociálních sítích
Rizika, která sociální sítě přinášejí, jsou často skloňována a bývají nedílnou součástí
mediální výchovy na školách. Mezi ty může patřit například kyberšikana, online obtěžování,
kybergroomig, kyberstalking, šíření hoaxů, závislost na internetu a sociálních sítích či Happy
Slapping.
Martina Drahošová a Peter Balco z Bratislavské univerzity zpracovali výzkum, který
se zabývá analýzou výhod a nevýhod užívání sociálních sítí v Evropské unii. Kvalitativní
výzkum, do kterého se zapojilo 275 respondentů ze zemí Evropské unie ukázal, že uživatelé
sociálních sítí vidí největší hrozbu v závislosti na internetu a sociálních sítích (72,2 %).
V sestupném pořadí následují rizika jako jsou nedostatečné zabezpečení (61,1 %), informační
přetížení / přesycení (58,3 %) a ztrátu facetoface sociálních interakcí (47,2 %). (Drahošová,
Balco, 2017)
Výzkum Siddiquiho a Singha nahlíží na nevýhody a benefity sociálních sítí z několika
různých úhlů.
Negativní vliv sociální sítí na vzdělávání:


Rozptýlení studentů přítomných ve třídě, jelikož učitelé často nejsou s to rozpoznat,
kdo jim věnuje plnou pozornost



Otázky ochrany soukromí a zveřejňování osobních údajů na online stránkách



Nevhodné příspěvky na sociálních sítích, které mohou studenty vést špatným směrem



Ztráta schopnosti zapojit se do osobní komunikace



Příspěvky na sociálních sítích obsahující nesprávné informace vedou k selhávání
vzdělávacího systému.

Negativní vliv sociálních sítí na podnikání:


Negativní komentáře a názory zveřejněné na sociálních sítích mohou poškodit danou
organizaci



Mnoho větších společností se stalo obětmi hackerů



Nesprávná strategie značky online může způsobit zánik společnosti a velkou
konkurenční nevýhodu



Zapojení do komunikace na sociálních sítích je časově velmi náročné



Většina společností má potíže s měřením výsledků reklamy na sociálních sítích

Negativní vliv sociálních sítí na společnost:


Závislost lidí na internetu a sociálních médií. Lidé tráví na sociálních sítích spoustu
času, a to je odvádí od denních úkolů a povinností.
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Snadné ovlivnění chování dětí nebo teenagerů, řeč je zejména o fotografiích a videích,
které obsahují násilí a další negativní aspekty.



Narušování soukromí lidí



Rozvolňování sociálních vazeb v rodině a blízkými z důvodu stýkání se online
s mnoha dalšími lidmi

Negativní vliv sociálních sítí na mládež:


Neschopnost rozeznat „cizince“ na sociálních sítí



Únos, vražda, loupež jdou snadno provést díky informacím, které o sobě uživatelé
sdílejí



Je nahlášena spousta případů, kdy se dospělí jedinci zaměřují na děti a lákají je
k setkání



Trávení přebytečného času na sociálních sítích značně ovlivňuje zdraví



Některé extrémnější příspěvky na sociálních sítí mohou mladistvé nevhodně
ovlivňovat (Siddiqui, Singh, 2016)

Kyberšikana
Velkým nebezpečím na sociálních sítí může být kyberšikana, šikana v online prostředí,
která se začala objevovat s rozšířením internetu do domácností. „Abychom mohli jednání
považovat za kyberšikanu, musí být opakované, agresivní a odehrávat se v kyberprostoru za
situace, kdy se oběť není schopná se bránit.“ (Justová, 2015, s. 38) Obětí kyberšikany se díky
anonymitě online prostředí může stát úplně každý – na rozdíl například od fyzické šikany, kdy
se terčem stává slabší jedinec. Aktéry kyberšikany jsou oběť, agresor a přihlížející.
Útočníci zneužívají informace, které oběť zveřejnila na internetu. „Online prostředí
umožňuje i to, že sám agresor se může stát obětí kyberšikany za účelem pomsty.“ (Justová,
2015, s. 39) Obětí se může stát kdokoliv, kdo je aktivním uživatelem sociálních sítí.
Nejohroženější skupinou jsou však z pragmatického hlediska ti, kteří sdílí velké množství
osobních, citlivých či jinak delikátních informací. (Ševčíková, 2014, s. 131)
Sociální sítě jsou díky velkému množství osobních příspěvku snadno zneužitelné ke
kyberšikaně. Agresorům dávají prostorovou a časovou neomezenost a anonymitu. Zároveň se
kyberšikana hůře rozeznává, přitom může mít široké sociální dopady. (Eckertová, Dočekal,
2013, s. 74)
Pokud mají rodiče důvodné podezření, že se jejich dítě stalo obětí kyberšikany, mohou
to řešit hned několika způsoby. Měli by o této skutečnosti informovat pedagoga či psychologa.
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Dále mohou zablokovat účty či emaily agresora. V závažných případech je třeba nahlásit
případ na Policii ČR. Vyšetřování kyberšikany se neobjede bez důkazů, je proto třeba nechávat
si zprávy a nemazat profil na dané sociální síti. (Eckertová, Dočekal, 2013, s. 7677)
Online obtěžování
Jedním z nebezpečí sociálních sítí je online obtěžování. „Za online obtěžování se
považují mírnější formy útoků, než se objevují u kyberšikany.“ (Justová, 2015, s. 38) Za online
obtěžování se může považovat i jakési škádlení mezi vrstevníky, které je charakterizováno
většinou jednorázovými útoky při diskusích či chatování. Toto chování může být i neúmyslné,
cílem nebylo oběť poškodit, z toho důvodu se toto obtěžování velmi obtížně posuzuje. (Justová,
2015, s. 38) Dle Ševčíkové (2014) by se však nemělo podceňovat, jelikož může přerůst v již
zmíněnou kyberšikanu.

Kyberstalking
Kyberstalking je druh stalkingu, který je uskutečňován za pomocí technologií. Agresor
si v tomto případě vybírá oběť skrze internet a sociální sítě, tu následně pronásleduje a
opakovaně obtěžuje. Na začátku se snaží oběť zaujmout skrze telefonáty, SMS zprávy, dopisy,
email a sociální sítě, to rychle přerůstá v přehnaný nezdravý zájem, narušování soukromí a
vyhrožování. V oběti svými činy vyvolává pocity strachu a ohrožení. (Eckertová, Dočekal,
2013, s. 67) „V některých případech se agresor zaměřuje na rodinu či přátele oběti, a tím se
oběť snaží vydírat.“ (Justová, 2015, s. 39)

Kybergrooming
Kybergrooming je zpravidla sexuální zneužívání, kterého agresor dosahuje skrze
moderní komunikační technologie. Útočník psychicky manipuluje své oběti a snaží se s nimi
sjednat osobní schůzku.
Agresor u své oběti začíná budováním důvěry a izolace oběti. Navazuje přátelský vztah,
pomáhá s problémy a zároveň bazíruje na utajení těchto konverzací. V dalším kroku se snaží
získat důvěrné informace týkající se telefonního čísla, adresy bydliště apod. Tento vztah
útočník následně upevňuje a buduje do té míry, aby o své oběti vyzvěděl nepřeberné množství
osobních a intimních informací, získal fotografie, často v sexuálním duchu. Oběť se domnívá,
že jejich vztah je založen na opravdových sympatiích a přátelství. V této fázi začne agresor
usilovat o osobní setkání. Oběť nemá důvod odmítat, považuje agresora za přítele. Celý proces

31

vrcholí sexuálním obtěžováním či zneužitím, ke kterému došlo skrze manipulaci, vyhrožování
či vydírání oběti. (Justová, 2015, s. 40)

Happy Slapping
Happy Slapping s humorným názvem, který v překladu znamená „šťastné fackování“,
není ve skutečnosti nijak úsměvný. Jedná se o natáčení fyzického útoku na vybraného člověka
či skupinu. Oběť pro toto násilné filmování bývá často náhodná, jelikož nehraje hlavní roli,
cílem je tato „zábava“ jako taková. Stejně jako oběť – útočník může být samostatný jedinec či
skupina.
Cílem je natočit násilné video, které následně má na internetu a sociálních sítích pobavit
diváky. Následky pro oběť však mohou být zdrcující, z fyzického i psychického hlediska.
(Justová, 2015, s. 40)
Ve Velké Británii, kde se tato online kratochvíle objevila, se staly časté útoky na
bezdomovce. Happy Slapping sloužil jako přijímací rituál mezi členy pouličních gangů. Pokud
nováček úkol nesplní, není do gangu přijat, z toho důvodu útoky iniciovaly děti a mladiství,
které by to za normálních okolnostní nenapadlo. Média ukázaly několik případu, které skončily
i smrtí. (Eckertová, Dočekal, 2013, s. 67)
Krádež identity
Nepříjemným rizikem sociálních sítích je krádež identity. Útočník si zpravidla obstará
audiovizuální obsah oběti z jejího účtu a poté postaví na tomto kontentu falešný účet, který
často zneužívá k různým nekalým praktikám, jakou může být například výše zmíněný
kybergrooming.
Krádež identity může proběhnout i ve smyslu, kdy se útočníkovi povede prolomit
přístupové údaje a ukradne celý účet i se všemi osobními informacemi a důvěrnými zprávami.
(Rys, 2020, s. 17)

Hoaxy
Termín hoax lze přiblížit jako falešnou zprávu, poplašnou zprávu, výmysl či podvod.
Hoaxy jsou spojovány především s rozesíláním nevyžádaných emailů, spamu.
Takový hoax je složen ze smyšlených informací či polopravd. Autor se snaží hoaxem
přimět, aby byla zpráva nadále rozšiřována. (Justová, 2015, s. 41) Jeho nebezpečí tkví v panice,
kterou v lidech může jeho obsah vyvolávat a ve virálním šířením falešných informací.
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Závislost na internetu a sociálních sítích
Velkým

nebezpečím

internetu

obecně

je

závislost

nazývána

možná

též

jako

netolismus. Připojení k internetu
už

není

nijak

časově

ani

prostorově omezeno a ubývá
míst, která připojení neposkytují.
To lidi vede k tomu, že neustále
odepisují,

kontrolují

emaily,

surfují na internetu, hrají webové
hry apod.

Ilustrace 9: Sociální sítě VI. (Zdroj: Daniela Wojnarová)

Nebezpečí závislosti na internetu a sociálních sítí tkví právě ve skutečnosti, že ji není
někdy jednoduché rozeznat na rozdíl od výše zmíněných rizik. Zároveň však má intenzivní
dopady na kvalitu života závislého, ovlivňuje jeho vztahy v reálném životě a nese s sebou další
psychologické, sociální, pracovní či školní komplikace. (Justová, 2015, s. 41)
Jako specifičtější adiktologické onemocnění lze konkrétně jmenovat závislost na
sociálních sítích, která se projevuje neustálou potřebou sledovat, co sdílí a píšou přátelé, kde se
nachází, co zrovna dělají a co si myslí o nejrůznějších sdílených záležitostech. Závislost se
může projevovat i osobní aktivní angažovaností – potřebou neustále sdílet a následně
kontrolovat rekce ostatních. (Eckertová, Dočekal, 2013, s. 126)
Léčba není jednoduchá, jelikož jsou sociální sítě a internet obecně nedílnou součástí
našich životů a nelze je úplně vyloučit ze života, jako se to dělá například při léčbě alkoholismu.
Závislí se musí naučit nakládat s časem stráveným na internetu střídmě a rozumně. Důraz je
kladen na změnu či úpravu životního stylu objevení nových způsobů, jak nakládat s volným
časem. Dle Ševčíkové (2014) by se však neměla podceňovat ani prevence samotného problému.
Ta v případě dětí a mladistvých stojí na rodičích. Velkou část by měly vyplnit i školy pomocí
informování a edukaci o vhodném nakládání s časem stráveným na internetu. „Za nejdůležitější
se považuje plánování volného času, tak aby byl vhodně strukturovaný.“ (Justová, 2015, s. 42)
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5 Výhody sociálních sítí a jejich zužitkování
Pozitiva sociálních sítí jsou ve veřejném prostoru méně zmiňovaná, ale pro vyvážený
pohled na sociální sítě jsou jako celek nezbytné. Mezi pozitiva může například patřit
globalizace, navazování nových vztahů, seberealizace, předvedení umů a talentů a zároveň
mohou sociální sítě sloužit i jako zdroj informací, ačkoliv k nim člověk musí přistupovat
opatrně a s rozmyslem.
Ve výzkumu Martiny Drahošové a Petera Balca z Bratislavské univerzity zabývajícím
se analýzou výhod a nevýhod užívání sociálních sítí v Evropské unii dvojice rozklíčovala jako
největší pozitivum sociálních sítí výměnu informací a komunikaci (97,2 %). Jako další
v sestupném pořadí následují benefity jako jsou sdílení dat (83,3 %), vzdělávání (52,8 %),
týmová práce a práce z domova (50 %) a služby (44,4 %). (Drahošová, Balco, 2017)
Tabulka 7: Negativa a pozitiva sociálních sítí dle výzkumu Drahošové a Balca (2017)
v sestupném pořadí
Negativa a pozitiva sociálních sítí
Negativa
Závislost na internetu a sociálních sítích
(72,2 %)

Pozitiva
Výměna informací a komunikace (97,2 %)

Nedostatečné zabezpečení (61,1 %)

Sdílení dat (83,3 %)

Informační přetížení / přesycení (58,3 %)

Vzdělávání (52,8 %)

Ztráta facetoface sociálních interkcí (47,2
%)

Týmová práce a práce z domova (50 %)
Služby (44,4 %)

Zdroj: Vlastní souhrnné zpracování dle Drahošové a Balca (2017)

Výzkum Siddiquiho a Singha rozebral benefity sociálních sítí z pohledu vzdělávání,
podnikání, společnosti a mládeže.
Pozitivní vliv sociální sítí na vzdělávání:


Studenti mají možnost se navzájem kontaktovat – ať už jde o třídní akce, skupinové
projekty nebo o pomoc s domácími úkoly.



Sociální sítě mohou vyučujícím sloužit jako nástroj pro sdílení třídních aktivit, školních
akcí a domácích úkolů.
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Marketing sociálních sítí je plnohodnotná kariérní volba, znalost sociálních sítí
připravuje mladé pracovníky na zaměstnání.



Kladný přístup k sociálním sítím poskytuje pedagogům možnost efektivně učit mediální
gramotnosti a rozumnému používání internetu.

Pozitivní vliv sociálních sítí na podnikání:


Lepší porozumění publiku dle lajků a nelibosti



Prospěšné při propagačních činnostech



Získávání nových zákazníků



Pomoc při vylepšení přehledu o trhu a možná konkurenční výhoda díky online
networkingu



Zvyšování povědomí o značce i s nízkým či nulovým rozpočtem

Pozitivní vliv sociálních sítí na společnost:


Poznávání i takových lidí, se kterými by bylo osobní seznámení téměř nemožné
(globalizace)



Sdílení nápadů a myšlenek i za geografickými hranicemi



Spojování lidí se společným cílem či zájmem



Vytváření povědomí společnostmi o nejrůznějších aktuálních tématech

Pozitivní vliv sociálních sítí na mládež:


Pomoc při udržování vzájemného kontaktu



Sdílení užitečných informací na sociálních sítích



Sociální sítě mohou poskytnout online podporu, kterou někteří dospívající v tradičních
vztazích postrádají.



Vyhledávání rad a informací v období kritického vývoje mladých lidí a dospívajících



Vyhledávání odpovědí na kariérní cíle (Siddiqui, Singh, 2016)

Globalizace
Výhodou sociálních sítí je v mnohých směrech propojení světa. Uživatelé mohou být
v kontaktu s daleko větším množstvím lidí, než by jim umožnil osobní kontakt. Zároveň
sociální sítě zpomalují pocit odcizení, jelikož mají lidé neustálý přehled o životech svých přátel
a blízkých, a to i v případě, že se nachází na druhém konci světa. Sociální sítě značně zpomalují
pocit odcizení. (Justová, 2015, s. 36)
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Sociální sítě přinesly konstantní náhled do životů aktivních uživatelů, do jejich
soukromí. Všichni o sobě všechno vzájemně vědí. Jakkoliv to může znít děsivě, tato
vševědoucnost je již se zvykem přijímána a dá se těžit z jejích výše zmíněných pozitiv.
Navazování kontaktů
Sociální sítě jsou novým nástrojem pro získávání kontaktů. Navazování kontaktu online
může být komfortní obzvlášť pro osoby, kterým seznamování v reálném životě činí problémy.
Například při hledání partnera může být oslovení a povídání si skrze sociální sítě komfortnější
a beze stresu přinejmenším do doby, než dvojice zjistí, že sympatie má cenu otestovat i osobně.
(Justová, 2015, s. 36) Samozřejmě se to neobejde zcela bez rizik, které byla zmíněna v předešlé
kapitole.

Zdroj informací
Sociální sítě jsou platformy, kde se veškeré zprávy šíří velmi rychle. Aktuality se na
sítích často objeví dříve, než média vůbec stačí zareagovat. To je pro mnohé uživatele silnou
motivací pro vytvoření účtu na sociálních médiích. „Informatizace společnosti velmi výrazně
zvětšuje objem potenciálních informací. Umožňuje vytvářet na stále větších plochách obrovské,
dříve netušené zásobárny zaznamenaných znalostí a zkušeností, stále většími rychlostmi je
podle předem stanovených hledisek třídit a vyvolávat z nich ty, o nichž se domníváme, že je
potřebujeme.“ (Cejpek, 2005, s. 106)
Lidé tak mají možnost na sociálních sítích sledovat veřejně známé osobnosti, média
nebo například účty, které pokrývají oblast zájmů konrétního uživatele. Tímto způsobem se lidé
i nevědomky vzdělávají i při scrollování

[3]

na sociálních sítích. Zároveň získávají povědomí

například o různých společenskosociálních problémech, veřejném životě a politické situaci.
(Justová, 2015, s. 37)

Sdílení dat
Dříve tuto službu prokazovaly flash disky, u menších souborů emaily. Dnes je možné
sdílet data, soubory, fotografie, názory i videa – veřejně i pouze s vybranými uživateli
v soukromých chatech. (Justová, 2015, s. 37)
Při přidávání veřejného obsahu se díky sdílení přátel a dalších uživatelů může stát obsah
virální a obletět kus světa. Lidé tak mají možnost ukázat svoji práci, umy, talenty či myšlenky

3

Scrollováním se rozumí vertikální či horizontální posouvání se na obrazovce.
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publiku které překračuje geografické hranice obce či státu. Uživatelé, jejichž obsah je obzvlášť
oblíbený, mohou na sdílení kontentu na sociálních sítích založit i živnost jako influenceři či
názoroví vůdci. „S termínem nejčastěji pracují marketéři, kteří se prostřednictvím takzvaných
online influencerů snaží potenciální zákazníky ovlivňovat a přesvědčovat k nákupu produktu.“
(Ščamburová, 2019, s. 20)

Ilustrace 10: Sociální sítě I. (Zdroj: Daniela Wojnarová)
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6 Rodičovská kontrola na sociálních sítích
Rodičovská míra jako výchovný prvek je uplatňována v různé intenzitě dle konkrétních
výchovných stylů. „Rodičovská kontrola by se dala definovat jako chování rodičů vůči dětem,
které se vyznačuje určitou mírou řízení a nasměrování dětí.“ (Stará, 2015, s. 23) Kontrolovat
své potomky mohou rodiče pomocí nátlakových mechanismů, mezi které patří například
fyzické bití, vyhrožování a křik, či jemnějším jednáním jako je vysvětlování, kdy se rodič dítěti
snaží například vysvětlit následky určitého jednání. Jako kontrola se uvádí i sledování a
monitorování činností a okolí dítěte. (Patterson, StouthamerLoeber, 1984)
Dle Thomase Ewina Smitha (1988) existuje sedm základních mechanismů, které může
rodič v rámci rodičovské kontrole využívat:


Přikazování je definováno jako jednosměrné prohlášení směrem od rodiče k dítěti.



Nedostatek lásky funguje na bázi trestání dítěte chladností a odmítavostí.



Rady jsou nástrojem, kterým se rodiče snaží dítěti vštípit světonázor, který je podle něj
žádoucí.



Udržování vztahů buduje pozitivní vazby dítěte k rodiči, díky kterým se jej snaží
ovlivnit.



Indukce orientovaná na sebe značí zisky a náklady vypočítané dítětem potřebné
k tomu, aby se chovalo kýženým způsobem. Zisky a náklady jsou definovány okolím.



Indukce orientovaná na ostatní vychází ze stejného předpokladu, ale zisky a náklady
si nekalkuluje dítě nýbrž okolí.



Moc prosazovat je velmi podobná přikazování pouze s tím rozdílem, že dítě důvěřuje
tomu, co rodič říká a souhlasí s jeho stanovisky. (Stará, 2015, s. 23)
Ze Smithova výzkumu vyplývá, že rodiče nejčastěji uplatňují metodu přikazování (34

%). Dále v sestupném pořadí používání nástroje rodičovské kontroly v podobě indukce
orientované na sebe (31 %), rady (14 %) a udržování vztahů (10 %). (Smith, 1988)
Tabulka 8: Nástroje rodičovské kontroly dle Smitha (1988)
Nástroje rodičovské kontroly
Nástroj
Přikazování
Nedostatek lásky

Význam
Jednosměrné prohlášení směrem od rodiče k
dítěti
Trestání dítěte chladností a odmítavostí
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Vštěpování názoru, který je podle rodiče

Rady

správný

Udržování vztahů

Ovlivňování dítěte na základě pozitivních
vztahů mezi rodičem a dítětem
Zisky a náklady vypočítané dítětem

Indukce orientovaná na sebe

potřebné k tomu, aby se chovalo kýženým
způsobem

Indukce orientovaná na ostatní

Moc prosazovat

Zisky a náklady vypočítané okolím potřebné
k tomu, aby se chovalo kýženým způsobem
Podobné přikazování, rozdíl tkví v tom, že
dítě důvěřuje tomu, co rodič říká

Zdroj: Vlastní souhrnné zpracování dle Smitha (1988)

Intenzita rodičovské kontroly dále úzce souvisí s výchovným stylem, který rodič
uplatňuje. Míra sledování, nátlaku, či vysvětlování rozčleňuje rodičovskou kontrolu do typů.
Baumrindová (1991) popsala čtyři typy rodičovské kontroly – asertivní kontrolu, podporující
kontrolu, direktivní / běžnou kontrolu a dotěrnou kontrolu.


Asertivní kontrola je charakterizována nezávislostí a určitou laxností v disciplíně a
kontrole. Rodiče, kteří využívají tento styl kontroly, usilují o to, aby jejich potomek
nebyl obtěžován nadbytečnou kontrolou, ale zároveň vehementně prosazují svůj
světonázor, nápady a připomínky.



Podporující kontrola je produktem absolutního přijetí jednotlivce a pozitivní a aktivní
účastí. Rodiče se snaží dítě brát takové, jaké je. Na samotné kontrole se tedy podílí samo
dítě tím, že své rodiče informuje.



Direktivní / běžná kontrola je tradičním stylem, který dětem neposkytuje přílišnou
volnost. Cílem je, aby nastala relativní shoda mezi tím, co rodiče považují za nejlepší a
co chce dítě.



Dotěrná kontrola je nejextrémnější případ. Rodiče to s kontrolou ve výchově přehání
natolik, že to může mít destruktivní vliv na vývoj dítěte. Během komunikace není
usilováno o shodu. (Stará, 2015, s. 24)
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Tabulka 9: Typy rodičovské kontroly dle Baumrindové (1991)
Typy rodičovské kontroly
Typ rodičovské kontroly
Asertivní kontrola

Význam
Rodiče aplikují laxní kontrolu, ale zároveň
vehementně prosazují své postoje.
Rodiče se snaží dítě brát takové, jaké je. Na

Podporujících kontrola

samotné kontrole se tedy podílí samo dítě
tím, že své rodiče informuje.
Rodiče neposkytují dítěti přílišnou volnost,

Direktivní / běžná kontrola

snaží se však nalézt shodu mezi jejich
postoji a tím, co chce dítě.

Dotěrná kontrola

Rodiče kontrolu přehánějí, během
komunikace neusilují o shodu s dítětem.

Zdroj: Vlastní souhrnné zpracování dle Baumrindové (1991)

Kontrola na sociálních sítích podléhá stejným typům a nástrojům rodičovské kontroly.
Závisí však i na technických dovednostech a informovanosti rodičů. Charakteristika výše
zmíněných generací a fakt, že dnešní rodiče nejsou od mladí sžiti s technologiemi tolik jako
jejich potomci z Generace Z, může mít rovněž značný vliv na typ kontroly. Skupina
výzkumníků z Pensylvánské státní univerzity provedla empirickou sekundární analýzu 588
dospívajících ve věku od 12 do 17 let a jednoho z jejich rodičů, aby posoudila dopady
rodičovské kontroly na sociálních sítích. Jejich výsledky naznačují, že uplatňování přímého
zásahu může mít na dospívající potlačující účinek, který sice sníží online rizika, která jsou
spojena s užíváním sociálních sítí, ale zároveň s tím potlačují i jejich schopnost komunikovat
s ostatními online a naučit se, jak zvládat online rizika. Autoři tvrdí, že by rodiče měli
kombinovat přímý zásah s aktivním zprostředkováním, aby mohli své potomky chránit před
online riziky a zároveň jim umožnit komunikaci s ostatními. (Wisniewski, Jia, Xu, Rosson,
Carroll, 2015)
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7 Mezigenerační rozdíly v užívaní sociálních sítí
7.1 Kvalitativní výzkum a jeho specifika
Pro výzkum obsažený v praktické části bakalářské práce byl použit kvalitativní výzkum
na základě zakotvené teorie.
Kvalitativní výzkum si postupně obhájil v oblasti sociálních věd své rovnocenné
postavení s ostatními formami výzkumu. Negativní konotaci na kvalitativní výzkum uvalili
Glaser a Corbinová (1089), kteří za kvalitativní považují jakýkoliv typ výzkumu, jehož závěru
není dosaženo za pomocí statistických metod. „Tím se rozcházejí s jinými odborníky –
jmenovitě například John W. Creswell, kteří na úkor absence relevantních čísel shledávají jiné
benefity.“ (Wojnarová, 2020, s. 26) „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.“ (Creswell,
1998, s. 12)
Typickým postupem u kvalitativního výzkumu je stanovit výzkumné téma a sestavit
základní výzkumné otázky. Otázky je v procesu výzkumu dovoleno dále pozměňovat,
modifikovat a doplňovat z důvodu, aby co nejlépe sloužily svým účelům. „Proto kvalitativní
výzkumy pracují s měkkými daty, jež mají zpravidla podobu dlouhých slovních výpovědí či
zápisů nebo vyobrazení.“ (Sedláková, 2014, s. 51) „Z toho důvodu se někdy kvalitativní výzkum
považuje za emergentní nebo pružný typ výzkumu.“ (Hendl, 2016, s. 46) Proces výzkumu má
longitudinální charakter, což znamená, že sběr a analýza dat probíhají v dlouhodobém časovém
horizontu, čímž se mimo jiné odlišuje od výzkumu kvantitativního. „Analýza dat a jejich a
jejich sběr probíhají současně – výzkumník sbírá data, provede jejich analýzu a podle výsledků
se rozhodne, která data potřebuje, a začne znovu se sběrem dat a jejich analýzou.“ (Hendl,
2016, s. 46) Základními metodami kvalitativního přístupu jsou pozorování, texty a dokumenty,
interview a audiozáznamy a videozáznamy.
Tabulka 10: Základní rysy a odlišnosti kvantitativního a kvalitativního přístupu
Základní rysy a odlišnosti kvantitativního a kvalitativního přístupu
Kvantitativní

Kvalitativní

Nomotetický

Idiografický

Hypotetickodeduktivní

Induktivní
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Teorie je východiskem, je testována

Teorie může být výsledkem, je formulována

Partikulární

Holistický

Explanativní

Explorativní

Měření

Popis

Tvrdá data, tvrdé metody, velká

Měkká data, měkké metody, bez

standardizace

standardizace

Kauzální vysvětlení, odhalení příčinných
souvislostí
Omezené informace o mnoha jedincích
Redukce počtu pozorovaných proměnných a
sledovaných vztahů mezi nimi
Reprezentace populace výzkumných
jednotek
Možná generalizace na celou populace
Spíše reliabilní, méně validní

Snaha o porozumění
Mnoho informací o málo jedincích
Redukce počtu pozorovaných jednotek

Reprezentace zkoumaného jevu
Generalizace obtížné, zpravidla
nevyžadovaná
Vysoce validní, málo reliabilní

Zdroj: Sedláková, 2014, s. 53

Tabulka 11: Vlastnosti základních metod kvalitativního přístupu
Vlastnosti základních metod kvalitativního přístupu
Metoda

Vlastnost

Výhoda

Pozorování

Delší období kontaktu

Pochopení subkultury

Texty a dokumenty
Interview
Audio a videozáznamy

Rozbor významu,
organizace a použití

Teoretické porozumění

Relativně nestrukturované

Porozumění zkušenosti

Přesná transkripce

Porozumění průběhu

přirozených interakcí

interakcí

Zdroj: Hendl, 2016, s. 46

Výsledky kvalitativních výzkumů jsou často zpochybňovány z důvodu subjektivního
vyhodnocení výzkumníka. „Pro jeho pružný a nestrukturovaný charakter ho lze – na rozdíl od
kvantitativního výzkumu – těžko replikovat. Protože pracuje s omezeným počtem jedinců a
obvykle na jednom místě, vznikají také obtíže se zobecňováním výsledků.“ (Hendl, 2016, s. 48)
Zobecňování se však na poli kvalitativních výzkumů nepoužívá. Naopak je žádoucí podrobná
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komparace případů, sledování vývoje, zkoumání příslušných procesů, citlivé zohlednění
působení kontextu či lokální situace a podmínek. (Hendl, 2016, S. 49)
Tabulka 12: Přednosti a nevýhody kvalitativního výzkumu
Přednosti a nevýhody kvalitativního výzkumu
Přednosti kvalitativního výzkumu
Získává podrobný popis a vhled při
zkoumání jedince, skupiny, události,
fenoménu.

Nevýhody kvalitativního výzkumu
Získaná znalost nemusí být zobecnitelná na
populaci a do jiného prostředí.

Zkoumá fenomén v přirozeném prostředí.

Je těžké provádět kvantitativní predikce.

Umožňuje studovat procesy.

Je obtížnější testovat hypotézy a teorie.

Umožňuje navrhovat teorie.

Analýza dat i jejich sběr jsou často časově
náročné etapy.
Výsledky jsou snadněji ovlivněny

Dobře reaguje na místní situace a podmínky.

výzkumníkem a jeho osobními
preferencemi.

Hledá lokální (idiografické) příčinné
souvislosti.
Pomáhá při počáteční exploraci fenoménů.
Zdroj: Hendl, 2016, s. 48

Dle Hendla (2016) má kvalitativní typ výzkum devět základních přístupů – případovou
studii, etnografický výzkum, zakotvenou teorii, fenomenologické zkoumání, biografický
výzkum, zkoumání dokumentů, historický výzkum, akční výzkum a kritický výzkum. Pro účely
výzkumu obsaženého v této bakalářské práci bylo použita zakotvená teorie, která je zároveň
jedním z nejrozšířenějších přístupů, kterých kvalitativní výzkum může využívat. „Název
„zakotvená teorie“ (grounded theory) neoznačuje nějakou určitou teorii, nýbrž určitou
strategii výzkumu a zároveň způsob analýzy získaných dat.“ (Hendl, 2016, s. 127) Cílem celého
výzkumu je přijít s teorií či dalšími výzkumnými otázkami pro jevy, na který se výzkum
zaměřuje. „Výchozím krokem analýzy je opakované pročítání dat, při kterém označujeme
pasáže, jež z nějakého důvodu považujeme vzhledem ke zkoumanému jevu za podstatné.“
(Sedláková, 2014, s. 412) Je tak rozlišováno mezi dvěma základními fázemi nacházení
poznatků – kontext objevování a kontext zdůvodňování. Před začátkem kódování mají
výzkumníci často tendenci považovat všechny údaje za důležité, ale v každém datovém korpusu
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jsou více či méně relevantní data vzhledem ke zkoumaným fenoménům. „Některé informace
se vícekrát opakují, jiné jsou sdělovány spíš okrajově nebo téměř implicitně.“ (Sedláková,
2014, s. 412) Pro analýzu dát je tedy nutné jednotlivé údaje zpřehlednit a utřídit podle míry
relevance. Metoda zakotvené teorie největšího užitku dosahuje zejména v kontextu objevování,
kdy hledá a rozvíjí nové teorie. „Tvorba zakotvené teorie vyžaduje vstoupit do „terénu“ a
shromažďovat data. Takovými daty mohou být např. texty rozhovorů.“ (Hendl, 2016, s. 130)
Přepisům mluvených rozhovorů se věnuje i tato bakalářská práce.
„Základní postup vytváření zakotvené teorie představuje kódování.“ (Sedláková, 2014,
s. 412) Dle Strausse a Corbinové (1999) se využívají tři typy kódování; otevřené, axiální a
selektivní, ačkoliv sami autoři uvádějí, že jejich vzájemné rozlišování je do určité míry umělé.
Tyto tři způsoby kódování nemusí být nutně používány odděleně či nezávisle na sobě, naopak
v praxi často výzkumníci začnou otevřeným kódováním a ke konci analýzy se uchýlí spíše
k selektivnímu kódování. „Při výchozím otevřeném kódování výzkumník vytváří základní
kategorie, jež považuje za podstatné pro zkoumané téma. Jedná se o prvotní, často poměrně
hrubé třídění, které reflektuje hlavní charakteristiky daných jevů a jednání.“ (Sedláková, 2014,
s. 412) Rozlišování nuancí v jejich významu je výzkumník schopen až později poté, co se
důvěrněji seznámí s veškerými daty. (Sedláková, 2014, s. 412) S otevřeným kódováním se pojí
i tzv. teorie vzorkování  „poté, co byly určeny všechny logicky a empiricky možné hodnoty
v kombinaci znaků, mohou se vyhledávat fenomény (instance) a případy, které je představují.“
(Hendl, 2016, s. 252) Axiální kódování představuje pomyslný druhý krok, ve kterém
výzkumník přemýšlí nad příčinami a důsledky, podmínkami, strategiemi a všechny kategorie
mezi sebou pomyslně propojuje a dává je do vzájemných souvislostí a kontextů. „V tomto kroku
dochází k propojování kategorií navzájem tak, aby postupně vzniklo schéma odpovídající
navrženému paradigmatickému modelu.“ (Sedláková, 2014, s. 421) Když si výzkumník utvoří
představu o vztazích mezi zkoumanými kategoriemi, uchýlí se k selektivnímu kódování, což je
část, která vyžaduje již vyšší míru abstrakce. „Snaží se identifikovat pro vysvětlení jevu
nejdůležitější kategorii, specifikovat její vztah s ostatními a postihnout i její proměny
v závislosti na probíhajících změnách. Pro vyjádření vztahů mezi používanými kategoriemi
můžeme využít znázornění pomocí diagramů či schémat.“ (Sedláková, 2014, s. 422) Poté, co
výzkumník projde skrze všechny procesy kódování, začne všechny teorie znovu ověřovat
pomocí dat. Proces kódování a sběru dalších dat je ukončen až v okamžiku teoretické saturace,
„stavu, kdy jsou stanovené analytické kategorie, jež tvoří základní kameny výsledné teorie,
adekvátně vymezené a datově podložené, což pomáhá odhalit jednotlivé varianty, jichž
nabývají.“ (Sedláková, 2014, s. 424)
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7.2 Metody výzkumného šetření
V rámci výzkumu se snažím proniknout do vztahu respondentů k sociálním sítím. Pro
tyto účely byla zvolena jedna ze známějších a rozšířenějších metod – polostrukturovaný
rozhovor, který je v některých ze zdrojů označován i jako semistrukturovaný rozhovor, řízený
rozhovor, rozhovor pomocí návodu či skryté pozorování. Polostrukturovaný rozhovor je
charakterizován předem velmi pečlivě připravenými otázkami a okruhy, „tato poměrně
podrobná příprava nebrání tomu, aby v návaznosti na průběh rozhovoru byly doplněny další
otázky nebo některé upraveny čistě na základě aktuálního uvážení tazatele.“ (Sedláková, 2014,
s. 211) Právě okruh otázek a stanovení klíčových témat rozhovoru zajištují, že se během
rozhovoru neopomene žádná z důležitých oblastí, která následně poslouží ke komparaci
s ostatními daty. „Rozhovor s návodem dává tazateli možnost co nejvýhodněji využít čas
k interview. Současně umožňuje provést rozhovory s několika lidmi strukturovaněji a ulehčuje
jejich srovnání.“ (Hendl, 2016, s. 178179) Polostrukturovaný rozhovor jsem pro účely
bakalářské práce zvolila z toho důvodů, že jsem měla nastavenou přesnou strukturu, ale zároveň
jsem se mohla věnovat respondentům jako individualitám s odlišnými názory a zkušenostmi.
Tabulka 13: Typy rozhovorů podle míry standardizace a strukturace
Přednosti a nevýhody kvalitativního výzkumu
Standardizovaný

Strukturovaný

Polostrukturovaný

Hloubkový

řízený rozhovor

rozhovor

rozhovor

rozhovor

Standardizovaný

Polostandardizovaný

Polostandardizovaný, Nestandardizovaný,

dotazník

rozhovor

otevřený

Strukturovaný řízený Strukturovaný
rozhovor

rozhovor

s uzavřenými

s otevřenými

otázkami

otázkami

Biografický,
Rozhovor s návodem

pořadí i forma
otázek a odpovědi

narativní, chápající
rozhovor

Stanovené dílčí
Pevně stanovené

volný, neformální

Stanovené otázky,

okruhy / témata

jejich pořadí se může

rozhovoru, konkrétní

měnit, odpovědi

otázky vznikají

nejsou naznačené

v průběhu
dotazování

Stanoveno základní
téma rozhovoru,
otázky vznikají ad
hoc, blíží se běžné
komunikaci

45

Role tazatele a
Řízený tazatelem

Řízený tazatelem

dotazovaného se
vyrovnávají

Standardizované
stručné odpovědi,
tvrdá data

Vedený spíše
dotazovaným

Volně formulované

Volně formulované

Rozsáhlé výpovědi,

odpovědi

odpovědi

měkká data

Více reliabilní

Více validní

Zdroj: Sedláková, 2014, s. 210

Hendl (2016) zmiňuje šest typů otázek vhodných pro polostrukturovaný rozhovor –
otázky vztahující se ke zkušenostem nebo chování, otázky vztahující se k názorům, otázky
vztahující se k pocitům, otázky vztahující se ke znalostem, otázky vztahující se k vnímání a
otázky demografické a kontextové. Každý rozhovor byl zahájen otázkami demografickými a
kontextovými. Dále v podobě dotazování na způsob užívání sociálních sítí rozhovor přešel na
otázky vztahující s ke zkušenostem nebo chování. „Jejich úkolem je zjistit to, co by vypozoroval
tazatel, kdyby byl neustále s osobou a sledoval ji.“ (Hendl, 2016, s. 172) Dále respondenti
popisovali vnímaná negativa a pozitiva sociálních sítí, rozhovor tedy vyústil v otázky vztahující
se k názorům, ty „objasňují, co si lidé myslí o světě, jaké jsou jejich cíle, záměry, touhy a
hodnoty.“ (Hendl, 2016, s. 172)
Výzkum byl podpořen i sekundární metodou nezúčastněného, nestrukturovaného
pozorování. „Rozhovory vždy obsahují směs toho, co je, a toho, co si o tom respondent myslí.
Pozorování naproti tomu představuje snahu zjistit, co se skutečně děje.“ (Hendl, 2016, s. 195)
Pozorování přispívá k lepšímu popisu prostředí a kontextu. V tomto rozhovoru se jednalo
zejména o pozorování nonverbálních projevů respondentů a empatickému posuzování situace
během odpovědí na osobnější otázky týkající se výchovy dítěte či blokování rodičů na
sociálních sítích. U některých rozhovorů online respondent trval na vypnutých komentářích,
pozorování vizuálních projevů tedy nebylo možné.

7.3 Výzkumný cíl
Bakalářská práce se zaměřuje na mezigenerační rozdíly v užívání sociálních sítí.
Výzkumná data kvalitativního šetření jsou rozdělena na dvě pomyslné části – výpovědi dětí a
výpovědi jejich rodičů. Tyto dvě části výzkum dává do vzájemného kontrastu a hledá
souvislosti mezi příslušníky stejných generací.
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Hlavní výzkumnou otázkou je, jak se liší užívání sociálních sítí nejmladší internetové
generace a jejich rodičů, kteří tvoří Generaci X. Cílem bylo získat představu o vztahu
k sociálním sítím, zjistit, do jaké míry ovlivňují život respondentů. Důraz byl kladen i na názory
a postoje, které se k sociálním sítím a jejich užívání vážou. Dotazy na rodičovskou kontrolu na
poli sociálních sítích propojily obě generace, jelikož rodičovská kontrola v oblasti užívání
sociálních sítí je jakýmsi střetem těchto generací a odrazem v tomto mezigeneračním rozhovoru
na téma, který je nejvíc nativní právě pro ty nejmladší generace.
S ohledem na cíl práce byl zvolen kvalitativní výzkum, který napomůže hloubkovému
proniknutí do názorů a postojů příslušníků obou generací. Cílem tedy není potvrzení či
vyvrácení hypotéz.

7.4 Výzkumný soubor
Podmínka pro účast na kvalitativním výzkumu byla jediná – respondentem se mohlo
stát dítě v prvním ročníku střední školy a jeho rodič. Toto ohraničení zajistilo, že je prvním
respondentem příslušník Generace Z. Pohlaví, přesný věk, místo bydliště či například studium
pro účely rozhovoru nehrály roli. U rodičů respondentů byly nároky ještě nižší, dokonce
rozhovoru ani nepřekáželo, pokud nebyli zaregistrováni na žádné ze sociálních sítí, jelikož se
domnívám, že to člověku nebrání v tom, aby si na sociální sítě utvořil svůj názor. I
nepřítomností na sociálních sítích vysíláme svému okolí v tomto ohledu nějaký signál.
Jednalo se tedy o respondenty ve věku od 15 do 16 let a jednoho z jejich rodičů, kde je
již věk různý, ale shodou okolností všichni rodiče patří do Generace X, což pro mě bylo
očekávané, nikoliv požadované. Ačkoliv jsem se i vzhledem k povaze nesnažila vytvořit
reprezentativní vzorek účastníků, podařilo se mi sehnat děti z různých typů středních škol –
gymnázia i střední školy s maturitou. Společně s různými zájmy a stylem života se tak vytvořila
určitá diverzita mezi jednotlivými respondenty.
Kvalitativního výzkumu se zúčastnilo dohromady deset respondentů – 5 dětí a 5 rodičů.
Mezi dětmi byly tři dívky a dva kluci. Rodiče tvořily výhradně ženy. Všichni respondenti
podepsali písemný souhlas s účastí na výzkumu. Všem účastníkům bylo z důvodu dosažení co
možná nejvyššího stupně anonymity změněno křestní jméno.
První dotazovanou dvojicí byla Mariana, zdravotní sestra na porodním oddělení, a její
šestnáctiletá dcera Adriana, studentka čtyřletého gymnázia. Obě respondentky ve volném čase
rády čtou. Mariana se rovněž zajímá o kulturu a práci na zahradě. Adriana je tvůrčí typ, má ráda
hudbu, hraje na kytaru a věnuje se tvůrčímu psaní.
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V pořadí druhou rodinou byla Paulína a Tadeáš. Paulína pracuje jako obchodnice ve
firmě, ve volném čase hodně sportuje a zajímá se obecně o zdravý životní styl. Tadeáš studuje
na střední škole stavební. Stejně jako Paulína tíhne ke sportu, hraje florbal. Mimo to hodně a
rád tráví čas s kamarády.
Třetí dotazovanou dvojici tvoří Vanda, magistra v lékárně, a Felix, student střední školy
se zaměřením na mechaniku strojů a zařízení – lanovkář. Oba by se dali popsat jako outdoorový
typ. Vanda se nejraději věnuje turistice. Felix je vyloženě dobrodruh – lyžuje, sportuje, cestuje.
To vše propojuje se svým dalším koníčkem, fotografováním.
Čtvrtou rodinu tvoří Alice, studentka střední školy chemické, a Valérie, odborná
sociální poradkyně. Obě jsou tvořivé a umělecky založené. Alice kreslí a hraje na kytaru.
Valérie ráda jezdí na výlety a tvoří výrobky z korálků.
Poslední dvojice byla ve složení Emy, referentky na okresní správě sociálního
zabezpečení, a Bianky, studentky čtyřletého gymnázia. Bianka má ráda malování, skateboard a
hru na piano. Ema se věnuje cyklistice, zahradničení a domácím mazlíčkům.
Tabulka 14: Nacionále respondentů
Nacionále respondentů v pořadí vzniku nahrávek
Jméno

Generace Ročník Škola / zaměstnání

Adriana

Z

2004

Mariana

X

1972

Tadeáš

Z

Paulína

Studentka gymnázia

Zájmy
Hudba, tvůrčí psaní,
četba

Zdravotní sestra na porodním

Četba, zahradničení,

oddělení

kultura

2004

Student střední školy stavební

Florbal, kamarádi

X

1974

Obchodník

Sport

Felix

Z

2004

Vanda

X

Alice

Student oboru mechanik strojů Fotografování, lyžování a
a zařízení – lanovkář

sport obecně, cestování

1967

Magistra v lékárně

Turistika

Z

2005

Střední škola chemická

Kreslení, kytara

Valérie

X

1977

Odborná sociální poradkyně

Bianka

Z

2005

Studentka gymnázia

Práce, výlety, vyrábění
z korálků
Malování, skateboard,
piano
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Ema

X

1973

Referentka na okresní správě

Cyklistika, zahradničení,

sociálního zabezpečení

starání se o mazlíčky

Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

7.5 Výzkumná data a druhy otázek
Sběr výzkumných dat vzhledem k tehdejšímu zákazu pohybu mimo okres proběhl z 80
% online, což se z mého pohledu promítlo i do kvality rozhovorů. Velmi těžko se utvářela
uvolněná atmosféra i důvěra v respondentech. Ačkoliv byli všichni velmi ochotní si se mnou
promluvit, bylo znát, že si rozhovor přes internet neužívají natolik, jak tomu mohlo být u
konverzace v tváří v tvář. Dle Hendla (2016, s. 170) je třeba věnovat zvláštní pozornost začátku
a konci rozhovoru. „Na začátku dotazování je nutné prolomit případné psychické bariéry a
zajistit si souhlas se záznamem.“ (Hendl, 2016, s. 170) Dotaz byl ve všech případech obstarán
před začátkem samotného rozhovoru, ale domnívám se, že psychické bariéry by bylo snazší
odstraňovat během osobního rozhovoru, obzvlášť vzhledem ke skutečnosti, že většinu
z respondentů nikdy dřív ani neměla možnost potkat.
Rozhovor s první dvojicí, šestnáctiletou Adrianou a její maminkou, jako jediný proběhl
v reálném prostoru, jelikož proběhl o dva týdny dříve než všechny ostatní – ještě před již
zmiňovaným vládním nařízením. Bylo to z toho důvodu, že rozhovor zároveň fungoval jako
testovací nahrávka, abych se mohla ujistit, že jsem správně zvolila strukturu i pořadí dotazů.
To mi zároveň dává možnost srovnat online a facetoface rozhovory citované v této bakalářské
práci.
Zapnutí diktafonu u rozhovorů s první dvojicí předcházela nezávazná konverzace
z důvodu prolomení ledů, seznámení s obsahem výzkumu a vzájemnému seznámení. Vzájemně
jsme na sebe měly vyhrazenou hodinu času a díky očnímu kontaktu a fyzické blízkosti se obě
účastnice výzkumu nebály upřímně a obšírně odpovídat na veškeré mé dotazy.
Všechny ostatní rozhovory jsem i navzdory své nelibosti musela vést v online prostředí.
Respondenti hned po propojení chtěli přejít rovnou k otázkám, odpovídali rovněž upřímně, ale
jejich odpovědi byly znatelně více strohé. Celková délka nahrávek je téměř o polovinu kratší
než první dvě, což je v následné kapitole viditelné.
Zároveň jsem rozhovor rodiče i dítěte po předešlé domluvě s rodiči vedla odděleně, aby
vzájemná přítomnost obou účastníků nezkreslovala a neovlivňovala poskytované odpovědi. To
jsem u online rozhovorů sice mohla požadovat, ale neměl jsem již kontrolu nad tím, jestli to tak
doopravdy bylo. I tento faktor tedy mohl negativním způsobem ovlivnit pravdivost a otevřenost
citovaných odpovědí.
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Výzkum byl realizován na základě semistrukturovaných rozhovorů. Každý z účastníků
zodpověděl níže vypsané dotazy, ale po něm byly intuitivně vyžadovány další detaily,
upřesnění u otázek, které mi ve spojení s tématem práce přišly zajímavé. První dva rozhovory
měly stopáž v rozmezí 35 až 50 minut. Veškeré následující online rozhovory byly dlouhé
zhruba 20 minut. Rozhovory byly se souhlasem účastníků nahrávány na diktafon, a posléze bez
přítomnosti respondentů přepisovány (viz příloha). Při rozhovorech jsem používala i
poznámkový blok, kam jsem sporadicky zaznamenávala dojmy a nonverbální projevy
účastníků. Tyto psané poznámky se promítly do interpretace odpovědí pod citacemi každé
z otázek.
Předem byla pro účely výzkumu připravena sada otázek, které se skládají z pěti okruhů
– Užívání sociálních sítí, Negativa sociálních sítí, Pozitiva sociálních sítí, Rodičovská kontrola
z pohledu rodičů a Rodičovská kontrola z pohledu dětí. První okruh měl zejména informativní
funkci. Vzhledem k tomu, že se v něm po respondentech nevyžadovaly žádné názory, tak se
během něj zvládli uvolnit. Následující dvě oblasti už do větší hloubky zkoumaly postoje a
názory účastníků výzkumů. Poslední dvě sekce zaměřené na rodičovskou kontrolu ze dvou úhlů
vyžadovaly již zmíněnou oddělenost rozhovorů, aby v důsledku vzájemné přítomnosti nebyly
odpovědi respondentů upravovány.

Okruhy otázek:
1. Užívání sociálních sítí
a. Na jakých sociálních sítích jste zaregistrován?
b. Na jakých sociálních sítích jste aktivní?
c. Kolik času trávíte odhadem trávíte denně času?
d. Kdy jste k zastižení?
e. Používáte data?
f. Jste na sociálních sítích i ve škole či práci?
g. Jakou sociální síť máte nejraději a z jakého důvodu?
h. Jaká sociální síť se Vám protiví a z jakého důvodu?
i.

Jaký typ obsahu na sociálních sítích většinou vyhledáváte?

j.

Jaký typ obsahu sdílíte?

2. Negativa sociálních sítí
a. Jaká negativa pro vás sociální sítě představují? Zkuste mi vyjmenovat tři.
b. Dokázal byste mi vyprávět nepříjemnou příhodu, která se Vám udála skrze sociální sítě?
c. Setkal jste se s kyberšikanou?
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d. Litoval jste někdy příspěvku, který jste uveřejnil?
e. Promazáváte své příspěvky?
3. Pozitiva sociálních sítí
a. Jaká pozitiva pro vás sociální sítě představují? Zkuste mi vyjmenovat tři.
b. Dokázal byste mi vyprávět příjemnou příhodu, která se Vám udála skrze sociální sítě?
c. Chtěl byste si vydělávat skrze sociální sítě? Proč?
4. Rodičovská kontrola: rodiče
a. Kontrolujete nějakým způsobem aktivitu na sociálních sítích svých dětí?
b. Usměrňujete jejich aktivitu?
c. Chtěl jste po nich smazat nějaké příspěvky?
d. Používáte k tomu nějaké nástroje?
5. Rodičovská kontrola: děti
a. Konzultujete s rodiči obsah na sociální sítě?
b. Máte na nějakých sociálních sítích své rodiče / příbuzné zablokované?
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7.6 Analýza dat
Data byla analyzována metodou otevřeného kódování za účelem rozklíčování hlavních
rozdílů a témat v mezigeneračním užívání sociálních sítí. Z hlediska systematičnosti bylo ze
začátku nastaveny pět klíčových oblastí – užívání sociálních sítí, negativa sociálních sítí,
pozitiva sociálních sítí a rodičovská kontrola na sociálních sítích – poslední oblast byla ze
zjevných důvodů rozdělena pohled rodičů a dětí.
Analýza i interpretace dat je podpořena přímými citacemi respondentů a množstvím
tabulek, které slouží k lepší zjednodušené orientaci v odpovědích.

7.6.1 Užívání sociálních sítí
Odpovědi na prvních deset dotazů poskytují základní náhled na vztah k sociálním sítím
a způsob jejich užívání. Žádný z těchto úvodních dotazů se nepídí po zkušenostech či názorech,
poskytuje pouze přiblížení role sociálních sítích v životech respondentů a preference v této
oblasti.

Na jakých sociálních sítích jste zaregistrován?
Adriana: „Jsem zaregistrovaná na Facebooku, Instagramu a Snapchatu. V minulosti
jsem používala i Twitter, WhatsApp a Viber.“
Mariana: „Nejsem zaregistrovaná na žádných sociálních sítích, protože mě to nikdy
neoslovilo. Mám své kamarády naživo a nepotřebuji je mít i online. Práce mě k založení
sociálních sítí určitě netlačí. Když kolegyně chce, abych za ní vzala směnu, tak mi
zavolá. Kamarádi se o tom párkrát zmínili, ale když jsem řekla, že si radši zavoláme,
tak na mě přestali naléhat.“
Tadeáš: „Jsem zaregistrovaný na Facebooku, Instagramu, Twitteru, TikToku,
Youtube, dále mám WhtsApp a Messenger.“
Paulína: „Jsem zaregistrovaná na Facebooku a Instagramu.“
Felix: „Jsem zaregistrovaný na Facebooku, Instagramu, Snapchatu, Clubhousu a
Youtube.“
Vanda:

„Jsem

zaregistrovaná

na

Facebooku,

WhatsAppu,

Instagramu

a

Messengeru.“
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Alice: „Jsem zaregistrovaná na Facebooku, Messengeru, Instagramu a Snapchatu.“
Valérie: „Jsem zaregistrovaná pouze na WhatsAppu a Facebooku. S tím souvisí i
Messenger.“
Bianka: „Jsem zaregistrovaná na Facebooku, Twitteru, Instagramu, WhatsAppu a
Pinterestu.“
Ema: „Jsem zaregistrovaná pouze na Messengeru.“

Ilustrace 11: Sociální sítě V. (Zdroj: Daniela Wojnarová)

Tabulka 15: Abecední výčet sociálních sítí, na kterých jsou respondenti zaregistrovaní
Sociální sítě, na kterých jsou respondenti zaregistrovaní
Sociální síť

Respondenti jmenovitě

Clubhouse

Felix (Z)

Facebook

Adriana (Z), Tadeáš (Z),
Paulína (X), Felix (Z),

Počet zmínění
1
8
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Vanda (X), Alice (Z),
Valérie (X), Bianka (Z)
Adriana (Z), Tadeáš (Z),
Instagram

Paulína (X), Felix (Z),
Vanda (X), Alice (Z),

7

Bianka (Z)
Tadeáš (Z), Vanda (X),
Messenger

Alice (Z), Valérie (X), Ema

5

(X)
Snapchat

Adriana (Z), Felix (Z), Alice
(Z)

3

Pinterest

Bianka (Z)

1

TikTok

Tadeáš (Z)

1

Twitter

Adriana (Z), Tadeáš (Z),
Bianka (Z)
Adriana (Z)

Viber

3
1

Adriana (Z), Tadeáš (Z),
WhatsApp

Vanda (X), Valérie (X),

5

Bianka (Z)
YouTube

Tadeáš (Z), Felix (Z)

2

Žádná

Mariana (X)

1

Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

První úvodní dotaz směřoval k výčtu sociálních sítí, na kterých jsou respondenti
zaregistrovaní. Jak ilustruje výše přiložená tabulka, nejvíc zmiňovanou sociální sítí je bez
většího překvapení u obou generací Facebook. Facebook zároveň zazníval u téměř všech
uživatelů, kteří tuto síť využívají, na prvním místě – tedy vybavili si ho jako první.
Všichni z příslušníků Generace Z jsou zaregistrovaní na Instagramu, ten často
zmiňovali jako druhý.
Častou, avšak pochopitelnou chybou bylo zmiňování aplikací pro výměnu zpráv a
multimediálních souborů mezi vlastníky smartphonů WhatsAppu a Viberu. Mému postavení
tazatele nepříslušelo respondenty edukovat, proto jsou tyto aplikace rovněž zahrnuty v citacích
a tabulce, pro účely výzkumu ovšem nejsou nijak relevantní.
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Pouze jedna z respondentů, Mariana (X), není zaregistrovaná na žádné ze sociálních sítí,
což je postoj, který je pro účely výzkumu rovněž přínosný. Ema (X) používá pouze přidruženou
aplikaci Facebooku, Messenger. Messenger coby samostatná aplikace bez účtu na Facebooku
rovněž neodpovídá charakteristice sociální sítě stejně jako zmiňované aplikace WhatsApp a
Viber. Zjednodušeně by se tedy dalo tvrdit, že pouze osm z dotazovaných jsou zaregistrovaní
na sociální síti či sítích. Účastníci, kteří nemají učet na sociálních sítích patří do Generace X.

Na jakých sociálních sítích jste aktivní?
Adriana: „Nejaktivnější jsem na Instagramu. Potom z Facebooku používám jenom
Messenger na chatování, ne celý Facebook. Na Facebooku aktualizuji akorát
profilovou fotku a tím končím.“
Mariana: 
Tadeáš: „Nejaktivnější jsem asi na Instagramu.“
Paulína: „Aktivní jsem asi na Instagramu i Facebooku stejně, ale já obecně nejsem
moc aktivní. Nic moc nepřidávám, spíš jenom koukám.“
Felix: „Nejaktivnější jsem na Instagramu.“
Vanda: „Nejaktivnější jsem na Facebooku a WhatsAppu.“
Alice: „Nejvíc si píšu s kamarády na Messengeru.“
Valérie: „Nejaktivnější jsem na WhatsAppu.“
Bianka: „Nejaktivnější jsem na Instagramu a Messengeru.“
Ema: „Nejaktivnější jsem na Messengeru.“

Tabulka 16: Abecední výčet sociálních sítí, na kterých jsou respondenti nejaktivnější
Sociální sítě, na kterých jsou respondenti nejaktivnější
Sociální síť

Respondenti jmenovitě

Facebook

Paulína (X), Vanda (X)

Počet zmínění
2
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Adriana (Z), Tadeáš (Z),
Instagram

Paulína (X), Felix (Z),

5

Bianka (Z)
Messenger

Alice (Z), Bianka (Z), Ema
(X)

3

WhatsApp

Vanda (X), Valérie (X)

2

Žádná

Mariana (X)

1

Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

Zmapování nejpoužívanějších slouží mimo jiné i k orientaci v pozdějších výpovědí
s tím předpokladem, že respondenti budou vztahovat otázky na chování na sociálních sítích
vztahovat právě k těm, na kterých tráví nejvíce času.
Adriana, Tadeáš, Felix i Bianka, příslušníci internetové generace, uvedli jako
nejpoužívanější sociální síť Facebook. Bianka a Alice zmíňily i časté používání Messengeru na
komunikaci s kamarády.
Respondentky z Generace X uváděly rovným poměrem Facebook a aplikace na posílání
zpráv a multimediálního obsahu Messenger a WhatsApp.
Kolik času trávíte odhadem trávíte denně času?
Adriana: „Na Instagramu projíždím příspěvky pouze pokud mám nějakou krizi. Nejvíc
času strávím asi chatováním. A někteří moji kamarádi jsou schopní si povídat hodiny v
kuse, takže tím se ten čas na sítích zvyšuje. Myslím, že pokud bychom počítali chatování,
strávím na sociálních sítích dvě až tři hodiny. Víc chatuji na Instagramu, protože
některé lidi ani nemám přidané na Messengeru. Moje generace má raději ten Instagram,
na tom Messenegeru už to není tak časté.“
Mariana: 
Tadeáš: „Odhadem jsem na sociálních sítích tak dvě hodiny denně.“
Paulína: „Myslím si, že to bude tak 45 minut.“
Felix: „Odhadem jsem na sociálních sítích tak tři hodiny denně.“
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Vanda: „Telefon mi ukazuje, že na sociálních sítích trávím tři hodiny za týden, takže by
to mohlo být takových 30 minut za den.“
Alice: „Odhadem trávím na sociálních sítích tak hodinu denně.“
Valérie: „Já moc času na sítích netrávím, ráno to rychle zkouknu, když je čas, tak se
podívám i večer. Odhadem denně trávím na sociálních sítích tak 10 až 15 minut.“
Bianka: „V poslední době trávím na sociálních sítích denně pět až šest hodin, protože
nechodíme fyzicky do školy. Když jsem ve škole, tak jsem na mobilu asi tři hodiny.“
Ema: „Denně trávím na sociálních sítích odhadem tak hodinu.“

Tabulka 17: Počet hodin za den strávených na sociálních sítích
Počet hodin za den strávených na sociálních sítích
Počet hodin
Méně než 1 hodina

Respondenti jmenovitě

Počet zmínění

Paulína (X), Vanda (X),
Valérie (X)

3

Adriana (Z), Tadeáš (Z),
1 až 3 hodiny

Felix (Z), Alice (Z), Ema

5

(X)
Více než 3 hodiny

Bianka (Z)

1

Žádná

Mariana (X)

1

Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

U dotazu na čas strávený na sociálních sítích vstoupily obě generace do výraznějšího
kontrastu. Zatímco nejvyšší udávaná doba respondentek z Generace X byla jedna hodina, u
Generace Z se jednalo o nejnižší hodnotu.
Nejvíc času stráveného na sociálních sítích uvedla Bianka. Ta rovněž svoji motivaci
přisuzuje školnímu online režimu: „V poslední době trávím na sociálních sítích denně pět až
šest hodin, protože nechodíme fyzicky do školy. Když jsem ve škole, tak jsem na mobilu asi tři
hodiny.“ Je tedy žádoucí vnímat současnou společenskou situaci jako anomálii, jelikož děti
nemají možnost se se svými vrstevníky většinu času vídat v tváří v tvář.
Z laického pohledu jsem usoudila, že dobu strávenou na sociálních sítích mají lidé spíš
tendenci podhodnocovat než nadhodnocovat, proto vnímám tyto časy jako orientační a
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domnívám se, že pokud respondenti udali například rozmezí 23 hodin, bude se skutečná doba
blížit spíš vyšší hodnotě.
Kdy jste k zastižení?
Adriana: „Za běžného režimu jsem minimálně dostupná. Nejdostupnější jsem večer po
osmé hodině, protože už ani nikam chodit nemůžu. Přes den zaleží na tom, jestli jsem
doma nebo někam jedu. Večer odepisuji hodně, přes den to často nechám být, i když si
zprávy všimnu.“
Mariana: 
Tadeáš: „Já mám mobil u sebe, takže když mi někdo napíše, tak mu vždy odepíšu. Kromě
noci když spím.“
Paulína: „Online jsem celý den a když mi někdo něco napíše, tak reaguji po celý den.“
Felix: „Odpovídám po celý den.“
Vanda: „Já nemám data, takže odpovídám pouze když jsem připojená na WiFi.“
Alice: „Teoreticky jsem k zastižení celý den, ale odpovídám spíš tak do třech hodin.
Na mobilu moc času netrávím.“
Valérie: „Jsem schopná odpovědět téměř po celý den.“
Bianka: „Většinou odpovídám hlavně večer, když přijedu domů.“
Ema: „K zastižení jsem v podstatě pořád.“

Tabulka 18: Doba, kdy jsou respondenti k zastižení
Doba, kdy jsou respondenti k zastižení
Doba

Respondenti jmenovitě

Počet zmínění

Tadeáš (Z), Paulína (X),
Po celý den

Felix (Z), Alice (Z), Valérie

6

(X), Ema (X)
Večer

Adriana (Z), Bianka (Z)

2
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Pouze na WiFi

Vanda (X)

1

Nikdy

Mariana (X)

1

Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

Otázka zkoumala možné zastižení respondentů na sociálních sítí přes den. Zde se většina
uživatelů shoduje na tom, že odpovídají po celý den. Výjimkou je Vanda (X), která nemá data,
a je proto odkázaná na WiFi připojení.
Dvě zástupkyně Generace Z, Adriana (Z) a Bianka (Z), vypověděly, že odpovídají
hlavně večer. Zde bych viděla jistou problematiku v rozdílném generačním pochopení dotazu.
Z rozhovorů vyplývá, že Adriana i Bianka tráví denně jistý čas komunikací s kamarády, aby
kompenzovaly dnešní nedostatek sociálního kontaktu [4].
Dle mého názoru respondentky z Generace Y i vzhledem k nižší době strávené na
sociálních sítích názor pochopily jako odpovídání na urgentní a aktuální dotazy rodin a
známých, příslušníci Generace Z jej vnímali spíš jako kontinuální konverzaci s kamarády:
„Nejvíc času strávím asi chatováním. A někteří moji kamarádi jsou schopní si povídat hodiny
v kuse, takže tím se ten čas na sítích zvyšuje,“ řekla Adriana na předešlý dotaz. I tyto rozdíly
v chápaní dotazů jsou jistým vodítkem v pochopení mezigenerační problematiky.
Používáte data?
Adriana: „Používám data – ale úplně minimálně. Využívám je například když jsem ve
městě a chci si vyhledat nějaký spoj nebo vlak, abych si je zbytečně nevyplácala, protože
mám jen něco málo přes 1 GB.“
Mariana: „Ne.“
Tadeáš: „Používám data.“
Paulína: „Používám je pořád.“
Felix: „Ano.“
Vanda: „Ne.“
Alice: „Ano.“

4

Zde je odkazováno na již druhou celosvětovou koronavirovou vlnu a s tím související regulace.
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Valérie: „Používám i data.“
Bianka: „Data používám, ale většinou jen když píšu třeba mamce. Když jsem ve městě
mezi lidmi, nemám potřebu je používat. Ve škole jsem o přestávkách s kamarády, o
hodinách mobil nepoužívám a když jedu ze školy, tak si akorát zapnu písničky.“
Ema: „Používám i data.“

Tabulka 19: Používání dat na mobilu
Používání dat na mobilu
Používání dat

Respondenti jmenovitě

Počet zmínění

Adriana (Z), Tadeáš (Z),
Paulína (X), Felix (Z), Alice

Ano

(Z), Valérie (X), Bianka (Z),

8

Ema (X)
Mariana (X), Vanda (X)

Ne

2

Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

Dotaz na vlastnictví dat zkoumá technickou způsobilost v užívání sociálních sítí přes
den. Téměř všichni dotazovaní data mají a používají.
Výjimkami jsou Mariana (X), která však nepoužívá sociální sítě, a Vanda (X), která
v předchozím dotazu sdělila, že odpovídá vždy, když jsem na WiFi.
Jste na sociálních sítích i ve škole či práci?
Adriana: „Určitě, hlavně teď, když máme online hodiny, protože to mám telefon v ruce
pořád.“
Mariana: 
Tadeáš: „Když jsme ještě chodili do školy před karanténou, tak moc ne, protože jsem
na sociální sítě neměl moc času. Na brigádě mobil už vůbec nepoužívám. Data si
nevypínám, ale mám zapnutý tichý režim, aby mi mobil nezačal zvonit při hodině.“
Paulína: „V práci data taky nevypínám, takže i tam odpovídám.“
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Felix: „Ano, na sociálních sítích jsem i ve škole.“
Vanda: „V práci odpovídám, protože nám zakázali soukromé emaily z důvodu
zavirování počítačů, proto nám přidali zdarma data, takže v práci mohu odpovídat.“
Alice: „Ve škole odpovídám, na brigádě ale mobil nepoužívám vůbec, máme je
zakázané.“
Valérie: „Jsem ochotná odpovídat i v práci, pokud k tomu mám zrovna prostor a není
u mě klient.“
Bianka: „Jen výjimečně.“
Ema: „Když to jde, tak odpovídám i v práci. Možná ne hned, ale třeba do půl hodiny
odpovím.“

Tabulka 20: Trávení času na sociálních sítích ve škole či v práci
Trávení času na sociálních sítích ve škole či v práci
Sociální sítě ve škole či v práci

Respondenti jmenovitě

Počet zmínění

Adriana (Z), Paulína (X),
Felix (Z), Vanda (X), Alice

Ano

(Z), Valérie (X), Bianka (Z),

7

Ema (X)
Výjimečně

Tadeáš (Z), Bianka (Z)

2

Ne

Mariana (X),

1

Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

U dotazu na užívání sociálních sítí ve škole či práci většina respondentů uvedla, že
sociální sítě používají i ve škole či práci.
Tadeáš a Bianka mi sdělili, že za normálního režimu, tedy mimo online vyučování, jsou
na sociálních sítích jen minimálně. „Ve škole jsem o přestávkách s kamarády, o hodinách mobil
nepoužívám,“ řekla Bianka, když mluvila o používání dat. Tadeáš během úvodního
seznamování uvedl mezi své záliby trávení čas s kamarády. Dalo by se tedy usuzovat, že mají
oba dobré kamarády přímo ve třídě a ve škole tráví veškerý volný čas s nimi.
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I zde se mírně rýsuje mezigenerační diference v uchopení dotazu. Všem respondentům
byl položen dotaz v přesném znění: „Jste na sociálních sítích i ve škole či práci?“ „Jsem ochotná
odpovídat i v práci, pokud k tomu mám zrovna prostor a není u mě klient,“ odpověděla Valérie.
Podobně odpověděla i Ema: „Když to jde, tak odpovídám i v práci. Možná ne hned, ale třeba
do půl hodiny odpovím.“ Slovo „odpovídat“ užily i Paulína a Vanda. Zástupci Generace Z však
reagovali odlišně ačkoliv rovněž kladně. „Ano, na sociálních sítích jsem i ve škole,“ uvedl
Felix. Podobný kontext nastínila i Adriana. Všechny respondentky Generace X automaticky
mluvily o pouhém odpovídání, zatímco děti z Generace Z používaly výrazy, které evokovaly i
zahnutí prohlížení příspěvků, srollování apod. Jediná Alice (Z) rovněž mluvila automaticky o
odpovídání, což může souviset i s tím, že uvedla Messenger jako sociální síť, na které je
nejaktivnější. Domnívám se tedy, že si některé z dotazů automaticky promítla do
nejpoužívanější aplikace.
Jakou sociální síť máte nejraději a z jakého důvodu?
Adriana: „Nejraději mám Instagram, protože mě baví ukazovat to, co chci. Navíc mě
docela baví focení, takže ta stránka založená na fotkách, mi připadá fajn. Také je
Instagram dobrým místem, kde se dá narazit na zajímavé lidi.“
Mariana: „Třeba na YouTube jsou videa, která mi připadají zajímavá – například
rozhovory, písničky, videa z kultury. Na to se ráda podívám. Vybírám si však jen to, co
mě zajímá. To je pro mě úplně něco jiného než většina sociálních sítí. YouTube pro mě
je i zdroj nějaké zábavy a poučení.“
Tadeáš: „Mám rád Instagram a TikTok. Úplně nejraději mám asi Instagram, protože
mi připadá takový jednoduchý, je v něm hodně obsahu, který můžu sledovat a není
těžké s tou aplikací pracovat. Sleduji tam oblečení, abych věděl, co zrovna vychází.
Mám tam hráče videoher, florbalisty a obecně zajímavé lidi a osobnosti. Mám tam tři
odvětví osobností – sportovce, známé herce, které mám rád, a potom lidi, kteří jsou
motivační ve smyslu vydělávání peněz. V Česku obecně tolik lidí ani není, takže většinou
sleduji zahraniční lidi.“
Paulína: „Nejraději mám asi Instagram, protože tam nacházím hodně inspirace na
cvičení. Já tam sleduji cvičitelky od nás i z ciziny, takže to sleduji, a pak podle toho
cvičím.“
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Felix: „Nejraději mám Instagram, jelikož fotím. Ty fotky tam přidávám a lidi na
Instagramu mi poskytují nějakou zpětnou vazbu. Je to můj osobní účet, ale ani tam
nesdílím vše, takže většinu tvoří tyhle umělečtější fotografie. Nejčastěji fotím krajinu.
Všechno fotím na zrcadlovku.“
Vanda: „Nejraději mám asi Facebook, na něm jsem už víc než deset let. Mám tam
přidané různé novináře a divadelní kritiky a čtu si jejich aktuální příspěvky a glosy.
Obsahově je pro mě tedy Facebooku nejzajímavější. Je to takový můj denní zdroj
informací.“
Alice: „Nejsympatičtější mi je Messenger, protože to není placený, dá se přes něj i
volat. Většinou sociální sítě moc nepoužívám. Nejvíc jsem aktivní právě na
Messengeru.“
Valérie: „Já žádnou sociální síť nepreferuji. Na Facebooku zjistím, co je nového, jsem
tam v různých skupinkách, takže tam posbírám nějakou inspiraci. Messenger a
WhatsApp mám jako komunikační kanál místo esemesek, které dnes již téměř nikdo
nevyužívá.“
Bianka: „Nejraději mám Instagram, protože tam je nejvíc kontentu, nových věcí,
nejčastěji se to aktualizuje a stále tam nacházím na něco nového.“
Ema: „Jelikož mám jen Messenger, tak se mi to těžko posuzuje. Ale vím, že moje holky
používají Instagram. O něm si myslím, že není špatný, protože když chtějí, mohou
zůstat v anonymitě. Na tom Messengeru mi je sympatické, že mohu udělat videohovor
třeba s mamkou nebo s holkami, když jsem v práci, abych je viděla.“

Tabulka 21: Abecední výčet nejoblíbenějších sociálních sítí
Nejoblíbenější sociální sítě
Sociální síť

Respondenti jmenovitě

Facebook

Vanda (X), Valérie (X)

Počet zmínění
2

Adriana (Z), Tadeáš (Z),
Instagram

Paulína (X), Felix (Z),

5

Bianka (Z)
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Messenger

Alice (Z), Valérie (X), Ema
(X)

3

WhatsApp

Valérie (X)

1

YouTube

Mariana (X)

1

Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

Adriana, Tadeáš, Felix a Bianka z Generace Z uvedli jako nejoblíbenější sociální síť
Instagram. Adrianě a Felixovi se Instagram líbí z důvodu vizuálního obsahu, oba rádi fotí.
Tadeáš a Bianka oceňují množství obsahu, který mohou konzumovat. Instagram má ráda i
Paulína (X), protože tam čerpá inspiraci na cvičení.
Vanda (X) má nejraději Facebook, který nazývá svým denním zdrojem informací, čte
tam glosy novinářů a divadelní kritiky. Valérie (X) na Facebooku oceňuje výhody skupin.
Alice (Z), Valérie (X) a Ema (X) mají nejradši aplikace na posílání zpráv zdarma,
oceňují rychlou a efektivní komunikaci, která umožňuje i videohovory.
Mariana (X), ačkoliv není zaregistrovaná na žádné ze sociálních sítích, má nejraději
YouTube. Na rozdíl od ostatních sociálních sítí si totiž může zvolit obsah, který bude
konzumovat: „Třeba na YouTube jsou videa, která mi připadají zajímavá – například
rozhovory, písničky, videa z kultury. Na to se ráda podívám. Vybírám si však jen to, co mě
zajímá. To je pro mě úplně něco jiného než většina sociálních sítí. YouTube pro mě je i zdroj
nějaké zábavy a poučení.“
Jaká sociální síť se Vám protiví a z jakého důvodu?
Adriana: „Nikdy jsme nepřišla na chuť Twitteru. To ale asi není chybou té sociální sítě,
spíš jsem do toho nikdy nepronikla, nezjistila jsem, jaké stránky by mě bavily.
Sledovala jsem tam maximálně nějaké politiky, kteří mě tou tvorbou nezajímali. Neměla
jsem žádný přehled o slavných lidech, kteří by stáli za to, je sledovat.“
Mariana: „Nejvíc se mi protiví Instagram protože mi připadá nesmyslné dávat svůj
soukromý život na odiv lidem, kolikrát i úplně cizím. Jeví se mi to, jako kdybych vzala
rodinné album, šla po ulici a ukazovala bych ho náhodným lidem se slovy: „Dobrý den,
podívejte se, tady jsem byla na dovolené. Dobrý den, tady se mi narodilo dítě, podívejte
se, jak je hezké.“ To bych přece taky nikdy neudělala. Nenapadlo by mě uvařit si večeři
a dát ji na Instagram. Připadá mi to celé zvláštní. Co se týče Facebooku – s lidmi, které
mám ráda, se s potěšením sejdu, ráda si s nimi zavolám, ráda si s nimi zajdu na kafe,
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na víno, do kina, ale chci, abychom byli spolu, nepotřebuji si s nimi i psát. Nejsem na
to zvyklá a nechybí mi to.“
Tadeáš: „Nemám rád WhatsApp. Připadá mi zastaralý a špatně se ovládá. Možná i
Facebook je už takový zastaralý. Ten obsah, který se tam přidává, už není kvalitní,
protože všichni jsou už na Instagramu. Facebook mi nemá co nabídnout. Ani moji
vrstevníci tam už nejsou tolik aktivní.“
Paulína: „Nemám ráda sociální síť LinkedIn, tu pracovní. Tam jsem taky byla
zaregistrovaná, ale vzhledem k tomu, že se to týká pracovních aktivit, tak to vůbec
nepoužívám. Není to tak, že by se mi síť protivila, ale nepoužívám ji proto, že ji
nepotřebuji. Já se tam zaregistrovala v době, kdy jsem měnila práci, a teď už mi to na
nic není. Myslím si, že LinkedIn je spíš zajímavý pro lidi, kteří chtějí změnit
zaměstnání.“
Felix: „Protiví se mi Twitter, ten jediný nepoužívám. Nenašel jsem v něm význam. Píšou
se tam jenom slova a já si pouze na základě slov nedokážu představit, co tím chce
člověk říct. Postrádám tam ten důraz na vizualitu.“
Vanda: „Nemám ráda LinkedIn, protože to bylo v angličtině. Děti mi to sice
zaregistrovaly, ale já anglicky neumím, takže mi byla k ničemu. Stále tam sice mám učet,
ale čas tam netrávím žádný. Z těch českých sociálních sítí všechny každý den krátce
projedu a žádné výhrady nemám.“
Alice: „Žádná sociální síť mi nevadí.“
Valérie: „Protiví se mi Instagram, protože to je takový fotopříběh, galerie. Vzhledem
k tomu, že já moc nefotím, a když už něco vyfotím, tak si to nechám pro sebe, tak to není
platforma, kterou bych já využívala.“
Bianka: „Protiví se mi Snapchat, který ani nemám. Jednoduše v té aplikaci nevidím
smysl. Lidi si tam akorát denně posílají nějaké obrázky, aby získávali ohýnky. Na
Snapchatu to funguje tak, že když si denně posíláš s někým snapy, tak se ti začnou sčítat
ohýnky. Za každý nový den získáš jeden ohýnek navíc. Lidé soutěží o to, kdo má víc
ohýnků a s kým, a nesmí přerušit jediný den, jinak by všechny ohýnky ztratili.“
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Ema: „Protiví se mi Facebook, protože mi připadá jako taková zkreslená realita.
Přijde mi, že tam jsou všichni jiní než ve skutečnosti. Myslím si, že zasahuje trochu do
soukromí. Nechtěla bych tam dávat spoje fotky, aby někdo věděl, kde zrovna jsem, kde
jsem byla na dovolené nebo co zrovna jím. Navíc vím, že to je moderní, tak možná i
proto mi to vadí.“

Tabulka 22: Abecední výčet neoblíbených sociálních sítí
Neoblíbené sociální sítě
Sociální síť

Respondenti jmenovitě

Počet zmínění

Facebook

Tadeáš (Z), Ema (X)

2

Instagram

Mariana (X), Valérie (X)

2

LinkedIn

Paulína (X), Vanda (X)

2

Snapchat

Bianka (Z)

1

Twitter

Adriana (Z), Felix (Z)

2

Žádná

Alice (Z)

1

Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

Na Facebooku se coby nesympatické sociální sítí shodli Tadeáš (Z) s Emou (X). Oba
však ze zcela jiného důvodu. „Možná i Facebook je už takový zastaralý. Ten obsah, který se
tam přidává, už není kvalitní, protože všichni jsou už na Instagramu. Facebook mi nemá co
nabídnout. Ani moji vrstevníci tam už nejsou tolik aktivní,“ tvrdí Tadeáš. „Protiví se mi
Facebook, protože mi připadá jako taková zkreslená realita. Přijde mi, že tam jsou všichni jiní
než ve skutečnosti. Myslím si, že zasahuje trochu do soukromí. Nechtěla bych tam dávat spoje
fotky, aby někdo věděl, kde zrovna jsem, kde jsem byla na dovolené nebo co zrovna jím. Navíc
vím, že to je moderní, tak možná i proto mi to vadí,“ odpovídá Ema. Tadeáš tvrdí, že je
Facebook už moc zastaralý, Emě se protiví to, že je to moderní. Rezonují zde tedy nějaké
mezigenerační rozdíly v tom, jak obě generace nahlížejí na trendy.
Instagram uvedly Mariana (X) a Valérie (X). Mariana se domnívá, že jde o jakési
odtržení od reality: „Jeví se mi to, jako kdybych vzala rodinné album, šla po ulici a ukazovala
bych ho náhodným lidem se slovy: „Dobrý den, podívejte se, tady jsem byla na dovolené. Dobrý
den, tady se mi narodilo dítě, podívejte se, jak je hezké.“ To bych přece taky nikdy neudělala.“
Valérii odrazuje důraz na vizualitu na úkor psaného textu, jelikož sama moc nefotí.
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Opačný problém řeší Felix (Z), který nemá rad Twitter, coby nadšený fotograf na něm
postrádá vizualitu. Adriana (Z) na Twitteru nenašla ty správné účty, dle vlastních slov do této
sociální sítě dostatečně nepronikla.
Bianka nemá ráda Snapchat z důvodu spoutěže o sbírání ohýnků, která v současnosti
rezonuje u jejích vrstevníků: „Na Snapchatu to funguje tak, že když si denně posíláš s někým
snapy, tak se ti začnou sčítat ohýnky. Za každý nový den získáš jeden ohýnek navíc. Lidé soutěží
o to, kdo má víc ohýnků a s kým, a nesmí přerušit jediný den, jinak by všechny ohýnky ztratili.“
Paulíně (X) a Vandě (X) se protiví LinkedIn, profesní sociální síť. Paulína jej
nepotřebuje, jelikož má zaměstnání, ve kterém je spokojená: „Myslím si, že LinkedIn je spíš
zajímavý pro lidi, kteří chtějí změnit zaměstnání.“ Vandě vadí, že je v angličtině. LinkedIn je
v současné době česky, proto se domnívám, že se Vanda zaregistrovala v době, kdy tato síť
ještě nebyla přeložena do češtiny.
Jaký typ obsahu na sociálních sítích většinou vyhledáváte?
Adriana: „Baví mě fotky uměleckého rázu – když jsou zajímavý a hezky se na ně kouká.
Taková galerie v telefonu. Potom se zajímám o příspěvky s tématikou zdravého
životního stylu, koukám na fotky různých outfitů – makeup moc ne, spíš ty outfity.“
Mariana: 
Tadeáš: „Je to tak padesát na padesát. Větší část, přibližně 6070 %, zabírají videohry
a věci, které mě baví a které mám aktuálně rád. Ten zbytek jsou naučné věci jako jsou
podcasty a videa s nějakými zajímavými lidmi. Já to mám tak, že si podcast rád
poslechnu kdykoliv, kdy je tam někdo zajímavý, kdo mi má co říct a nabídnout. Pokud
mluví chytře, je mi jedno, jaké je téma nebo odvětví, mám to rád.“
Paulína: „Nejvíc sleduji vše, co se týká zdravého životního stylu. Potom koukám na
cestovatelské fotky – hory a podobně.“
Felix: „Sleduji, co dělají moji kamarádi.“
Vanda: „Už jsem zmínila glosy od novinářů a kritiků, ale sleduji hodně i sportovce,
hudebníky i politiky. Mám to takové všeobecné, nic vyhraněného.“
Alice: „Vyhledávám kreativní obsah, abych se mohla inspirovat ohledně kreslení nebo
písniček, které pak můžu zahrát na kytaru. K tomuhle účelu používám nejvíc Pinterest,
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což asi není vyloženě sociální síť. Tam právě podle klíčových slov vyhledávám kreativní
věci, protože žádné konkrétní účty nesleduji.“
Valérie: „Koukám ráda na příběhy, které sdílí moji přátele, jelikož poslední dobou to
je téměř jediná možnost s nimi zůstat v kontaktu, jak zjistit, co dělají a jak žijí. Mám
tam spoustu spolužáků, se kterými jsem se fyzicky neviděla strašně dlouho, takže jsem
ráda, když tam o nich najdu něco nového, jak žijí. Potom sleduji různou inspiraci na
korálkové věci nebo tam i ráda nakupuji – přes ty různé skupinky, protože to tam mají
hezky „vystajlované“.“
Bianka: „Na sociálních sítích sleduji hlavně lidi z mého okolí, takže sleduji, co se děje
v životě mých kamarádů, a co tam přidávají. Potom sleduji různé umělce, zpěváky a
herce. Dál koukám na různou inspiraci z té hlavní nabídky na Instgramu – z té, která
je označená lupičkou.“
Ema: 
U odpovědí na tento dotaz nebyly zpozorovány mezigenerační souvislosti. Vyhledávaný
obsah na sociálních sítích koreluje s osobními preferencemi, zájmy a povahou jednotlivých
respondentů.

Jaký typ obsahu sdílíte?
Adriana: „Já se snažím nedávat na Instagram nic ze svého osobního života, takže tam
nemám ani fotky kamarádů. Sdílím selfíčka a svoje fotky, které se mi nějakým
způsobem líbí. Jsme ráda, že je může vidět i někdo jiný. Připadá mi, že v dnešní době
je Instagram důležitou vizitkou člověka, takže se snažím o to, abych na lidi působila
dobře. Samozřejmě mě potěší, když mi někdo napíše, že mi to na té či oné fotce sluší.“
Mariana: 
Tadeáš: „Já nejsem úplně aktivní ve smyslu, že bych sdílel, co zrovna snídám. Občas
akorát přidám nějaké fotky na Instagram, nebo něco pošlu do soukromého chatu
kámošům, většinou nějaké memy, ale nic vyloženě nevytvářím. Na Instagramu mám
jednu sportovní fotku, ale jinak hlavně fotky sebe.“
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Paulína: „Já toho moc nesdílím. Když už, přidávám fotky ze sportovních aktivit.
Nedávno jsem přidala nějaké fotky z hor. To mi nejvíc dělá radost. Když mi na horách
přeje počasí a povede se mi nějaká fotka, tak o tu se pak podělím. Taky mám velmi ráda
tvoření věnců, takže když se mi něco povede, tak si to pak vyfotím na Instagram. Je to
i z toho důvodu, že tam sama vidím zpětně tu historii výtvorů. Je to takové přehledné –
jako album. V mobilu je těch fotek příliš, a špatně se hledají. To jsou ale asi jediné věci,
které sdílím.“
Felix: „Na všechny svoje sociální sítě přidávám hlavně svoje fotografie z cest a
přírody.“
Vanda: „Já občas přidávám jen fotky z túry – přírodu, okolí a Krkonoše obecně.“
Alice: „Sdílím chvíle, kdy jsem s kamarády venku, nebo hudbu, kterou poslouchám.“
Valérie: „Já sdílím například výrobky, které se mi povedou, nebo fotky z výletů.“
Bianka: „Sdílím fotky ze svého života, různé zážitky a pro mě důležité momenty.
Kdybych to měla rozčlenit do kategorií, tak tam mám selfíčka, fotky sebe, fotky z
různých výletů, fotky svých výtvorů, jak jsem zmiňovala, že maluji, v neposlední řadě
tam je pár videí, kde hraji na piano. Největší ohlasy mají fotky, kde jsem vyfocená já.“
Ema: 

Adriana (Z), Tadeáš (Z) a Bianka (Z) uvedli, že na sociální sítě mimo jiné přidávají
fotky sebe. „Sdílím selfíčka a svoje fotky, které se mi nějakým způsobem líbí,“ sdělila Adriana.
V podobném duchu se vyjadřuje i Tadeáš: „Na Instagramu mám jednu sportovní fotku, ale
jinak hlavně fotky sebe.“ Bianka své příspěvky rozčlenila do jednotlivých kategorií: „Kdybych
to měla rozčlenit do kategorií, tak tam mám selfíčka, fotky sebe, fotky z různých výletů, fotky
svých výtvorů, jak jsem zmiňovala, že maluji, v neposlední řadě tam je pár videí, kde hraji na
piano.“
Felix (Z) přidává své umělecké fotografie sportovního a cestovatelského rázu. Alice (Z)
sdílí okamžiky s kamarády.
Všechny respondentky Generace X, u kterých je sdílení příspěvků relevantní – tedy
Paulína (X), Vanda (X) a Valérie (X), uvedly přidávání fotografií z výletů a přírody. Paulína a
Valérie navíc sdílejí i fotografie svých rukodělných výrobků.
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Největší mezigenerační rozdíl vidím v orientaci na osobu bez kontextu vs. v orientaci
na osobu s kontextem. Respondenti Generace Z směřují obsah na svoji osobu, sdílejí často
selfies, svoji tvář bez dalšího kontextu, zatímco respondentky Generace X sdílejí své zážitky a
zájmy. Pokud přidají fotku sebe, má jasný kontext, který je často ohraničen prožitou událostí či
osobními zájmy.

7.6.2 Negativa sociálních sítí
Jaká negativa pro vás sociální sítě představují? Zkuste mi vyjmenovat tři.
Adriana: „Pokud mluvíme o mladších dětech, tak vidím nebezpečí v tom, že mohou
natrefit na nějaké falešné účty, což může být velký průšvih ve smyslu sexuálních
predátorů. Lidé, kteří se na těch sítích už nějakou dobu pohybují, falešný účet
rozpoznají. Sexuální predátoři nejsou problémem lidí mé věkové kategorie, myslím si,
že v mém věku jsou už lidé schopni tohle rozeznat. Za další, fotky penisů mi samozřejmě
chodí na denní bázi, to taky není úplně příjemné. Dále bych zmínila kritiku, což se mi
asi úplně nestalo, ale když lidé píšou na sociálních sítích zlé komentáře, tak věřím, že
to může holkou v mém věku otřást. Určitě mají ale sociální sítě vliv i na mentální
zdraví. Když na každý fotce vidím strašně krásnou holku, tak si říkám, jestli to není
náhodou norma. Je potřeba být v pohodě sám se sebou a uvědomit si, že tyhle fotky
nejsou realita a že to nejsou holky, které běžně vídám na ulici. Samozřejmě je někdy
těžké si tohle všechno v sobě racionálně srovnat. Já jsem se sebou v poslední době
spokojená a také si teď uvědomuji, jaké obrovské rozdíly v těch fotkách mohou být.
Správná póza dělá hodně. Občas něco vyfotím a říkám si: ‚Tak takhle snad nevypadám,‘
– v dobrém i špatném smyslu. Občas se mi povede fotka se třemi bradami a jindy si
připadám krásnější než normálně.“
Mariana: „Připadá mi nebezpečná anonymita na sociálních sítích v tom smyslu, že
nevím, jestli ten, se kterým si píšu, je stejným člověkem i ve skutečnosti. Toho se bojím
hlavně u svých dětí, že by si mohli domluvit schůzku s někým cizím. Bojím se toho, že si
budou psát s kamarádkou, a já si nebudu moct být jistá, jestli kamarádka Kamila je i ve
skutečnosti kamarádka Kamila, a ne například padesátník Kamil. Nahání mi hrůzu to,
že by jim mohl někdo ublížit. Potom mi připadá, že je na sociálních sítích ohromné
množství informací, které jsou nesmyslné, nepodložené. Nemyslím si, že je člověk
schopen se v tom vyznat a všechny dezinformace zaručeně rozpoznat. V tom taky dle
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mého tkví velké nebezpečí zejména pro děti, které z toho všeho ještě nemají rozum. Plno
lidem, nejen dětem, to může ublížit. Pokud třeba někdo popíše „zázračnou dietu“,
mladé holky jsou schopné zničit si zdraví, protože pan neznámý sdílel nějaký nesmysl.
Je třeba si uvědomit, že kdokoliv může na sítě něco napsat nebo natočit, ale to
neznamená, že má ten dotyčný pravdu. Znechucují mě i ty komentáře pod příspěvky –
tolik nenávisti a zloby. Tyto komentáře mohou rozhodně ovlivnit mentální zdraví
mladých lidí právě ve věku šestnácti let. Mně připadá, že i pro dospělé lidi, umělce či
politiky, kteří jsou na reakce veřejnosti zvyklí, musí být velmi těžké tyto nenávistné
komentáře ustát. Pro náctileté to ovšem musí být ještě několikanásobně těžší, slavní lidé
alespoň ví, jak s tím pracovat. Pokud však teenager přidá nějakou neškodnou fotku a
začnou mu chodit komentáře typu: ‚Vypadáš hrozně. Jsi hnusná. Jsi odporná,‘ tak to
musí s tím dospívajícím člověkem strašně zamávat.“
Tadeáš: „Strašně lehce se na sociálních sítích tvoří závislost. Za další to bere hroznou
spoustu času, který by se dal využít jinak a lépe. Taky mi připadá, že je na sociálních
sítích velká spousta obsahu, který není vždy vzdělávací či jiným způsobem obohacující,
a člověk je díky tomu uzavřený ve své bublině, nevnímá reálný svět ale pouze ty blbosti,
které jsou na sociálních sítích. Tím narážím i na fake news a dezinformace, ale hlavně
lidé ztrácí kontakt s realitou. Já jsem dřív trávil hodně času na sociálních sítích a teď
jsem zjistil, že to nemá smysl, tak jsem si řekl, že na tom můžu být maximálně ty dvě
hodiny denně, což většinou ani nenaplním. Většinou to je tak, že ty dvě hodiny naplním
i sledováním nějakých seriálů, občas ty podcasty. Hodinu před spaním se už snažím do
mobilu vůbec nekoukat, abych si odpočinul. Uvědomil jsem si, že už dospívám a že bych
možná chtěl dosáhnout něčeho jiného než jen celý den koukat na Instagram.“
Paulína: „Určitě ztráta anonymity, když neznámý člověk si tě může vyhledat a vše o
tobě zjistit. U vás mladých lidí může být problém i s přidáváním nějakého
choulostivého obsahu. Potom když žádáte v budoucnosti o zaměstnání, tak si vás
prověří, a na tohle tam narazí. To tedy taky není nic moc – to, že se o tobě dá vše
dohledat. Do třetice mi vadí, že na základě toho, na co se na sociálních sítích koukám,
se mi nabízejí různé reklamy.“
Felix: „Jako největší negativum vnímám ztrátu času. Dále riziko narušení soukromí,
když mi napíšou lidi, které neznám. Taky je na sítích spousta divnolidí, které bych
normálně nepotkal.“
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Vanda: „Sociální sítě jsou v prvé řadě velkým žroutem času, stává se, že se na nich
zaseknu, a přitom bych za tu dobu udělala mnohem užitečnější práce. Další riziko je
šíření nepravd a neověřených informací. Rozhodně se nedá věřit všemu, co si tam
člověk přečte. Za třetí vnímám negativum v zasahování do soukromí.“
Alice: „V případě Snapchatu mi vadí, že když si přidám někoho nového, začnou mi
chodit jeho nahé fotky, což se na jiných sítích tolik neděje. Pak mi vadí, když mi píšou
neznámí kluci, jsou vtíraví, kladou mi nepříjemné otázky anebo po mě dokonce něco
chtějí. Ve skutečnosti by totiž takoví nebyli. Myslím, že to zkouší jen na sociálních sítích
z toho důvodu, že mají na internetu větší odvahu, protože je nevidíme a nemůžeme si na
ně nic dovolit. Třetí negativum pro mě představuje strach z anonymity, protože nevíme,
kdo se za tím druhým účtem může skrývat.“
Valérie: „To, co mi nejvíc vadí je, jak se na sociálních sítích každý odhaluje, že
zveřejní i to, co by normálně z očí do očí nikomu neřekl. Dále mi vadí to, že spousta
lidí se tam schovává za určitou anonymitu a ‚hejtují‘ ty ostatní. Nelíbí se mi, když si
někdo například založí falešný účet, a skrze ten nadává ostatním lidem. Tito lidé se
vždy odvolávají na svobodu projevu, ale to s tím nemá nic společného, jelikož jsou to
častokrát už velmi urážlivé věci. Z očí do očí se každý člověk chová úplně jinak než na
internetu. Jako poslední mi na sociálních sítích vadí manipulace – dá se tam lehce
zmanipulovat velká masa lidí, a to jak pozitivně, tak negativně. Někdo tam sdílí nějaký
příspěvek a spousta lidí se s ním hned ztotožňuje, ačkoliv jsou ty informace například
nějak zkreslené nebo nejsou úplně pravdivé. Konkrétně mě napadá případ ředitele ze
Semil, kde to bylo myšleno dobře, ale najednou se na to začali nabalovat politici, a
začali si dělat kampaň.“
Bianka: „V prvé řadě pociťuji například pokles sebevědomí na základě toho, jak se
všichni snaží vyumělkovat pro fotky. Lidé se ukazují jenom v tom nejlepším světle a
ostatní pak mají tendenci se s tím srovnávat. Jako další riziko vnímám veškeré nebezpečí
týkající se posílání nahých fotek a s tím související vydírání. Do třetice mi připadá, že
sociální sítě berou hrozně moc času a mohou být i návykové.“
Ema: „Jako negativa sociálních sítí vnímám ztrátu soukromí, nereálný pohled na svět
a ztrátu času.“
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Tabulka 23: Rizika sociálních sítí vnímaná respondenty
Rizika sociálních sítí vnímaná respondenty
Riziko
Kybergrooming

Dezinformace a hoaxy
Závislost na internetu a

Respondenti jmenovitě
Adriana (Z), Mariana (X),
Alice (Z)
Mariana (X), Tadeáš (Z),
Vanda (X)
Tadeáš (Z)

Počet zmínění
3

3

1

sociálních sítích
Ztráta času
Dostávání sexuálního
obsahu
Zlé komentáře a kritika

Tadeáš (Z), Felix (Z), Vanda
(X), Bianka (Z), Ema (X)
Adriana (Z), Alice (Z)
Adriana (Z), Mariana (X),
Valérie (X)

5

2

3

Paulína (X), Felix (Z),
Ztráta / zásah do soukromí

Vanda (X), Valérie (X), Ema

5

(X)
Sdílení choulostivého
obsahu
Reklamy
Kontakt se zvláštními

Paulína (X)

1

Paulína (X)

1

Felix (Z)

1

Alice (Z)

1

Bianka (Z)

1

Valérie (X)

1

Bianka (Z)

1

Ema (X)

1

lidmi
Vymáhání sexuálního
obsahu
Posílání sexuálního obsahu
a vydírání
Manipulace
Negativní vliv na
sebevědomí
Zkreslený pohled na svět

Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek
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Výčet negativ ze stran respondentů byl četný a spjat s osobními zkušenostmi a prožitky.
Všechny respondentky Generace X, které jsou zaregistrovány na některé ze sociálních
sítí – Paulína, Vanda, Valérie a Ema pociťují jako velké negativum ztrátu soukromí. Důvodem,
proč z řad Generace Z bylo toto nebezpečí zmíněno jen jednou (Felix), může indikovat, že se
mladší respondenti narodili do doby existence sociálních sítí a jistá újma na soukromí, která
pramení z užívání sociálních sítí, je pro ně již vžitou normou.
Pět respondentů – Tadeáš (Z), Felix (Z), Vanda (X), Bianka (Z), Ema (X), zmínilo jako
zápor sociálních sítí ztrátu času. Zde jsou generační váhy téměř vyrovnány, je tedy vidět, že
obě generace zde nachází společnou řeč a trávení času na sociálních sítích pro ně není vhodné
nakládání s volným časem. Podle předešlých odpovědí se však tato debata liší v podobě doby,
kterou obě zpovídané generace na sociálních sítích tráví. Generace X dle odpovědí tráví na
sociálních sítích méně než hodinu za den, nejčastěji zmiňovaný čas na sociálních sítích u
Generace Z se pohyboval mezi dvěma a třemi hodinami.
Všechny dívky z Generace Z, Adriana, Alice a Bianka, zmiňovaly různé formy
nakládání se sexuálním obsahem – obdržení, vymáhání a vydírání. Alarmující je v tomto
případě jistá netečnost a rezignace na sexuální obsah, který jim muži posílají: „Za další, fotky
penisů mi samozřejmě chodí na denní bázi, to taky není úplně příjemné,“ zmínila Adriana
mimoděk. „V případě Snapchatu mi vadí, že když si přidám někoho nového, začnou mi chodit
jeho nahé fotky, což se na jiných sítích tolik neděje. Pak mi vadí, když mi píšou neznámí kluci,
jsou vtíraví, kladou mi nepříjemné otázky anebo po mě dokonce něco chtějí,“ sdílí svoji
zkušenost Alice. Stejné riziko v sociálních sítích vidí i Bianka: „Jako další riziko vnímám
veškeré nebezpečí týkající se posílání nahých fotek a s tím související vydírání.“ I
z následujících odpovědí na další otázky vyplývá, že všechny dívky mají s podobným obsahem
zkušenost, ale vnímají jej jako normu.
Dokázal byste mi vyprávět nepříjemnou příhodu, která se Vám udála skrze sociální sítě?
Adriana: „Občas mi nejsou příjemné ty fotky mužských přirození, které na mě pořád
vyskakují. Na to jsem si ale už zvykla, prostě to smažu, řeknu si, jaký to je ubožák, a
život jde dál. Se mnou to asi nikdy nic nedělalo. Je to možný, ale takhle zpětně si žádné
trauma z penisu nevybavuji. Víc mi vadí, když si píšu s nějakým kamarádem, kterého
znám i naživo, a on mi začne skrz sociální sítě dělat věci, které mi nejsou příjemné.
Věci jako jsou posílání nahých fotek nebo minimálně posílání nějakých odvážnějších
fotek. Dala jsem vždy najevo, že nechci, aby mi tohle posílal. Většinou toho vážně nechá.
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Stalo se mi to takhle u dvou známých lidí. Těm jsem narovinu řekla, že si tohle chování
nepřeji. Pak se snažím dělat, jako kdyby se nic nestalo. Obecně ale nemám ráda, když
někdo těží na té anonymitě. Jednoduše mě mrzelo to, jak můj kamarád těžil na anonymitě
sociálních sítí. Dělal věci, které by ve skutečném životě neudělal. Když jsme se potom
viděli naživo, dělal, jako kdyby se nic nestalo. Bylo to, jako kdyby měl schizofrenii,
choval se jako úplně jiný člověk. Neříkám, že když jsme si třeba volali nebo psali, tak
byl nějak zlý, ale měl dvakrát větší sebevědomí, byl si jistý sám sebou. Naživo je spíš
takový stydlín. Upřímně, když se tohle stávalo, byli jsme oba v deváté třídě, a tehdy to
bylo u kluků běžné. Když jsme byli s nějakým klukem jenom sami dva, choval se jako
úplně jiný člověk než ve skupině. Takže jsem na tyhle změny chování asi zvyklá a
nepřišlo mi to nijak zvláštní. Zpětně to hodnotím jinak, ale tehdy mi to přišlo normální.
Tehdy to byla taková toxická záležitost, že už mi to bylo vlastně jedno. Nevím, jak svoje
rozpoložení přesně popsat, ale on to dělal často. Posílal mi fotky i když jsem mu psala,
že nechci, aby to dělal. Netuším proč to dělal, možná si tak vybíjel nějaký adrenalin.
Byl prostě takový zvláštní a já se to snažila ignorovat a změnit téma na něco jiného.
Samozřejmě vyžadoval nějakou reakci na jeho nahé fotky, ale já mu stále opakovala, že
se o tomhle bavit nebudeme, protože nechci.“
Mariana: 
Tadeáš: „Jednou nějaký mně neznámý člověk založil profil, kde se tvářil, že to jsem
já, a psal hrozný nesmysly, přidával tam takový trapný urážlivý fotky. Byla to v
podstatě taková krádež identity. Vzhledem k tomu, že jsem mu napsal já a pár mých
kamarádů, tak asi dostal strach a hned to všechno smazal, takže to trvalo dohromady
asi dva dny. Já vůbec nevím, kdo to byl, doteď nemám tušení, ale asi to byl někdo, kdo
mě znal.“
Paulína: „To určitě ne, já jsem taková opatrná. Nedostávám žádné nevyžádané zprávy.
Když mě požádá o přátelství někdo, koho neznám, tak to nepotvrzuji, ale jinak mi nikdo
nic neposílá.“
Felix: „Určitě mě nenapadá nic konkrétního, já se všechny divné zprávy už naučil
ignorovat.“
Vanda: „Nemám žádnou špatnou zkušenost.“

75

Alice: „Jednou mi přes Snapchat začal psát jeden kluk, který se mi začal vtírat a nutil
mě, abych mu poslala nahé fotky. Já si ho však hned zablokovala, takže to pak bylo v
pohodě. Taky nesnáším, když mi nějaký kluk zničehonic pošle svůj penis. Nechápu,
proč to vůbec dělají. Ty si taky vždy zablokuji.“
Valérie: „Naštěstí se mi nikdy nic nepříjemného nestalo, ale já nejsem moc aktivní.“
Bianka: „Občas mi píšou nějaký muži, kteří mají nepříjemné narážky. Naštěstí to je
věc, kterou já sama dokážu lehce ovlivnit. S ničím horším naštěstí zkušenost nemám.
Ty muže jsem si jednoduše akorát zablokovala a tím to skončilo. Většinou po mě chtějí
nahé fotky nebo různě komentují moje tělo. Psali mi třeba: „To je ale prdelka,“ a
podobné věci. Všechno to bylo trapný.“
Ema: „Nic nepříjemného se mi nikdy nestalo.“

Tabulka 24: Negativní zkušenost na sociálních sítích
Negativní zkušenost na sociálních sítích
Negativní zkušenost

Respondenti jmenovitě
Adriana (Z), Tadeáš (Z),

Ano

Alice (Z), Bianka (Z)

Počet zmínění
4

Mariana (X), Paulína (X),
Felix (Z), Vanda (X),

Ne

6

Valérie (X), Ema (X)
Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

Žádná z respondentek náležících do Generace X neměla na sociálních sítích negativní
zkušenost.
Felix (Z) rovněž nezmiňuje konkrétní negativní zkušenost, ale doplňuje, že se naučil
nevítané zprávy ignorovat.
Tadeáš (Z) má zkušenost s krádeží identity, když si neznámý člověk založil
instagramový profil s jeho jménem a fotkou. Problém vyřešil samostatným jednáním –
s kamarády psal dotyčnému zprávy, dokud účet nesmazal. Domnívá se, že pachatelem byl
někdo, s kým se osobně znal.
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Adriana (Z), Alice (Z) a Bianka (Z) se potýkají s obdržováním nežádaného sexuálního
obsahu a poznámek ze strany mužů. Adriana kromě dostávání fotek mužských přirození, které
zmiňovala v odpovědi na minulou otázku, bojovala i s nevyžádaným sexuálním obsahem od
svého kamaráda: „Posílal mi fotky i když jsem mu psala, že nechci, aby to dělal. Netuším proč
to dělal, možná si tak vybíjel nějaký adrenalin. Byl prostě takový zvláštní a já se to snažila
ignorovat a změnit téma na něco jiného. Samozřejmě vyžadoval nějakou reakci na jeho nahé
fotky, ale já mu stále opakovala, že se o tomhle bavit nebudeme, protože nechci.“ Situaci se
snažila ignorovat a upozadit. Velký rozpol vnímala i v rozdílném chování kamaráda online a
při fyzickém kontaktu. Alici bylo nepřímé, když po ní někdo vyžadoval nahé fotky: „Jednou
mi přes Snapchat začal psát jeden kluk, který se mi začal vtírat a nutil mě, abych mu poslala
nahé fotky. Já si ho však hned zablokovala, takže to pak bylo v pohodě,“ komentovala však i
obdržování obnažených fotek mužů: „Taky nesnáším, když mi nějaký kluk zničehonic pošle svůj
penis. Nechápu, proč to vůbec dělají. Ty si taky vždy zablokuji.“ Biančina zkušenost se
obsahově podobá těm předchozím: „Většinou po mě chtějí nahé fotky nebo různě komentují
moje tělo. Psali mi třeba: ‚To je ale prdelka,‘ a podobné věci. Všechno to bylo trapný.“
Setkal jste se s kyberšikanou?
Adriana: „Já nevím, co přesně se dá považovat za kyberšikanu. Vím, že na základní
škole si o mně holky psaly nenávistné zprávy. Já jsem byla dřív taková svá a lehce
extravagantní a těm holkám jsem asi dávala najevo jakési pohrdání, takže mě neměly
úplně rády. Měly tehdy založenou nějakou chatovací skupinu, kde si o mně povídaly.
Někdo mi o tom tehdy řekl. Ta skupina trvala jen týden nebo dva a pak mi to někdo
prozradil. Bylo to jen nějaké období, pak za mnou jedna z nich přišla, přiznala se k
tomu, co dělaly a řekla, že už se to nikdy nestane. Možná to bylo z lehce sobeckých
důvodů, protože se nepohodla s těmi ostatními holkami ve skupině. Každopádně teď
jsme nejlepší kamarádky. My se o tom docela bavily. Já měla tehdy takové období, kdy
mi všichni připadali pod moji úroveň a chovala jsem se hodně nadřazeně. To se holkám
nikdy nelíbí, takže tohle byla odplata.“
Mariana: „Nevím o tom, ale připadá mi horší než normální šikana – horší v tom, že je
strašně těžko dohledatelná. Výsledky kyberšikany a nějakého ponížení často vidí i tisíce
lidí. Budu mluvit konkrétněji. Kdyby mě na škole šikanoval jeden nebo dva lidi, mohu
jít za vyučujícím, a říct, že ten a ten mi dělá to a to. Je to lehce dohledatelné. Na
internetu každý vystupuje pod nějakou přezdívkou. Policie a odborníci jsou možná
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schopní to nějak dohledat, určitě to ale nebude nic jednoduchého. Navíc je velký počet
těch přihlížejících, kteří vidí, co si mezi sebou dotyční píšou. Kdyby se mi dítě svěřilo,
že se stalo obětí kyberšikany, určitě bych se šla s někým poradit, protože nejsem znalec.
Můj první krok by byl, že bych se poradila s někým, kdo tomu rozumí. Pokud by to
bylo závažné, vyhledala bych policii. Kdyby to situace vyžadovala, najala bych
psychologa, aby mi poradil, jak s dítětem jednat.“
Tadeáš: „Asi ne.“
Paulína: „S kyberšikanou jsem se nesetkala. Slyšela jsem o tom, vím, co to je, ale osobní
zkušenost s tím nemám, a myslím, že ani moje děti ji nezažily. Minimálně o tom nic
nevím.“
Felix: „Nevím o tom.“
Vanda: „Nevím o nikom.“
Alice: „S kyberšikanou jsem se nesetkala.“
Valérie: „Kyberšikanu jsem řešila jednou u svého syna, ale z toho úhlu pohledu, že
on byl obviněný z kyberšikany. Docela mě to naštvalo a myslím, že to bylo řešeno
naprosto špatně. Syn údajně poslal ze svého mobilního telefonu dvě po sobě jdoucí
SMS zprávy: ‚On mi říkal, že jsi gay,‘ a ‚Jsi gay a Bureš si to myslí taky.‘ To byly
takhle dvě strohé SMS zprávy. Syn se mi dušoval, že opravdu ty zprávy neposlal, že to
poslal někdo ze spolužáků z jeho telefonu, když byl na záchodě. Bohužel, nikdo mu v tu
chvíli nevěřil, matka toho žáka byla taková aktivní a ředitel chtěl mít klid, takže mého
syna potrestal. Přitom tato událost neměla znaky kyberšikany, takže se mi to jeví jako
nafouknutá bublina, ve které se ředitel snaží vyhovět těm akčním rodičům, kteří se za
každou cenu snaží hledat nějakého viníka na všechno. Marně jsme se tomu obvinění
bránili, ale bohužel. Pan ředitel to udělal šalamounsky, pozval si nás v poslední den
školy a už ten den bylo rozhodnuto o potrestání mého syna, protože hned následující
den mi přišel doporučený dopis, že má syn ředitelskou důtku. Přišlo mi to jako pouhý
hon na čarodějnice. Navíc byl syn na půl roku přeřazen do jiné třídy. Postih byl
samozřejmě neadekvátní. Dnes už mám jiné informace, takže bych bojovala daleko
efektivněji. Kdyby bylo moje dítě obětí kyberšikany, určitě bych si s ním promluvila,
zjistila bych, jaký je rozsah té kyberšikany, zda obsahuje i znaky trestného činu nebo
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jestli to je jen nějaká klukovina. Já docela ráda po těchto věcech pátrám, a potom bych
se rozhodla, co dál. Pokud by to neslo znaky trestného činu, podala bych trestní
oznámení. řešila bych to samozřejmě i se školou, pokud by se to týkalo školy.“
Bianka: „Na základní škole jsme měli ve třídě takové dvě skupinky a ty se zaměřovaly
na konkrétního člověka, na moji kamarádku. Vznikaly různé skupiny s jejím jménem a
posílaly se tam její ošklivé fotky a různě ji tam ty lidi pomlouvali. Mně se nic nestalo,
ale vím, že tahle kamarádka s tím měla problém a trauma. Tehdy nám bylo asi dvanáct,
takže ona šla za učitelkou, a ta to pak řešila s rodiči těch, kteří ji šikanovali. Nijak dál
se to neřešilo, učitelka akorát sdělila rodičům, jaká je situace, ty jim doma asi
maximálně vynadali. Tenkrát se to tím stoplo, ale myslím si, že se to mohlo řešit lépe.
Žádné kázeňské postihy nebyly. Spíš se to smetlo pod koberec.“
Ema: „Myslím, že ne. Soudím podle toho, jak se mi moje děti svěřují, ale nikdy se ke
mně nic takového nedostalo.“

Tabulka 25: Přímá či nepřímá zkušenost s kyberšikanou
Přímá či nepřímá zkušenost s kyberšikanou
Zkušenost s kyberšikanou
Ano

Respondenti jmenovitě
Adriana (Z), Valérie (X),
Bianka (Z)

Počet zmínění
3

Mariana (X), Tadeáš (Z),
Paulína (X), Felix (Z),
Ne

Vanda (X), Alice (Z), Ema

7

(X)
Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

Většina z respondentů neměla s kyberšikanou přímou ani nepřímou zkušenost.
Adriana (Z) má dle své výpovědi s kyberšikanou přímou zkušenost. Několik spolužaček
na základní škole zakládaly skupiny, kde si o ní psaly různé výsměšné zprávy: „Vím, že na
základní škole si o mně holky psaly nenávistné zprávy. Já jsem byla dřív taková svá a lehce
extravagantní a těm holkám jsem asi dávala najevo jakési pohrdání, takže mě neměly úplně
rády. Měly tehdy založenou nějakou chatovací skupinu, kde si o mně povídaly.“ Později se
k tomu Adrianě přiznala jedna z dívek, které zprávy psaly. Ačkoliv se to nedá nejspíš
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klasifikovat jako kyberšikana, jelikož to nebylo mířené přímo k Adrianě, je to jistě nepříjemná
zkušenost.
Bianka (Z) byla svědkem podobného chování: „Na základní škole jsme měli ve třídě
takové dvě skupinky a ty se zaměřovaly na konkrétního člověka, na moji kamarádku. Vznikaly
různé skupiny s jejím jménem a posílaly se tam její ošklivé fotky a různě ji tam ty lidi pomlouvali.
Mně se nic nestalo, ale vím, že tahle kamarádka s tím měla problém a trauma.“
Valérie (X) má zkušenost z opačného úhlu pohledu, jelikož z kyberšikany byl obviněn
její syn: „Docela mě to naštvalo a myslím, že to bylo řešeno naprosto špatně. Syn údajně poslal
ze svého mobilního telefonu dvě po sobě jdoucí SMS zprávy: ‚On mi říkal, že jsi gay,‘ a ‚Jsi gay
a Bureš si to myslí taky.‘ To byly takhle dvě strohé SMS zprávy. Syn se mi dušoval, že opravdu
ty zprávy neposlal, že to poslal někdo ze spolužáků z jeho telefonu, když byl na záchodě.
Bohužel, nikdo mu v tu chvíli nevěřil, matka toho žáka byla taková aktivní a ředitel chtěl mít
klid, takže mého syna potrestal.“ Ani tato událost nemá učebnicové znaky kyberšikany.
Litoval jste někdy příspěvku, který jste uveřejnil?
Adriana: „Samozřejmě si vybavuji fotky, které bych už nikdy znovu nepřidala. Na
jedné jsem měla třeba v ruce kebab s popiskem „kebabovka v akci“. Nějakou podobnou
„kebabovku“ jsem jako mladší přidala, ale nebylo to nijak závadný. Nedá se říct, že
bych nějakého příspěvku vyloženě litovala.“
Mariana: 
Tadeáš: „Ne, já nepřidávám příspěvky, které jsou nějak soukromý. To, co nechci, aby
někdo viděl, tam nedávám.“
Paulína: „Ne.“
Felix: „To asi ne.“
Vanda: „Myslím, že ne.“
Alice: „Ne.“
Valérie: „Nikdy, vždy, než něco zveřejním, ujistím se, že to je neutrální. Nikdy nesdílím
nic hodně osobního nebo intimního, takže jsme nikdy žádného příspěvku nelitovala.“
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Bianka: „Asi ano, když jsem byla mladší, třeba dva roky zpátky, tak jsem přidávala
takové odvážnější fotky – nic hrozného, třeba fotky v plavkách. To už bych teď asi
nesdílela, protože to předcházelo těm nechutným zprávám od mužů. Spíš než tomu
znova čelit, tak bych to dnes raději vynechala.“
Ema: 

Tabulka 26: Lítost respondentů nad sdíleným příspěvkem
Lítost respondentů nad sdíleným příspěvkem
Lítost nad příspěvkem

Respondenti jmenovitě

Ano

Bianka (Z)

Počet zmínění
1

Adriana (Z), Mariana (X),
Tadeáš (Z), Paulína (X),

Ne

Felix (Z), Vanda (X), Alice

9

(Z), Valérie (X), Ema (X)
Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

Téměř žádný z respondentů obou generací nelitoval příspěvku, který v minulosti sdílel
na sociálních sítích.
Bianka (Z) sdělila, že by už nepřidávala odvážnější fotky v plavkách, jelikož často
předcházely výše zmiňovaným zprávám od cizích mužů: „…když jsem byla mladší, třeba dva
roky zpátky, tak jsem přidávala takové odvážnější fotky – nic hrozného, třeba fotky v plavkách.
To už bych teď asi nesdílela, protože to předcházelo těm nechutným zprávám od mužů. Spíš než
tomu znova čelit, tak bych to dnes raději vynechala.“
Promazáváte své příspěvky?
Adriana: „Rozhodně, já jsem vymazala už tak 30 nebo 40 fotek. V současné době tam
mám jen asi 10 nebo 15 fotek. Já jsem relativně kritická na obsah, který přidávám.“
Mariana: 
Tadeáš: „Vždy se snažím mít ten profil co nejlepší a fotky, které mi do feedu
nezapadají, promazávám. Většinou se mi ta daná fotka už nelíbí nebo nezapadá mezi
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ostatní fotky. Mažu i staré a neaktuální fotky, protože tak prostě už nevypadám. Když
tam mám fotky sebe a pak jednu, jak hraji florbal, tak mi to nezapadá do sebe.“
Paulína: „Já tam toho moc nedávám, takže ani ne. Možná jsem občas promazala
nějaké staré fotky. Hlavně jsem si je ale na Facebooku víc zabezpečila, aby je mohli
vidět pouze mí přátelé. Na Instagramu mám obsah taky viditelný pouze pro své blízké.
Hlavně ale nikam moc nepřidávám fotky reálných lidí – spíš nějakou přírodu.“
Felix: „Starší fotky, které se mi už nelíbí, mažu, ale ne z toho důvodu, že bych litoval
jejich uveřejnění. Jednoduše s nimi už nejsem spokojen.“
Vanda: „To neumím. Už párkrát jsem chtěla příspěvky promazat, ale bohužel nevím
jak.“
Alice: „Promazávám fotky, protože jsou už buď starý, anebo se mi přestaly líbit.“
Valérie: „Smazala jsem nějaké příspěvky na žádost Alice, které se nelíbilo, že mám na
Facebooku nějaké fotky z jejího dětství.“
Bianka: „Promazávám starší fotky, které se mi už přestaly líbit.“
Ema: 

Tabulka 27: Mazání příspěvků na sociálních sítích
Mazání příspěvků na sociálních sítích
Mazání příspěvků

Respondenti jmenovitě

Počet zmínění

Adriana (Z), Tadeáš (Z),
Paulína (X), Felix (Z), Alice

Ano

7

(Z), Valérie (X), Bianka (Z)
Nevím jak

Vanda (X)

1

Ne

Mariana (X), Ema (X)

2

Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

Všichni respondenti, kteří přidávají příspěvky na sociální sítě, své příspěvky
promazávají nebo by alespoň chtěli.
Vanda (X) sdělila, že by nějaké fotky ráda smazala, ale bohužel neví jak.
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Valérie (X) smazala pár příspěvků na žádost své dcery Alice (X): „Smazala jsem nějaké
příspěvky na žádost Alice, které se nelíbilo, že mám na Facebooku nějaké fotky z jejího dětství.“
Všichni respondenti z Generace Z své fotky promazávají. Motivací je většinou to, že
jsou fotografie již staré nebo s nimi nejsou spokojení. Adriana (Z) se svěřila, že fotky
promazává hodně, protože je na obsah velmi kritická: „Rozhodně, já jsem vymazala už tak 30
nebo 40 fotek. V současné době tam mám jen asi 10 nebo 15 fotek. Já jsem relativně kritická
na obsah, který přidávám.“ Tadeáš (Z) se snaží o celkovou vizuální sjednocenost feedu

[5]

:

„Vždy se snažím mít ten profil co nejlepší a fotky, které mi do feedu nezapadají, promazávám.
Většinou se mi ta daná fotka už nelíbí nebo nezapadá mezi ostatní fotky. Mažu i staré a
neaktuální fotky, protože tak prostě už nevypadám. Když tam mám fotky sebe a pak jednu, jak
hraji florbal, tak mi to nezapadá do sebe.“
Zde vnímám drobný mezigenerační rozdíl v tom, že mladší zpovídaná generace přikládá
větší důraz sdíleným fotografiím, Instagram vnímají jako jakousi svoji vizitku, zatímco
respondentky Generace X mi v tomto ohledu připadaly laxnější.

7.6.3 Pozitiva sociálních sítí
Jaká pozitiva pro vás sociální sítě představují? Zkuste mi vyjmenovat tři.
Adriana: „První pozitivum tkví v praktičnosti komunikace. Třeba jsem sháněla
učebnice a hned mi napsala holka z naší školy, že je má. Možná to je blbost, ale hrozně
to pomůže a bez sociálních sítí by to nešlo. Dalším benefitem jsou facebookové skupiny,
kde se lidi můžou bavit o společných zájmech. Praktická je například naše brigádová
skupina, kde se zbavujeme směn. Jednodušší je i pořádání akcí. Taky jsem skrze
sociální sítě poznala lidi z vyšších ročníků, kteří by se se mnou jinak nebavili. Napsali
mi například na Instagram, že mě viděli na chodbě, jestli jsem to byla já. Pak jsme se
začali bavit i ve škole. Bez sociálních sítí by to bylo jiný. Obecně si myslím, že sociální
sítě usnadňují navazování kontaktu.“
Mariana: „Já si myslím, že celkově jsou sociální sítě dobro. Podle mě to všechno
začínalo jenom s dobrou myšlenkou, žádný špatný úmysl v tom nebyl a bylo to branné
tak, že to lidem pomůže. Bohužel lidé si tam přinesli i to špatné, hledají v tom i to
špatné. Prvotní myšlenka určitě byla úžasná. Největším pozitivem je kvantum
5

pozn. autora: Feedem je v tomto kontextu myšlena stránka profilu na Instagramu s miniaturami fotek.
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informací. Všechno je ihned dohledatelné. Dále sociální sítě nabízejí fůru zábavy,
vzdělání, kultury – cokoliv mě napadne. Pokud bych brala teď YouTube, tak tam najdu
od návodu, jak uháčkuji šálu, až po způsob, jak přitluču skobičku do zdi. Najdu tam
recenze na knihy, recenze na představení, mají tam všechno. Taky mi připadá fajn, že
kdybych chtěla dělat sraz spolužáků po x letech, tak bych je skrze sociální sítě schopná
ty kontakty dohledat. Své výhody to má nejspíš i na seznamování, obzvlášť pro lidi,
kteří mají z navazování kontaktů nějakou fobii, neradi chodí do společnost nebo se
neradi s lidmi potkávají naživo hned na začátku. Samozřejmě tím naráží zase na to
nebezpečí, jestli ten na druhém konci je stejným člověkem, za kterého se vydává. To je
vlastně ale i ve skutečném životě, člověk se vždy může „vybarvit“. V práci mám dvě
kolegyně, které se seznámily přes Facebook. S partnerem jsou dodnes spolu.“
Tadeáš: „Největší pozitivum, které teď vnímám, je, že i v současné době jsem v
kontaktu s kamarády a můžeme se volat a vidět. Další plus je škola a to, že teď nejsme
úplně odříznutí od světa. Pozitivní také je, že občas je obsah i motivační. Když třeba
vidím, že ostatní lidi cvičí nebo dělají něco produktivního, tak se cítím blbě, když zrovna
nic nedělám. Opačný negativní dopad to na mě nemá, to už je závist. To nepociťuji.“
Paulína: „Pozitivum je, že vím, co dělají moji přátelé. Vím, že byli na dovolené, vidím,
jak se měli. Člověk se s nimi nemusí ani potkat, ale z jejich profilů vše zjistím. Za další,
všechno se tam rychle vyřeší, komunikace skrze sociální sítě je snadná a rychlá. V
rodině třeba používá WhatsApp, tam využíváme různé skupiny, což mi připadá
praktické. Na sociálních sítích také nalézám spoustu inspirace. Mě třeba chytlo to
cvičení a běhání, takže tam vidím spoustu věcí, které mě zajímají – co se nosí, kam
vycestovat. Přijdu tak na věci, které by mě samotnou ani nenapadly.“
Felix: „Tak pro mě hlavním pozitivem je ta zpětná vazba, které se mi dostává u mých
fotografií. Dále skrze sítě poznávám spoustu nových lidí a také se od nich často dozvím
něco nového. Takže pozitivem určitě je i získávání informací.“
Vanda: „Největší pozitivum sociálních sítí je, že mi umožňují být v kontaktu s lidmi,
se kterými bych normálně v kontaktu nebyla, protože bychom si nenapsali ani
nezavolali, takže veškeré spolužáky třicet let dozadu mám přidané v přátelích. Dále
mám díky sítím podepsané knížky přímo od spisovatelek jako vánoční dárek. Vždy jim
napíšu a ony mi hned odpoví. Psala jsem takhle například Tereze Boučkové či Petře
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Braunové. Ony vždy napíšou, že jim vyjde knížka a kdo chce, tak si může napsat o
věnování. Tak jsme toho hned využila. Třetí pozitivum vidím v informacích, sociální
sítě mi pomáhají rozšířit si obzory.“
Alice: „Hlavní pozitivum je, že se tam mohu seznámit s novými lidmi. Dále jsme ráda,
že to je prostor na sdílení vlastní tvorby. Třetím pozitivem jsou sociální sítě coby zdroj
inspirace.“
Valérie: „Kladně hodnotím to, že nám zůstává ten sociální kontakt. V dnešní době
vlastně jiná možnost, jak se setkávat s ostatními lidmi, není, takže to sdílení informací
je dle mého velké pozitivum sociálních sítí. Benefitem je i to, že tam je plno
inspirativního obsahu. Za poslední klad bych označila sdílení dobré praxe.“
Bianka: „Kladně hodnotím ten náhled do života ostatních a vědomí toho, co se v životě
mých kamarádů děje. Potom je pozitivum i v opačné situaci, že mám možnost sdílet,
co se děje v mém životě. V případě Messengeru je skvělá ona jednoduchost v
komunikaci. Je to lepší než esemesky, protože tam jsou různé možnosti jako jsou
hlasové zprávy, obrázky, gify. A navíc je Messenger zdarma. Za třetí sociální sítě
vnímám jako jakýsi druh zábavy, člověk si tam dokáže najít věci, které ho baví – různá
inspirace a podobně.“
Ema: „S ohledem na dnešní dobu kladně hodnotím, že si moje děti mohou díky
sociálním sítím popovídat s vrstevníky, nějak se s nimi spojit, sdílet svoje zážitky a
přiblížit si vzájemně den a dění okolo. Když někdo bydlí daleko, tak si mohou posílat
fotky, sdílet radostný novinky a události. Potom vidím pozitivum sociálních sítí v tom,
že se lidé dozvědí dobrou věc, mohou se domluvit a společně se třeba složit na dobrou
věc, uspořádat nějakou sbírku nebo se domluvit na nějaké akci či koncertu.“

Tabulka 28: Benefity sociálních sítí vnímané respondenty
Benefity sociálních sítí vnímané respondenty
Benefit

Respondenti jmenovitě

Počet zmínění

Tvorba komunit a skupin

Adriana (Z), Paulína (X)

2

Snadná komunikace

Adriana (Z), Paulína (X),
Bianka (Z)

3
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Informace a vzdělání
Zábava

Mariana (X), Tadeáš (Z),
Felix (Z), Vanda (X)
Mariana (X), Bianka (Z)

4
2

Mariana (X), Tadeáš (Z),
Udržování vztahů

Paulína (X), Vanda (X),
Valérie (X), Bianka (Z),

7

Ema (X)
Motivace

Tadeáš (Z)

1

Zpětná vazba

Felix (Z)

1

Inspirace
Navazování nových vztahů
Podepsané knihy od

Paulína (X), Alice (Z),
Valérie (X)
Adriana (Z), Mariana (X),
Felix (Z), Alice (Z)

3

4

Vanda (X)

1

Alice (Z), Valérie (X)

2

Sdílení zážitků s ostatními

Bianka (Z), Ema (X)

2

Charita

Ema (X)

1

spisovatelek
Prostor pro sdílení
umělecké tvorby

Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

Nejčastější vnímaná pozitiva sociálních sítí se týkala mezilidských vztahů – snadnost
komunikace, udržování a navazování vztahů. Podobná odpověď odkazující na komunikaci
zazněla alespoň v jednom bodě od každého z uživatelů. Zbylé body korespondovaly se zájmy
a osobnostními rysy jednotlivých uživatelů – například Felix (Z) coby amatérský fotograf
oceňuje možnost zpětné vazby, Valérie (X) a její dcera Alice (Z), které jsou obě velmi tvůrčí,
kladně hodnotí uměleckou inspiraci na sociálních sítích a sociální sítě vnímají jako možný
prostor pro sdílení umělecké tvorby.
Vanda (X) byla v jednom bodě velmi konkrétní – skrze sociální sítě získává podepsané
knihy od autorů: „Dále mám díky sítím podepsané knížky přímo od spisovatelek jako vánoční
dárek. Vždy jim napíšu a ony mi hned odpoví. Psala jsem takhle například Tereze Boučkové či
Petře Braunové.“
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Dokázal byste mi vyprávět příjemnou příhodu, která se Vám udála skrze sociální sítě?
Adriana: „Konkrétní příklad mě nenapadá, ale občas mě příspěvky na sociálních sítích
dokážou namotivovat a nakopnout k tomu, abych sama začala něco dělat. Když jsem
viděla třeba příspěvek dívky, která se věnuje psaní příběhů, a dokonce ji vyšla kniha,
tak mě to namotivovalo, a začala jsem se taky víc věnovat psaní. V současné době je pro
mě také přínosné udržování kontaktů s lidmi, se kterými se nemůžu tak často vídat.“
Mariana: 
Tadeáš: „Poznal jsem skrze sociální sítě pár lidí, se kterýma se teď kamarádím.“
Paulína: „Nic konkrétního mě nenapadá. Potěší mě, když se mi povede nějaká fotka a
hodně lidí mi ji olikuje.“
Felix: „Poznal jsem se se spoustou nových lidí a dostalo se ke mně plno příležitostí,
které se pak intenzivně promítly i do reálného offline světa. Myslím tím třeba
seznámení s jedním mým kamarádem, který je z druhého konce republiky, takže bych ho
za normálních okolností nikdy nepoznal. Z něj se stal můj parťák na cesty a teď spolu
všude jezdíme.“
Vanda: „Sociální sítě mi daly současného partnera. S ním jsem se seznámila přes
Facebook. Přihodilo se to přes skupinu Biatlon LIVE. On tam fotil biatlonový závody,
kde byly i dětský závody. Já mu napsala, že i moje dítě tam jezdí závodit a on mi hned
odpověděl, ať mu příště dám vědět, kdy tam syn bude, že mi ho rád vyfotí. Pak mi poslal
fotky, chodil synovi fandit a kupoval čaj. Takhle jsme si asi čtyři roky psali, normálně
jsme si vykali, on byl zadaný, já jsem byla zadaná. Potom, když se nám to oběma
rozpadlo, tak mě pozval, jestli se na to dítě nechci přijet podívat taky osobně. A takhle
mi Facebook pomohl.“
Alice: „Udělá mi radost, když tam přidám něco ze své tvorby, a lidé mi danou věc
pochválí a utvrdí mě v tom, že to je dobré. Taky jsem se tam seznámila s pár kamarády.“
Valérie: „Nejvíc oceňuji to, že mám možnost zůstat v kontaktu se svými spolužáky a
lidmi ze své minulosti, se kterými jsem se už dlouho neviděla.“
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Bianka: „Konkrétní případ mě nenapadá, ale když mi někdo napíše, že mi to sluší, tak
to mi udělá radost.“
Ema: „Pro mě je příjemné sdílení fotek, že se mohu s dětmi podívat na nějaké zážitky
někoho, koho jsem dlouho neviděla.“

Sociální sítě přinesly Tadeášovi (Z) a Felixovi (Z) do života nové kamarády, se kterými
se začali vídat i naživo. Vanda (X) na Facebooku dokonce potkala svého současného partnera:
„Sociální sítě mi daly současného partnera. S ním jsem se seznámila přes Facebook. Přihodilo
se to přes skupinu Biatlon LIVE. On tam fotil biatlonový závody, kde byly i dětský závody. Já
mu napsala, že i moje dítě tam jezdí závodit a on mi hned odpověděl, ať mu příště dám vědět,
kdy tam syn bude, že mi ho rád vyfotí. Pak mi poslal fotky, chodil synovi fandit a kupoval čaj.
Takhle jsme si asi čtyři roky psali, normálně jsme si vykali, on byl zadaný, já jsem byla zadaná.
Potom, když se nám to oběma rozpadlo, tak mě pozval, jestli se na to dítě nechci přijet podívat
taky osobně. A takhle mi Facebook pomohl.“
Paulínu (X), Alici (Z) a Bianku (Z) těší kladné reakce na jejich sdílené příspěvky.
Chtěl byste si vydělávat skrze sociální sítě? Proč?
Adriana: „Představa, že se živím pouze skrze sociální sítě, pro mě není úplně lákavá.
Práci influencera nevnímám jako plné využití mého potenciálu. Chybí jí prestiž.
Pokud bych se však prosadila v něčem konkrétním a měla co říct, tak to je něco jiného.
Stále bych si ale dávala pozor na to, co přidávám, abych se svým obsahem byla
spokojená.“
Mariana: „Ne, pokud narážíme na youtubery a influencery, tak to mi připadá jako
naprosto zbytečná profese. Nikdy dřív tato profese nebyla a nikomu nechyběla. Nějací
názoroví vůdci byli, ale určitě jich nebylo tolik jako dneska. Na sociálních sítích to je
samá reklama, je to nepříjemný, otravuje to. Já si myslím, že většinu lidí to obtěžuje. Ať
koukám na cokoliv, skáčou na mě reklamy ze všech stran. Připadá mi to jiné v tom, že
když nějaký umělec dělá reklamu na sociálních sítích, tak alespoň už předtím něco
dokázal. To jeho doporučení je něčím doložené. Ale tohle jsou pro mě naprosto
neznámí lidí, vůbec nevím, co dokázali nebo nedokázali. Obecně si myslím, že to je
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zbytečná profese, která lidem nepřináší nic dobrého. Mohli by dělat daleko
smysluplnější činnosti.“
Tadeáš: „Kdybych měl být nějaký influencer a sociální sítě by měly být mým jediným
zdrojem obživy, tak to asi ne. Myslím si však, že když se spojí sociální sítě s nějakým
reálným povoláním, tak je dobrý vedlejší přivýdělek. Influencer bych ale být nechtěl.“
Paulína: „Rozhodně ne, já na to absolutně nejsem ten vhodný typ. Jednoduše si myslím,
že nejsem člověk, který by někoho dalšího zajímal. Je na to potřeba určitá povaha,
protože jde do jisté míry o ztrátu soukromí, což není každému příjemné. Se ztrátou
soukromí musejí být tito lidé sžití a nesmí jim to vadit. Myslím si, že je to spíš pro mladší
generace, a tito lidé musí mít o prezentovaném tématu velký přehled a svým sociálním
sítím věnovat spoustu času. Při normální práci, kterou mám já, by to zabíralo spoustu
času, což by mě nebavilo.“
Felix: „To bych nechtěl. Zaprvé bych chtěl v reálném životě dělat něco jiného a
zadruhé mi vydělávání na sociálních sítích nepřipadá jako jistota. Takoví lidé jsou
závislí na nějakém médiu a uspokojování potřeb ostatních, aby jim zachovali přízeň.
Nepřipadá mi to stálé.“
Vanda: „Dokázala bych si to představit, ale už jsem na to stará a nemám nic
konkrétního, co bych chtěla sdělovat.“
Alice: „Asi ne, protože můj Instagram je už asi čtyři roky úplně mrtvý, a já se
nedokážu přinutit k nějaké větší aktivitě na sociálních sítích. Kvůli tomu nejsem úplně
vhodným adeptem.“
Valérie: „Já určitě ne, protože nejsem typ člověka, který by každý den zveřejňoval
fotografie a příspěvky. Já mám raději fyzický kontakt.“
Bianka: „Nechtěla, protože mi to připadá jako takové hrozné klišé. Když si člověk
vydělává skrze sociální sítě, tak je to v 99 % závislé na reklamě, a ty reklamy mi
většinou připadají takové hrozně nucené. Když člověk dělá reklamu na něco, čemu se
věnuje, tak to je v pořádku. Pak tu jsou ale lidé, kteří točí na YouTube a dělají reklamu
na prací prostředky. To mi právě připadá zvláštní.“
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Ema: „Nechtěla, nejsem ten typ. Bojím se ztráty soukromí, bojím se podvodníků a
nemám ráda neosobní kontakty.“

Tabulka 29: Vydělávání si skrze sociální sítě
Vydělávání si skrze sociální sítě
Postoj
Ne, maximálně jako
vedlejší příjem

Respondenti jmenovitě

Počet zmínění

Adriana (Z), Tadeáš (Z)

2

Mariana (X), Paulína (X),
Felix (Z), Vanda (X), Alice

Ne

(Z), Valérie (X), Bianka (Z),

8

Ema (X)
Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

K vydělávání skrze sociální sítě coby influencer či youtuber se stavěly negativně
všechny respondentky z Generace X stejně jako Felix, Alice a Bianka z Generace Z.
Adriana (Z) a Tadeáš (Z) se shodli, že si dokážou tuto profesi představit jako boční
přivýdělek, pokud by ve své „reálné“ profesi něčeho dosáhli, a měli co říct publiku na sociálních
sítích: „Představa, že se živím pouze skrze sociální sítě, pro mě není úplně lákavá. Práci
influencera nevnímám jako plné využití mého potenciálu. Chybí ji prestiž. Pokud bych se však
prosadila v něčem konkrétním a měla co říct, tak to je něco jiného,“ tvrdí Adriana. Tadeáš
myšlenku formuluje podobně: „Kdybych měl být nějaký influencer a sociální sítě by měly být
mým jediným zdrojem obživy, tak to asi ne. Myslím si však, že když se spojí sociální sítě s
nějakým reálným povoláním, tak je dobrý vedlejší přivýdělek. Influencer bych ale být nechtěl.“
Oba respondenti vnímají povolání influencera jako málo prestižní, nevadí jim v případě, že
člověk nejprve prorazil i v jiném oboru.
Paulína (X), Valérie (X), Vanda (X) a Ema (X) se k vydělávání skrze sociální sítě staví
odmítavě většinou z důvodů osobnostních předpokladů, ztráty soukromí či věku. Mariana (X)
se k této profesi staví razantněji a považuje ji za zbytečnou: „Ne, pokud narážíme na youtubery
a influencery, tak to mi připadá jako naprosto zbytečná profese. Nikdy dřív tato profese nebyla
a nikomu nechyběla.“
Felix (Z) v povolání influencera nevidí jistotu, jelikož jsou dle něj závislí na přízni svého
publika: „Zaprvé bych chtěl v reálném životě dělat něco jiného a zadruhé mi vydělávání na
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sociálních sítích nepřipadá jako jistota. Takoví lidé jsou závislí na nějakém médiu a
uspokojování potřeb ostatních, aby jim zachovali přízeň. Nepřipadá mi to stálé.“ Bianka (Z)
vnímá práci influencerů jako klišé, čímž se přibližovala i názoru Adriany a Tadeáše: „Nechtěla,
protože mi to připadá jako takové hrozné klišé. Když si člověk vydělává skrze sociální sítě, tak
je to v 99 % závislé na reklamě, a ty reklamy mi většinou připadají takové hrozně nucené.“
Bylo by jistě zajímavé udělat výzkum zaměřený na postoj Generace Z vůči
influencerům. Postoje respondentů obou generací zpovídaných pro účely této bakalářské práce
byly vesměs negativní. Generace X nejčastěji kritizovala práci influencerů na základě vlastních
osobnostních předpokladů. Generace Z měla odmítavý postoj v kontextu chybějící prestiže,
jistoty a jakési „trapnosti“, klišé chceteli, tohoto povolání.

7.6.4 Rodičovská kontrola: rodiče
Kontrolujete nějakým způsobem aktivitu na sociálních sítích svých dětí?
Adriana: 
Mariana: „Rozhodně nelezu dětem do mobilu, ale když byly děti menší, tak jsme se o
sociálních sítích bavili. Snažila jsem se mít lehký přehled o tom, co a jak tam dělají.
Často jsem s nimi mluvila o nebezpečích, která to přináší. Když vezmeme ten mladší
věk, desetiletého syna, tak se snažím i omezit dobu strávenou na počítači, který nemá v
pokojíčku ale dole v obýváku. Díky tomu pořád mohu jedním okem sledovat, na co tam
kouká. Až se dostane do věku, kdy nebude chtít mít počítač v obýváku, budu doufat, že v
té hlavičce už to je trochu srovnané a ví, co může a co nemůže. O nástrahách a rizicích
sociálních sítí jsem se se všemi dětmi však vždy dostatečně bavila. Taky si myslím, že
jsem se v dětech možná trochu snažila vyvolat strach ze sociálních sítí, nevím, jestli to
je dobře, to nejsem schopná říct, ale chtěla jsem, aby z nich měly trochu respekt. Z
toho důvodu jsem jim občas schválně předkládala takové strašáky a rizika. Díky tomu
doufám, že nepůjdou na schůzku s cizím člověkem, nebudou sdílet nevhodné fotky.
Přirovnávala jsem jim to k tomu, že když potkají neznámého člověka, tak mu taky
nebudou vyprávět kolik jim je, kdy bydlí, kolik jim je let, co měli k obědu a jaké jsou
znamení zvěrokruhu. Přesto tyhle informace lidé na sociální sítě běžně dávají, a
nepřipadá jim to nijak zvláštní. V současné době mě nejvíc děsí dítě ve věku deseti let,
protože největší riziko obecně vnímám u dětí ve věku 13 až 15 let. To mi připadá jako
takový nešťastný věk z důvodu naivity. Je možné, že ty děti podceňuji, ale připadá mi,
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že na sociálních sítích vídají atraktivní bohaté lidi, vzhlížejí k nim, připadá jim, že kde
je bohatství, tam je štěstí. Syn mi třeba takhle ukazuje videa, kde bohatí teenageři natáčí
ve videích své domy a auta. V tom videu se youtuber šťastně usmívá, a to dítě má pocit,
že to je nejšťastnější člověk na světě. Domnívám se, že jim obsah sociálních sítí ničí i
žebříček hodnot, který se v nich rodiče snaží výchovou budovat. Takže i tohle se mu
snažím vysvětlovat – že bohatství nutně neznačí štěstí, to, že někdo procestoval svět,
nemusí mít krásný život. Já se můžu snažit dát těm dětem nějaké hodnoty, která sama
uznávám, to, jestli je i přijme za své, je už věc druhá. Každopádně tento předškolní věk
už je pravá chvíle na to, s těmi dětmi o sociálních sítích začít mluvit. Postupně přibudou
jiné starosti a hrozby, začnu se synem mluvit třeba o sdílení fotek, aby tam nedal něco,
za co by se mu jiné děti mohly vysmívat nebo ho tím vydírat. Největší strach mám z
toho, že se bude Adriana kamarádit s někým, kdo je na první pohled úžasný, milý,
inteligentní, vtipný, má krásnou fotku, ale potom se ukáže, že to vůbec není on. Nechci
být hysterická, samozřejmě to může být i pravdivé, ale kdyby třeba šla na schůzku s
člověkem, kterého zná přes sociální sítě, tak bych se určitě bála. Vím, že by mi neřekla:
„Mami, pojď se mnou,“ ale stačilo by, kdybych byla někde poblíž. Věřím však svým
dětem, že by něco takového neudělali tak naivně.“
Tadeáš: 
Paulína: „V dnešní době už vůbec, dnes už je to o důvěře, syn (16) i dcera (22) jsou
velcí, takže je nekontroluji. Na sociálních sítích je ale mám v přátelích, takže jejich
aktivitu vnímám, pokud mě nemají nějak zakázanou. Co se týče Tadeáše, tak toho
zajímá spíš hraní her než nějaké sociální sítě.“
Felix: 
Vanda: „Nekontroluji to vůbec, to ponechávám osudu. Mám je přidané v přátelích,
takže vidím, co přidávají, ale jinak do ničeho v tomto směru nezasahuji.“
Alice: 
Valérie: „Ne, v tomto případě jim věřím, ale asi bych jim to měla občas probrat.“
Bianka: 
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Ema: „Biančinu aktivitu na sociálních sítích nekontroluji, protože máme mezi sebou
takový vztah, že ji mohu věřit, takže jsem se zatím nezklamala. Nemám tedy potřebu ji
kontrolovat. Samozřejmě se o tom bavíme, říkáme si věci, ona mi spoustu věcí ukáže
a řekne, ale věřím jí natolik, že nemám potřebu ji kontrolovat.“

Tabulka 30: Kontrolování sociálních sítí dětí
Kontrolování sociálních sítí dětí
Postoj

Respondenti jmenovitě

Počet zmínění

Ano, snažím se mít přehled

Mariana (X)

1

Ne, ponechávám to osudu

Vanda (X)

1

Ne, už jsou dost velký

Paulína (X)

1

Ne, důvěřuji jim

Valérie (X), Ema (X)

2

Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

Tabulka 31: Typy rodičovské kontroly respondentů dle Baumrindové (1991)
Používané nástroje rodičovské kontroly
Nástroj

Respondenti jmenovitě

Počet zmínění

Asertivní kontrola

Valérie (X), Ema (X)

2

Podporující kontrola

Paulína (X), Vanda (X)

2

Direktivní / běžná kontrola

Mariana (X)

1

Dotěrná kontrola



0

Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek a Baumrindové (1991)

Žádná z respondentek nevykazuje radikálnější kontrolu nad sociálními sítěmi svých
dětí.
Nejvyšší míru kontroly vykazuje Mariana (X), která však jako jediná má i dítě mladšího
věku, než jsou účastníci výzkumu z Generace Z. Tuto kontrolu tedy převážně směřuje právě ke
svému desetiletému synovi či dceři Adrianě, když byla mladší: „Rozhodně nelezu dětem do
mobilu, ale když byly děti menší, tak jsme se o sociálních sítích bavili. Snažila jsem se mít lehký
přehled o tom, co a jak tam dělají. Často jsem s nimi mluvila o nebezpečích, která to přináší.“
Ostatní respondentky své děti na sociálních sítích již nekontrolují z důvodu vzájemné
důvěry či věku dítěte.
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Dle typů rodičovské kontroly Baumrindové (1991) respondentky zapadají do
následujících typů – asertivní kontrola, podporující kontrola a direktivní či běžná kontrola.
Jmenovitě toto rozřazení znázorňuje výše přiložená tabulka. Ani jedna z respondentek
neodpovídá charakteristice dotěrné kontroly, která jako jediná je dle Baumrindové (1991)
nebezpečná pro rozvoj dítěte.
Usměrňujete jejich aktivitu?
Adriana: 
Mariana: „Musím říct, že Adriana dostatečně dobře ví, co by mi vadilo, takže jsem
nikdy nezažila, že by měla na sítích fotku, u které bych si pomyslela, že to je katastrofa.
Tím myslím nějaké fotky, kde by se třeba fotila v plavkách, nějaké vyzývavé fotky.
Zároveň ani o sobě nesděluje osobní informace jako jsou adresa, telefonní číslo, údaje,
dle kterých by ji někdo dokázal vyhledat. Často mě děsí, jak Adriana říká, občas jí
napíšou pochybné existence. Jsem ale ráda, že ona nijak neodpovídá. To, že dospělí
muži takhle píšou mladým holkám, je určitě hrozné, ale hlavně to je nekontrolovatelné
a nikdo nemá šanci to zastavit. Jediná možnost proto tkví v edukování dětí. Je potřeba
s nimi mluvit, aby na takové zprávy jednou nereagovali – smazat, neodpovídat a
ignorovat. Myslím si, že by to ale nemělo být pouze v kruhu rodinném, ale obdobné
výchovy by se dětem mělo dostávat i ve škole. Podobné přednášky by měly začít klidně
už u dětí ve školce, jelikož se ta hranice čím dál víc snižuje. Dnešní školkové děti si ta
videa pouští už samy, takže už malé předškolní dítě by mělo znát nebezpečí, která
sociální sítě přinášejí. Samozřejmě jak ten věk roste, mělo by se to přizpůsobovat a
mluvit zase o jiných tématech.“
Tadeáš: 
Paulína: „Úpravu jsem po nich nikdy nechtěla. Nikdy nepřidali nic, co by mi vadilo,
ale hlavně skoro nic nepřidávají. Spíš než obsah, jsem se snažila usměrnit dobu,
kterou na mobilu trávili, protože si myslím, že to je hrozný žrout času. Já i osobně měla
období, kdy jsem na sociálních sítích trávila víc času, pak jsem si ale řekla, že mi to nic
nepřináší, a tak jsem to vyměnila za prospěšnější věci. Mám na mobilu nainstalovanou
aplikaci na angličtinu, takže se sice nejdřív kouknu na nějaké fotky na Instagramu, pak
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se ale radši věnuji například té angličtině. Díky tomu mi aspoň ten čas strávený s
mobilem v ruce něco přinese.“
Felix: 
Vanda: „Vůbec.“
Alice: 
Valérie: „Ne, pouze doufám, že jsem jim ve výchově předala všechno, co potřebují
vědět, aby se chovali bezpečně na sociálních sítích. Vzhledem k tomu, že nikdy neměli
problémy s kyberšikanou, napadením účtu nebo s nějakými predátory, tak
předpokládám, že se opravdu chovají zodpovědně.“
Bianka: 
Ema: „Teď už ne, ale dřív jsem se o to snažila – tak dva, tři roky zpátky, když byla v
takové té nejmladší pubertě. To jí bylo kolem třinácti nebo čtrnácti let. Tehdy jsem se
snažila její aktivitu usměrnit tím způsobem, aby nezveřejňovala fotky, které se mi
nezdály dobrý, nebo aby tam netrávila tolik času, a aby se věnovala i jiným zájmům.“

Tabulka 32: Usměrňování aktivity dětí na sociálních sítích
Usměrňování aktivity dětí na sociálních sítích
Postoj

Respondenti jmenovitě

Ano, často o tom mluvíme

Mariana (X)

1

Ema (X)

1

V minulosti ano, dnes už
ne
Ne

Paulína (X), Vanda (X),
Valérie (X)

Počet zmínění

3

Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

Respondentky se už z většiny u dětí nesnaží usměrňovat aktivitu na sociálních sítích
svých dětí. Vanda (X) nezasahuje vůbec.
Ema (X) svoji dceru Bianku usměrňovala, když byla mladší, v současnosti nikoliv:
„Teď už ne, ale dřív jsem se o to snažila – tak dva, tři roky zpátky, když byla v takové té
nejmladší pubertě. To jí bylo kolem třinácti nebo čtrnácti let. Tehdy jsem se snažila její aktivitu
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usměrnit tím způsobem, aby nezveřejňovala fotky, které se mi nezdály dobrý, nebo aby tam
netrávila tolik času, a aby se věnovala i jiným zájmům.“
Mariana (X) dceru Adrianu usměrňuje pomocí rad a rozhovoru na téma rizik na
sociálních sítích. Edukaci vnímá jako zásadní možnost prevence proti neuváženému chování
na sociálních sítích: „Musím říct, že Adriana dostatečně dobře ví, co by mi vadilo, takže jsem
nikdy nezažila, že by měla na sítích fotku, u které bych si pomyslela, že to je katastrofa. Tím
myslím nějaké fotky, kde by se třeba fotila v plavkách, nějaké vyzývavé fotky. Zároveň ani o
sobě nesděluje osobní informace jako jsou adresa, telefonní číslo, údaje, dle kterých by ji někdo
dokázal vyhledat. Často mě děsí, jak Adriana říká, občas jí napíšou pochybné existence. Jsem
ale ráda, že ona nijak neodpovídá. To, že dospělí muži takhle píšou mladým holkám, je určitě
hrozné, ale hlavně to je nekontrolovatelné a nikdo nemá šanci to zastavit. Jediná možnost proto
tkví v edukování dětí. Je potřeba s nimi mluvit, aby na takové zprávy jednou nereagovali –
smazat, neodpovídat a ignorovat.“
Paulína (X) se místo obsahu sociálních sítí svých dětí soustředí na dobu, kterou na nich
tráví: „Úpravu jsem po nich nikdy nechtěla. Nikdy nepřidali nic, co by mi vadilo, ale hlavně
skoro nic nepřidávají. Spíš než obsah, jsem se snažila usměrnit dobu, kterou na mobilu trávili,
protože si myslím, že to je hrozný žrout času.“
Valérie (X) jednání Alice neusměrňuje, doufá, že vše potřebné ji již předala: „Ne, pouze
doufám, že jsem jim ve výchově předala všechno, co potřebují vědět, aby se chovali bezpečně
na sociálních sítích.“
Chtěl jste po nich smazat nějaké příspěvky?
Adriana: 
Mariana: „Nikdy jsem po dětech nic smazat nechtěla.“
Tadeáš: 
Paulína: „Mazání jsem po nich určitě nikdy nechtěla.“
Felix: 
Vanda: „Nikdy.“
Alice: 
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Valérie: „Ne, to jsme po nich nechtěla. Oni jsou oba v tomto hodně podobní jako já a
nechodí tam s kůží na trh. Co já vím, tak na sociálních sítích sdílejí takové neutrální
příspěvky.“
Bianka: 
Ema: „Myslím si, že ne.“

Tabulka 33: Požadování mazání příspěvků na sociálních sítích po dětech
Požadování mazání příspěvků na sociálních sítích po dětech
Postoj

Respondenti jmenovitě

Ano



Počet zmínění
0

Mariana (X), Paulína (X),
Vanda (X), Valérie (X), Ema

Ne

5

(X)
Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

Žádná z respondentek po svých dětech nikdy nepožadovala smazání konkrétního
příspěvku uveřejněného na sociálních sítích.
Používáte k tomu nějaké nástroje?
Adriana: 
Mariana: „Teď už budu mluvit pouze o mém desetiletém synovi, protože jedna dcera
je už úplně dospělá, druhá je téměř dospělá, takže tam už nemám šanci nějak aktivně
zasahovat, tam už můžu jenom věřit. Co se syna týče, tak určuji čas a dobu, kdy ten
mobil vůbec může mít v ruce. Má povelenou hodinu na hraní ve školní dny, o víkendu
si klidně půl hodiny hraje dopoledne, hodinku si nechá na večer. Mně osobně daleko
méně vadí, když hraje v obýváku hry na počítači. Vidím, jakou hru hraje, a beru to jako
hru, ale brouzdání na YouTube mi vyloženě vadí. Nemám nic proti tomu, když si najde
například nápad na výrobek do školy. Mockrát se bavíme o sportu, který ho obecně baví,
tak ho i vybídnu, ať o něm najde na YouTube nějaké informace, videa. Nemám ale ráda,
když tráví čas tím, že si lehne do postele, a tím palečkem si přehrává jedno video za
druhým. Připadá mi to jako ztráta času a je tam sám, takže nevím, na co kouká. Pokud
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má mobil v obýváku a já vidím, že se tam hledá informace o králících, kterého jsme mu
nově pořídili, tak mi to vůbec nevadí, dozví se spoustu informací, které mi pak sděluje,
a sama jsem ráda, že jsem se něco nového dozvěděla. Nesnáším to, že jen zabíjí čas
nějakými blbostmi. Co mi třeba syn ukazoval jako hroznou legraci, byla videa
nějakých youtuberů, jména si nepamatuji, kde vzali basebalové pálky a rozbili auto.
Já byla zděšená, on nadšený. V druhém videu nějaká parta youtuberů běhala jako
šílená, tu praští do okna, tu kopnou do dveří, tu svého kamaráda zavřou do komory
pod schody, hulákají u toho, ječí u toho, a má to být strašná legrace. Vadí mi to, že
dělají něco, co je zakázané a morálně špatné. Já přece nemohu rozbíjet cizí majetek.
To ani nebylo jeho auto, on pak vyndal z kapsy balík peněz a vytřeštěnému klukovi, který
podle všeho auto vlastnil, položil do dlaně balík peněz. Tím to bylo vyřešeno. To se mi
celé jeví jako nějaké nabádání k trestné činnosti. Každopádně to je však nevýchovný
obsah. Pak mi ještě vadí youtubeři, kteří hrají hry a používají u toho vulgarismy, což
se děje docela často. Naštěstí vzhledem k tomu, že na to syn kouká v obýváku, tak u
podobného videa řekne: „No mami, ten mluví blbě, viď,“ a vypne to, protože ví, že mi
to vadí. Kdybych tam však v tu chvíli nestála, pravděpodobně bude koukat dál. Já si
však myslím, že pokud youtuber dělá video pro děti, což tento herní obsah není pro
nikoho jiného, tak by si měl silně popřemýšlet o tom, jaké má výrazivo používat. Pokud
se živí tím, že hraje dětskou hru, tak si je rovněž vědom, že vydělává na dětech. Tomu
by měl i přizpůsobit svůj slovník.“
Tadeáš: 
Paulína: „Vymáhala jsem to na nich jenom slovně a nedůsledně. Velký úspěch to
nemělo, já jsem ve všem taková nedůsledná, takže si myslím, že to velký dopad nemělo.
Nikdy jsme například nevypínali WiFi. Spíš jsme o tom jen mluvili. Když byli úplně
malí, tak například neměli mobil na noc u sebe, ale u nás všechno pohoří na té
nedůslednosti. Občas o rizicích na sociálních sítích mluvíme, na ta jsme narazili
zrovna nedávno v tom smyslu, aby si Tadeáš uvědomil, že když o někom napíše něco
špatného na sociální sítě, může se mu to jednou vrátit, mít například problém v práci.
Osobně si ale myslím, že na tohle jsou horší holky, ti kluci se jen kouknou na sociální
sítě, a pak spíš hrají hry. Taky doufám, že je nějak vychovaný a má určité mantinely.
Žádný průšvih zatím ve spojitosti se sociálními sítěmi nebyl, takže to beru, že ví, co a
jak.“
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Felix: 
Vanda: 
Alice: 
Valérie: „Šlo o prostý rozhovor. Většinou to bylo v návaznosti na nějaký příspěvek v
televizi, kde se rozebíralo něco, co se stalo na sociálních sítích. Snažila jsem se jen
upozorňovat na nějaká rizika.“
Bianka: 
Ema: „Užívala jsem pouze domluvu, dohodu a vysvětlování – vysvětlení té reality nebo
mého počínání vůči ní, aby pochopila, jak to myslím, a proč to tak říkám. V té největší
pubertě to nešlo úplně hladce, ale nakonec si myslím, že poslechla. Dokázali jsme to
nakonec uhrát tak, že to potom pochopila. Ale trochu se vzpouzela, to ano.“

Ilustrace 12: Sociální sítě VII. (Zdroj: Daniela Wojnarová)
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Tabulka 34: Používané nástroje rodičovské kontroly dle Smitha (1988)
Používané nástroje rodičovské kontroly
Nástroj

Respondenti jmenovitě

Přikazování

Mariana (X)

1

Nedostatek lásky



0

Mariana (X), Paulína (X),

Rady

Valérie (X), Ema (X)

Udržování vztahů
Indukce orientovaná na
sebe
Indukce orientovaná na

Počet zmínění

4

Ema (X)

1



0



0

Mariana (X)

3

ostatní
Moc prosazovat

Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek a Smitha (1988)

Respondentky k usměrňování chování na sociálních sítích svých dětí používají
následující nástroje popsané Smithem (1988) – přikazování, rady, udržování vztahů a moc
prosazovat.
Nejčastěji zmiňované byly rady. Mariana (X), Paulína (X), Valérie (X) a Ema (X) se se
svými dětmi snaží o sociálních sítích mluvit, vysvětlují možná rizika a dopady neuváženého
chování, dávají jim rady, které jim připadají nejvhodnější.
Ema (X) k usměrňování Biančina chování kromě rad používá i udržování vztahů – na
základě vzájemných dobrých vztahů ovlivňuje její chování takovým způsobem, který sama
uzná za vhodný, aniž by to Biance vadilo: „Užívala jsem pouze domluvu, dohodu a vysvětlování
– vysvětlení té reality nebo mého počínání vůči ní, aby pochopila, jak to myslím, a proč to tak
říkám. V té největší pubertě to nešlo úplně hladce, ale nakonec si myslím, že poslechla. Dokázali
jsme to nakonec uhrát tak, že to potom pochopila. Ale trochu se vzpouzela, to ano.“
Mariana (X) používá ve výchově v kontextu sociálních sítí i přikazování a moc
prosazovat, to se však vztahuje zejména k jejímu desetiletému synovi: „Teď už budu mluvit
pouze o mém desetiletém synovi, protože jedna dcera je už úplně dospělá, druhá je téměř
dospělá, takže tam už nemám šanci nějak aktivně zasahovat, tam už můžu jenom věřit. Co se
syna týče, tak určuji čas a dobu, kdy ten mobil vůbec může mít v ruce. Má povelenou hodinu na
hraní ve školní dny, o víkendu si klidně půl hodiny hraje dopoledne, hodinku si nechá na večer.
Mně osobně daleko méně vadí, když hraje v obýváku hry na počítači. Vidím, jakou hru hraje, a
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beru to jako hru, ale brouzdání na YouTube mi vyloženě vadí. […] Nemám ale ráda, když tráví
čas tím, že si lehne do postele, a tím palečkem si přehrává jedno video za druhým. Připadá mi
to jako ztráta času a je tam sám, takže nevím, na co kouká.“

7.6.5 Rodičovská kontrola: děti
Konzultujete s rodiči obsah na sociální sítě?
Adriana: „Nekonzultuji s rodiči obsah na sociální sítě, ale několikrát jsem rodičům
ukazovala, co tam dávám, a nic mi na to neříkali. Dokonce mi nějaké fotky pochválili.“
Mariana: 
Tadeáš: „Ne. Na nějakých sítích je mám mezi přáteli, na jiných ne, protože tam ani
nejsou. Ani po mně nikdy nechtěli, abych něco smazal. Já rodičům taky nekecám do
toho, co tam přidávají, i když mi to může připadat trapný, to je každého věc.“
Paulína: 
Felix: „Ano, snažím se o to.“
Vanda: 
Alice: „Ne, ani na moje příspěvky nijak nereagují.“
Valérie: 
Bianka: „Není to tak, že bych to s nimi konzultovala, ale občas mamce svůj účet třeba
ukážu. Taťku to podle mě moc nezajímá. Vzhledem k tomu, že moje mladší sestra má
teď taky nově Instagram, tak se k rodičům stejně dostane všechno, co sdílím. Já tam ale
nedávám nic, co by jim mohlo vadit. Smazat po mně nic nechtěli, ale párkrát, když jsem
byla malá a bylo mi asi deset let, tak mi občas projeli Messenger a koukali se, s kým
si píšu. Jednou mi psal nějaký kluk, kterého jsem neznala, tak jsem si s ním musela
přestat psát, protože z toho byli špatní.“
Ema: 
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Tabulka 35: Konzultování příspěvků na sociální sítě s rodiči
Konzultování příspěvků na sociální sítě s rodiči
Postoj

Respondenti jmenovitě

Počet zmínění

Ano, snažím se o to

Felix (Z)

1

Ne, ale ukazuji jim obsah

Adriana (Z), Bianka (Z)

2

Ne, je to každého věc

Tadeáš (Z)

1

Ne

Alice (Z)

1

Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

Většina respondentů Generace Z svůj sdílený obsah s rodiči nekonzultuje.
Adriana (Z) a Bianka (Z) obsah sociálních sítí sice nekonzultují, ale snaží se rodičům
průběžně ukazovat, co sdílí, čímž například Bianka napomáhá důvěře, která je mezi ní a Emou
(X) velmi patrná i z toho, co o rodičovské kontrole prozradila Ema. „Není to tak, že bych to s
nimi konzultovala, ale občas mamce svůj účet třeba ukážu. Taťku to podle mě moc nezajímá.
Vzhledem k tomu, že moje mladší sestra má teď taky nově Instagram, tak se k rodičům stejně
dostane všechno, co sdílím. Já tam ale nedávám nic, co by jim mohlo vadit,“ říká Ema.
Tadeáš (Z) s rodiči obsah nekonzultuje z toho důvodu, že se domnívá, že to je jeho
osobní záležitost a rozhodnutí. Jeho postoj do jisté míry souvisí i s benevolentním postojem a
podporujícím typem kontroly, který popisovala Paulína (X). „Já rodičům taky nekecám do
toho, co tam přidávají, i když mi to může připadat trapný, to je každého věc,“ tvrdí Tadeáš.
Jediný Felix (Z) se snaží s Vandou (X) konzultovat obsah sociálních sítí. Nabyla jsem
ovšem dojmu, že tato konzultace souvisí s uměleckou kvalitou fotografií spíš než s jejich
obsahem, jelikož Felix je nadšeným fotografem a již zmínil, že zpětná vazba je pro něj důležitá.
Máte na nějakých sociálních sítích své rodiče / příbuzné zablokované?
Adriana: „Nikoho nemám zablokovaného.“
Mariana: 
Tadeáš: „Ne, vidí všechno, ale je to v pohodě a neřeší to.“
Paulína: 
Felix: „Rodiče jsem si zablokoval vždy jen na chvíli, když jsem na Instagram Stories
přidával něco, co jsem nechtěl, aby viděli. Nemyslím tím popíjení alkoholu, spíš když

102

jsem lezl někam, kam nemám, tak aby maminka neměla zbytečný strach, že se mi něco
stane.“
Vanda: 
Alice: „Moji rodiče mají jenom Facebook, tam je zablokované nemám, ale když sdílím
něco, co by rodiče neměli vidět, dávám to na Instagram.“
Valérie: 
Bianka: „Rodiče mají jenom Messenger, nemají ani Facebook, takže si je nemám ani
kde zablokovat.“
Ema: 

Ilustrace 13: Sociální sítě VIII. (Zdroj: Daniela Wojnarová)
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Tabulka 36: Blokování rodičů na sociálních sítích
Blokování rodičů na sociálních sítích
Postoj

Respondenti jmenovitě

Ano, občas

Felix (Z)
Adriana (Z), Tadeáš (Z),

Ne

Bianka (Z)

Počet zmínění
1
3

Ne, ale věci, které nechci,
aby viděli, dávám na
sociální sítě, kde rodiče

Alice (Z)

1

nejsou
Zdroj: Vlastní zpracování dle pořízených nahrávek

Adriana (Z), Tadeáš (Z) ani Bianka (Z) si své rodiče ani příbuzné na sociálních sítích
neblokují.
Alice (Z) si rodiče na sociálních sítích neblokuje, ale veškeré věci, které by neměli
vidět, dává na sociální sítě, na kterých rodiče nejsou – v jejím případě na Instagram.
Felix (Z) si občas zablokuje Vandu (X): „Rodiče jsem si zablokoval vždy jen na chvíli,
když jsem na Instagram Stories přidával něco, co jsem nechtěl, aby viděli. Nemyslím tím
popíjení alkoholu, spíš když jsem lezl někam, kam nemám, tak aby maminka neměla zbytečný
strach, že se mi něco stane.“ Jak jsem pochopila, Felix je velký dobrodruh, jezdí na spontánní
cesty, leze po skalách, otužuje se. Felix Vandu občas zablokuje na sociálních sítích proto, aby
ji nepřidělával zbytečné starosti.
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Závěr
Bakalářská práce představila teoretické poznatky o čtyřech generacích – Generaci Z,
Generaci Y, Generaci X a Baby Boomers. Důraz je kladen zejména na zobecnění charakteristik
a specifik zmíněných generací v kontextu sociálních sítí a vztahu k moderním technologiím.
Pro potřeby kvalitativního výzkumu byly stěžejní zejména poznatky o Generaci Z a Generaci
X, zbylé dvě jsou však důležité pro zdůraznění rozdílů mezi jednotlivými generacemi a situací,
které k nim vedly. Zároveň tak vynikl způsob, jakým na sebe jednotlivé generace reagují a
navazují. Dále se práce věnuje deskripci nejpoužívanějších sociálních sítí, ke kterým by mohli
respondenti během rozhovorů odkazovat, jejich negativ i pozitiv. V závěru teoretické části se
práce zaobírá rodičovskou kontrolou, jejími typy a nástroji používanými k jejímu uplatňování.
Kapitola věnovaná rodičovské kontrole představuje jakýsi pomyslný průnik dvou generací.
V teoretické práci nebyly využity veškeré zdroje uveřejněné v tezi z toho důvodu, že po bližším
seznámení se s tématem byl zdroj vyhodnocen jako irelevantní. Roli hrály i okolní faktory
v podobě uzavřených knihoven a horšího přístupu k některým z titulů.
Veškeré zmíněné teoretické poznatky byly posléze použity při kvalitativním výzkumu,
který se dotazoval pěti vybraných respondentů z Generace Z a jednoho z jejich rodičů na jejich
chování na sociálních sítích, preferovaný a vyhledávaný obsah, vnímaná negativa a pozitiva
s nimi spojené a výchovu a rodičovskou kontrolu v kontextu sociálních sítí. K analýze
výzkumných dat bylo použito otevřeného, axiálního a selektivního kódování. Tyto tři typy
kódování daly ve výsledku za vznik šesti mezigeneračním rozdílům v užívání sociálních sítí
mezi zpovídanými respondenty. Tyto rozdíly jsou relevantní v kontextu mezigeneračního
rozhovoru mezi Generací Z a Generací X, a je možné je rozšířit a podpořit v dalších
navazujících výzkumech pomocí stejných či odlišných metod. Pro naplnění cílů výzkumu byl
každý z rozhovorů s účastníky natolik důležitý a každý z názorů natolik zajímavý, že jsem
výrazně překročený doporučený rozsah vyhodnotila jako ospravedlnitelný. Šíři výpovědí
účastníků výzkumu jsem nechtěla uměle krátit, aby tak nedošlo k narušení celkového kontextu
jejich odpovědí. Odpovědi na otázky často odkazovaly na předešlé zmíněné názory a postoje.
Na základě výzkumu jsem získala dohromady šest témat a mezigeneračních rozdílů, které jsou
v souvislosti mezigeneračního rozhovoru mezi Generací Z a Generací X relevantní.
Předpokládaný mezigenerační rozdíl se vztahuje k době strávené na sociálních sítích.
V tomto ohledu se obě zkoumané generace ocitly ve výrazném vzájemném kontrastu. Nejvyšší
udávaná doba denně strávená na sociálních sítích respondentů z Generace X činila jednu
hodinu, u Generace Z jedna hodina představovala naopak nejnižší udanou dobu. Příslušníci
Generace Z nejčastěji udávali časové rozmezí dvou až třech hodin. V ojedinělém případě
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respondentka sdělila, že vzhledem k současné situaci a online výuce na sociálních sítích tráví
56 hodin za den. Samozřejmě jsem během dotazování brala v potaz i myšlenku, že dobu
strávenou na sociálních sítích mají lidé spíše tendenci podhodnocovat než nadhodnocovat.
Z toho důvodu vnímám udané časy jako orientační, přesto však ilustrují mezigenerační rozdíl
mezi respondenty.
U dotazu na užívání sociálních sítí ve škole či práci většina respondentů obou generací
uvedla, že sociální sítě používají i ve škole či práci. Mezigenerační rozdíl netkví v obsahu
odpovědí ale v celkovém pochopení dotazu a formulaci odpovědí. Všem respondentům byl
položen dotaz v přesném znění: „Jste na sociálních sítích i ve škole či práci?“ „Jsem ochotná
odpovídat i v práci, pokud k tomu mám zrovna prostor a není u mě klient,“ odpověděla jedna z
respondentek. Podobně odpověděla i další žena: „Když to jde, tak odpovídám i v práci. Možná
ne hned, ale třeba do půl hodiny odpovím.“ Slovo „odpovídat“ užily i zbylé dvě respondentky.
Ačkoliv zástupci Generace Z reagovali rovněž kladně, své odpovědi formulovali zcela odlišně
– mluvili o „bytí na sociálních sítích“. „Ano, na sociálních sítích jsem i ve škole,“ uvedl
respondent z Generace Z. Podobný kontext nastínili i ostatní. Všechny respondentky Generace
X mluvily o pouhém odpovídání, což nepřímo vylučuje scrollování a prohlížení fotek a jiných
příspěvků uživatelů, zatímco zpovídaní příslušníci Generace Z užívali výrazy, které evokovaly
i zmiňované prohlížení příspěvků, fotek, videí a dalších formátů ostatních uživatelů.
Výrazný mezigenerační rozdíl tkví i ve sdíleném obsahu na sociálních sítích. Generace
Z orientuje příspěvky na osobu bez kontextu, přidávají často selfies, fotografie své tváře či celé
postavy bez dalšího kontextu, zatímco respondenti z Generace X vykazovali orientaci
příspěvků na osobu s kontextem, jejich fotografie často nezachycují uživatele samotné, ale
ilustrují jejich zájmy a prožité okamžiky a okolí. Pokud některý příslušník Generace X přidá
fotku sebe, má jasný kontext, který je ohraničen prožitou událostí či osobními zájmy. „Sdílím
selfíčka a svoje fotky, které se mi nějakým způsobem líbí,“ sdělila respondentka z Generace Z.
V podobném duchu se vyjadřuje i její vrstevník: „Na Instagramu mám jednu sportovní fotku,
ale jinak hlavně fotky sebe.“ Další z příslušníků Generace Z své příspěvky rozčlenil do
jednotlivých kategorií: „Kdybych to měla rozčlenit do kategorií, tak tam mám selfíčka, fotky
sebe, fotky z různých výletů, fotky svých výtvorů, jak jsem zmiňovala, že maluji, v neposlední
řadě tam je pár videí, kde hraji na piano.“ Všechny respondentky Generace X, u kterých je
sdílení příspěvků relevantní, uvedly přidávání fotografií z výletů a přírody. Dvě z respondentek
této generace navíc sdílejí i fotografie svých rukodělných výrobků. Tento záporný postoj k
častému sdílení vlastní tváře může souviset i s negativem sociálních sítí – ztráty soukromí, které
zmínili všichni respondenti z Generace X, kteří jsou zaregistrovaní na některé ze sociálních sítí.
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Důvodem, proč z řad Generace Z toto nebezpečí zmínil jen jeden z respondentů, může být
skutečnost, že se mladší respondenti narodili do doby existence sociálních sítí a jistá újma na
soukromí, která pramení z užívání sociálních sítí, je pro ně již vžitou normou a nebudí v nich
negativní konotace.
Všechny dívky z Generace Z jako vnímané negativum sociálních sítí zmiňovaly různé
formy nakládání se sexuálním obsahem – obdržení, vymáhání i vydírání. Alarmující je v tomto
případě jistá netečnost a rezignace na sexuální obsah, který jim muži posílají: „Fotky penisů mi
samozřejmě chodí na denní bázi, to taky není úplně příjemné,“ zmínila jedna z nich mimoděk.
Další z účastnic výzkumu toto negativum vnímá zejména v souvislosti se sociální sítí Snapchat:
„V případě Snapchatu mi vadí, že když si přidám někoho nového, začnou mi chodit jeho nahé
fotky, což se na jiných sítích tolik neděje. Pak mi vadí, když mi píšou neznámí kluci, jsou vtíraví,
kladou mi nepříjemné otázky anebo po mně dokonce něco chtějí.“ Všechny respondentky
Generace Z mají osobní zkušenost s obdržováním nevyžádaného sexuálního obsahu a
poznámek ze strany cizích mužů, ale i spolužáků a kamarádů: „Posílal mi fotky i když jsem mu
psala, že nechci, aby to dělal. Netuším proč to dělal, možná si tak vybíjel nějaký adrenalin. Byl
prostě takový zvláštní a já se to snažila ignorovat a změnit téma na něco jiného. Samozřejmě
vyžadoval nějakou reakci na jeho nahé fotky, ale já mu stále opakovala, že se o tomhle bavit
nebudeme, protože nechci,“ zmiňovala chování svého kamaráda jedna z respondentek. Situaci
se snažila ignorovat a upozadit. Velký rozpol vnímala i v rozdílném chování kamaráda online
a při fyzickém kontaktu. Další z účastnic výzkumu bylo nepříjemné, když po ní někdo
vyžadoval nahé fotky: „Jednou mi přes Snapchat začal psát jeden kluk, který se mi začal vtírat
a nutil mě, abych mu poslala nahé fotky. Já si ho však hned zablokovala, takže to pak bylo
v pohodě,“ komentovala však i obdržování obnažených fotek mužů: „Taky nesnáším, když mi
nějaký kluk zničehonic pošle svůj penis. Nechápu, proč to vůbec dělají. Ty si taky vždy
zablokuji.“ Z odpovědí respondentek však zároveň vyplývá, že podobné chování vnímají jako
normu, staví se k němu s jistou rezignací. Ačkoliv se v některých případech jedná již o sexuální
obtěžování, tak tyto situace s nikým jiným neprobírají, samy je vyřeší ignorováním či
zablokováním těchto osob. Chování těchto mužů nepřikládají velkou váhu.
Všichni respondenti, kteří přidávají příspěvky na sociální sítě, své příspěvky
promazávají, nebo by alespoň chtěli. Rozdíl mezi generacemi je však v motivaci a přístupu
k mazání příspěvků. Mladší Generace Z svému profilu a fotografiím přikládá velkou váhu,
vnímá ji jako jakousi osobní vizitku či portfolio, zatímco respondenti z Generace X jsou vůči
svému obsahu o poznání laxnější. Respondentka z Generace Z se například svěřila, že fotky
promazává hodně, protože je na obsah velmi kritická: „Já jsem vymazala už tak 30 nebo 40
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fotek. V současné době tam mám jen asi 10 nebo 15 fotek. Já jsem relativně kritická na obsah,
který přidávám.“ O celkovou vizuální sjednocenost feedu se snaží i další z respondentů mladší
generace: „Vždy se snažím mít ten profil co nejlepší a fotky, které mi do feedu nezapadají,
promazávám. Většinou se mi ta daná fotka už nelíbí nebo nezapadá mezi ostatní fotky. Mažu i
staré a neaktuální fotky, protože tak prostě už nevypadám. Když tam mám fotky sebe a pak
jednu, jak hraji florbal, tak mi to nezapadá do sebe.“
K vydělávání si skrze sociální sítě coby influencer či youtuber se stavěly negativně obě
generace. Lišily se však důvody a motivací k negativnímu postoji. Generace X nejčastěji
kritizovala práci influencerů na základě vlastních osobnostních předpokladů a potřeb. Mezi
důvody řadili svůj věk či již výše zmiňovaný strach ze ztráty soukromí. Generace Z měla
odmítavý postoj z důvodu chybějící prestiže, jistoty a jakési „trapnosti“, klišé chceteli, tohoto
povolání. Dva z respondentů mladší generace se shodli, že si dokážou tuto profesi představit
jako boční přivýdělek, pokud by ve své „reálné“ profesi něčeho dosáhli, a měli co říct publiku
na sociálních sítích: „Představa, že se živím pouze skrze sociální sítě, pro mě není úplně lákavá.
Práci influencera nevnímám jako plné využití mého potenciálu. Chybí jí prestiž. Pokud bych se
však prosadila v něčem konkrétním a měla co říct, tak to je něco jiného,“ tvrdí jedna z účastnic.
Další z respondentů Generace Z myšlenku formuluje podobně: „Kdybych měl být nějaký
influencer a sociální sítě by měly být mým jediným zdrojem obživy, tak to asi ne. Myslím si však,
že když se spojí sociální sítě s nějakým reálným povoláním, tak je to dobrý vedlejší přivýdělek.
Influencer bych ale být nechtěl.“ Oba respondenti vnímají povolání influencera jako málo
prestižní, nevadí jim v případě, že člověk nejprve prorazil i v jiném oboru. Další z mladších
účastníků výzkumu nevidí v povolání influencera jistotu, jelikož jsou závislí na přízni svého
publika: „Zaprvé bych chtěl v reálném životě dělat něco jiného a zadruhé mi vydělávání na
sociálních sítích nepřipadá jako jistota. Takoví lidé jsou závislí na nějakém médiu a
uspokojování potřeb ostatních, aby jim zachovali přízeň. Nepřipadá mi to stálé.“ Respondentka
z Generace Z práci influencerů označila za klišé: „Nechtěla, protože mi to připadá jako takové
hrozné klišé. Když si člověk vydělává skrze sociální sítě, tak je to v 99 % závislé na reklamě, a
ty reklamy mi většinou připadají takové hrozně nucené.“
Přínos mé bakalářské práce tkví především v přiblížení způsobu užívání sociálních sítí,
preferovaného a vyhledávaného obsahu, názorů a postojů vůči sociálním sítím příslušníků
Generace Z a Generace X. Díky těmto informacím jsem poskytla několik vnímaných
mezigeneračních rozdílů mezi uživateli. Tato nalezená témata mohou sloužit k dalším
výzkumům, vzájemnému mezigeneračnímu pochopení motivace k jednání a nastolení
mezigeneračního rozhovoru.
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Tabulka 37: Mezigenerační rozdíly mezi respondenty Generace Z a Generace X
Mezigenerační rozdíly mezi respondenty Generace Z a Generace X
Generace Z

Generace X

Více času stráveného na sociálních sítích za

Méně času stráveného na sociálních sítích za

den (většinou 23 hodiny i více)

den (méně než hodina)

Ve škole „jsou na sociálních sítích“ – tedy

V práci „odpovídají“ na sociálních sítích –

prohlížejí příspěvky, scrollují, chatují

tedy neprohlížejí příspěvky uživatelů

Vlastní sdílený obsah na sociálních sítích je

Vlastní sdílený obsah na sociálních sítích je

orientován na osobu bez bližšího kontextu –

orientován na osobu s kontextem – zájmy,

selfies, fotografie celého těla

momenty, příroda

Dívky z Generace Z vykazují jistou

Ženy z Generace X nemají se sociálními

rezignaci vůči sexuálnímu obsahu, který jim

sítěmi žádnou negativní zkušenost, bojí se

muži zasílají

ztráty soukromí

Obsah promazávají, jsou vůči němu velmi

Obsah občas promazávají bez výraznější

kritičtí, snaží se o celkovou vizuální

motivace, k vlastním profilům a obsahu

sjednocenost a profil vnímají jako „vizitku“

přistupují o poznání laxněji

Práci influencera vnímají jako málo

K práci influencera se staví odmítavě

prestižní, dokážou si tuto práci představit

z důvodu vlastních osobnostních

jako boční příjem v případě, že mají silné

předpokladů – věk a strach ze ztráty

postavení v „reálném“ oboru

soukromí

Zdroj: Vlastní souhrnné zpracování výsledků kvalitativního výzkumu
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Summary
The bachelor thesis presented theoretical findings about four generations  Generation
Z, Generation Y, Generation X and Baby Boomers. Emphasis is placed especially on the
generalization of the characteristics and specifics of the mentioned generations with regards to
social networks and the relationship with modern technologies. The findings about Generation
Z and Generation X were crucial for the purposes of the qualitative research, but the other two
generations are important as well, especially to undeline the differences among the individual
generations and describe the situations that formed them and the way in which the individual
generations interact. Furthermore, the work deals with a description of the most frequently used
social networks which the respondents referred to during the interviews, and their negative and
positive aspects. At the end of the theoretical part, the work deals with parental control, its types
and tools used for its application. The chapter devoted to parental control represents a sort of
an imaginary intersection of the two generations. The theoretical part did not use all the sources
published in the thesis due to the fact that upon a closer examination of the topic, the source
was evaluated as irrelevant. Other factors such as closed libraries and the limited access to some
of the titles due to prolonged lockdowns played a role in this process as well.
All the mentioned theoretical findings were later used in qualitative research, which
asked five selected respondents from Generation Z and one of their parents about their
behaviour on social networks, preferred and soughtafter content, perceived negatives and
positives associated with them, and education and parental control in context of social networks.
Open, axial and selective coding was used to analyse the research data. These three types of
coding methods in six intergenerational differences in the use of social networks among the
interviewed respondents. These differences are relevant in the context of the intergenerational
dialogue between Generation Z and Generation X and can be further examined in followup
research using the same or different methods. Since each of the interviews with the participants
was so important and each of the opinions so interesting for the fulfilment of the research goals,
I deemed the significantly exceeded recommended range of the thesis justifiable. I did not want
to artificially shorten the scope of the research participants' statements, as it would have skewed
the overall context of their answers. The answers to the questions often referred to the
previously mentioned views and attitudes. Based on the research, I obtained a total of six topics
and intergenerational differences that are relevant in the context of the intergenerational
conversation between Generation Z and Generation X with regards to social networks.
The first intergenerational difference relates to the time spent on social networks. In this
regard, the two examined generations found themselves in quite a contrast. The highest reported
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time spent on social networks of respondents from Generation X per day was one hour, while
for Generation Z, one hour was the lowest reported time. Members of Generation Z most often
reported a time range of two to three hours. In a rare case, the respondent stated that due to the
current situation and online school, she spends 56 hours a day on social networks. During the
survey, I naturally took into account the fact that people tend to underestimate the time spent
on social networks rather that overestimate. For this reason, I perceive the given times only as
approximate; nevertheless, they still illustrate the intergenerational difference between the
respondents.
When asked about the use of social networks at school or work, most respondents of
both generations stated that they also use social networks at school or at work. The
intergenerational difference does not lie in the content of the answers but in the overall
understanding of the question and the formulation of the answers. All respondents were asked
this exact question: "Are you on social networks and at school or work?" "I am willing to reply
while at work if I have the time to do so and I do not have any immediate tasks lined up," said
one of the respondents. Another woman replied similarly: “If I can, I reply while at work.
Maybe not right away, but maybe I'll reply in half an hour.” The other two respondents also
used the word “reply”. Although the representatives of the Generation Z also reacted positively,
they reacted in a completely different manner  they spoke of "being on social networks". "Yes,
I am also on social networks while at school," said the Generation Z respondent. A similar
context was outlined by others. All Generation X respondents spoke of mere replying, which
indirectly excludes scrolling through social networks and viewing photos and other users’ posts,
while interviewed Generation Z members used terms that evoked the aforementioned viewing
of other users' posts, photos, videos and other formats.
A significant intergenerational difference also lies in the shared content on social
networks. Generation Z often tends to post a contextfree content, often adding selfies,
photographs of their faces or their body without further context, while Generation X
respondents usually post photos with deeper meaning, their photographs often do not capture
users themselves, but rather illustrate their interests and moments and their surroundings. If a
member of Generation X adds a photo of himself or herself, the photo has a clear context that
is connected to some specific event or personal interests. "I share selfies and my photos, which
I like in some way," said a respondent from Generation Z. In a similar sense, her peer said: "I
have one sports photo on Instagram, but otherwise mainly photos of myself." Another member
of Generation Z stated that she divides her posts into individual categories: “If I had to divide
it into categories, I would have selfies, photos of myself, photos from various trips, photos of
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my creations, as I mentioned that I paint, and last but not least, there are a few videos where I
playa a piano.” All Generation X respondents mentioned adding photos from trips and nature.
In addition, two of the respondents of this generation share photos of their handicrafts. This
negative attitude towards frequent sharing of one's own face may also be related to one of the
negative aspects of social networks  the loss of privacy, that was mentioned by all Generation
X respondents with accounts on social networks. The reason why only one of the respondents
from Generation Z mentioned this danger might be that the younger respondents were born
during the age of social networks, and therefore a certain damage to privacy, which stems from
the use of social networks, is a common norm for them and doesn’t have negative connotations
for them.
All the girls from Generation Z also mentioned various forms of sexual content as
perceived negative aspect of social networks. What is alarming in this case is a certain level of
indifference and resignation towards the unsolicited sexual content that men send them: "Of
course I receive penis photos on a daily basis, which is not entirely pleasant," one of them
mentioned in casual manner. Another participant in the research emphasizes this problem
mainly in connection with the social network Snapchat: “In the case of Snapchat, it bothers me
that when I add someone new, I start getting their nude photos, which does not happen so much
on other networks. Then it bothers me when unknown boys text me, they are intrusive, they ask
me unpleasant questions, or they even want something from me.” All Generation Z respondents
have personal experience with receiving unsolicited sexual content from unknown men, as well
as from classmates and friends: “He sent me photos even though I texted him that I didn't want
him to do it. I have no idea why he did it, maybe it gave him some adrenaline rush. It was just
so weird, and I tried to ignore it and change the subject to something else. Of course, he
demanded some reaction to his nude photos, but I kept telling him that we wouldn't talk about
this because I didn't want to," one of the respondents describes her male friend's behaviour. She
tried to ignore the situation and back off. She also notices a big difference between the
behaviour of the friend online and in physical contact. Another participant in the research felt
uneasy when someone asked for nude photos of her: “A boy once started texting me on
Snapchat, and immediately started to pressure me into sending him nude photos. However, I
blocked him right away, so it was fine then," she also commented on receiving unsolicited naked
photos: "I also hate it when a boy suddenly sends me a picture of his penis. I don't understand
why they do it at all. I will always block them as well.” However, the answers of the respondents
also show that they perceive similar behaviour as the norm, they approach it with a certain level
of resignation. Although in some cases it could be considered sexual harassment, they do not
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discuss these situations with anyone else, they solve it themselves by ignoring or blocking these
people. They seem rather unphased by such behaviour of the men.
All respondents who post social networks delete their posts or at least would like to.
However, the difference between the generations is in the motivation and approach to the
removal of their posts. The younger generation attaches great importance to their profiles and
photographs, perceiving it as a kind of a personal business card or portfolio, while respondents
from Generation X are more laidback with regards to their photos and content. For example, a
respondent from Generation Z stated that she deletes a lot of photos from her feed because she
is very critical of the content: “I have already deleted 30 or 40 photos. Currently I only have
about 10 or 15 photos there. I am quite critical of the content I add." Another of the younger
generation respondents aims for the overall visual unity of the feed: "I always try to have the
best possible profile and I delete photos that do not fit into the feed. Usually, I either don't like
the photo, or it doesn't fit in with the other photos. I also delete old and outdated photos,
because I just don't look like that anymore. When I have couple of selfies and then one photo of
me playing floorball, it just doesn't fit well together."
Both generations were negative towards the notion of earning money through social
networks as an influencer or youtuber. However, the reasons and motivations for such a
negative attitude differed. Generation X most often criticized the work of influencers on the
basis of their own personal assumptions and needs, among the reasons they included their age
or the abovementioned fear of losing privacy. Generation Z had a negative attitude due to the
lack of prestige, security and a kind of embarrassment or cliché of this profession. Two of the
younger generation respondents agreed that they could imagine being an influencer as a way to
get some extra income, as long as they have achieved something in their "real" profession, and
when they actually had something of substance to say to the audience on social networks: "The
idea of living only through social networks doesn’t seem tempting to me. I do not see the work
of the influencer as the full use of my potential. It lacks prestige. However, if I manage to have
a successful career in some specific field and have something to say, it is something else,” says
one of the participants. Another of the Generation Z respondents puts the idea in a similar way:
“If I were to be an influencer and social networks should be my only source of livelihood, then
I guess not. However, I think that when social networks are combined with a real profession, it
could be a great source of extra income. But I would not want to be an influencer.” Both
respondents perceive the profession of influencer as not prestigious enough, but they wouldn’t
mind it if they have maintained other occupation and source of income. Another of the younger
participants in the research does not see a sufficient level of security in the profession of an
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influencer, as they are dependent on the favour of their audience: “Such people are dependent
on some medium and they need to think about satisfying the needs of others to maintain their
favour all the time. It doesn't seem permanent to me.” Another respondent from Generation Z
described the work of influencers as a cliché: “I wouldn’t want to be an influencer, because it
seems like such a terrible cliché to me. When a person earns money through social networks,
he is 99% dependent on advertising, and those ads usually seem so forced to me.”
The benefit of my bachelor's thesis lies mainly in the description of the usage of social
networks, preferred and soughtafter content and opinions and attitudes towards the social
networks of members of Generation Z and Generation X. Thanks to this information, I was able
to identify several intergenerational differences between users from abovementioned
generations. These topics can serve as a foundation for further research and can help to establish
mutual intergenerational understanding and conversation.

Tabulka 38: Intergenerational differences among respondent of Generation Z a Generation X
Intergenerational differences among respondent of Generation Z a Generation X
Generation Z

Generation X

More time spent on social networks per day

Less time spent on social networks per day

(usually 2 to 3 hours or more)

(less than an hour)

They ‘are on social network’ while at school
– scrolling, chatting, looking at other users’
posts

They are ‘replying’ while at work – they do
not scroll and look at other users’ posts

They tend to tend to post a contextfree

They tent to post a context with a certain

content – selfies, photographs of their faces

context – their interests, moments and

and body

surroundings

Girls from Generation Z display a certain
level of indifference and resignation towards
the unsolicited sexual content that men send
them
They delete their posts on social media, they
are very critical of their content, they strive
for visual unity of their feed and they
perceive their profile as some kind of a
‘business card’

Women from Generation X have no
negative experience with social networks,
but they are afraid of lack of privacy

From time to time, they delete some of their
posts without deeper motives, they are more
laidback with regards to their photos and
content
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They perceive the work of an influencer

They reject the notion of being an influencer

unappealing due to the lack of prestige, but

on the basis of their own personal

they could imagine being an influencer as a

assumptions, needs, priorities and other

source of side income, while maintaining

factors, primarily their age and fear of losing

other, ‘primary’ occupation

privacy

Source: Author’s brief summary of qualitative research results
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Rozhovor 1: Adriana
Jméno: Adriana
Rok narození: 2004
Škola: gymnázium
Záliby: hudba, tvůrčí psaní a četba

Na jakých sociálních sítích jsi zaregistrovaná?
Jsem zaregistrovaná na Facebooku, Instagramu a Snapchatu. V minulosti jsem používala i
Twitter, WhatsApp a Viber.

Na jakých sociálních sítích jsi aktivní?
Nejaktivnější jsem na Instagramu. Potom z Facebooku používám jenom Messenger na
chatování, ne celý Facebook. Na Facebooku aktualizuji akorát profilovou fotku a tím končím.
Kolik času trávíte odhadem trávíš denně času?
Na Instagramu projíždím příspěvky pouze pokud mám nějakou krizi. Nejvíc času strávím asi
chatováním. A někteří moji kamarádi jsou schopní si povídat hodiny v kuse, takže tím se ten
čas na sítích zvyšuje. Myslím, že pokud bychom počítali chatování, strávím na sociálních sítích
2 až 3 hodiny.
Ty víc chatuješ na Instagramu než na Facebooku?
Teď asi ano, protože některé lidi ani nemám přidané na Messengeru. Moje generace má raději
ten Instagram, na tom Messenegeru už to není tak časté.

Kdy jsi k zastižení?
Za běžného režimu jsem minimálně dostupná. Nejdostupnější jsem večer po osmé hodině,
protože už ani nikam chodit nemůžu. Přes den zaleží na tom, jestli jsem doma, nebo někam
jedu. Večer odepisuji hodně, přes den to často nechám být, i když si zprávy všimnu.
Používáš data?
Používám data – ale úplně minimálně. Využívám je například když jsem ve městě a chci si
vyhledat nějaký spoj nebo vlak, abych si je zbytečně nevyplácala, protože mám jen něco málo
přes 1 GB.
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Jsi na sociálních sítích i ve škole či práci?
Určitě, hlavně teď, když máme online hodiny, protože to mám telefon v ruce pořád.
Jakou sociální síť máš nejraději a z jakého důvodu?
Nejraději mám Instagram, protože mě baví ukazovat to, co chci. Navíc mě docela baví focení,
takže ta stránka založená na fotkách, mi připadá fajn. Také je Instagram dobrým místem, kde
se dá narazit na zajímavé lidi.
Jaká sociální síť se ti protiví a z jakého důvodu?
Nikdy jsme nepřišla na chuť Twitteru. To ale asi není chybou té sociální sítě, spíš jsem do toho
nikdy nepronikla, nezjistila jsem, jaké stránky by mě bavily. Sledovala jsem tam maximálně
nějaké politiky, kteří mě tou tvorbou nezajímali. Neměla jsem žádný přehled o slavných lidech,
kteří by stáli za to, je sledovat.
Jaký typ obsahu na sociálních sítích většinou vyhledáváš?
Baví mě fotky uměleckého rázy – když jsou zajímavý a hezky se na ně kouká. Taková galerie
v telefonu. Potom se zajímám o příspěvky s tématikou zdravého životního stylu, koukám na
fotky různých outfitů – makeup moc ne, spíš ty outfity.

Jaký typ obsahu sdílíš?
Já se snažím nedávat na Instagram nic ze svého osobního života, takže tam nemám ani fotky
kamarádů. Sdílím selfíčka a svoje fotky, které se mi nějakým způsobem líbí. Jsme ráda, že je
může vidět i někdo jiný.
Jakou reakci se svými příspěvky snažíš u svých sledujících vyvolat?
Připadá mi, že v dnešní době je Instagram důležitou vizitkou člověka, takže se snažím o to,
abych na lidi působila dobře. Samozřejmě mě potěší, když mi někdo napíše, že mi to na té či
oné fotce sluší.
Jaká negativa pro tebe sociální sítě představují? Zkus mi vyjmenovat tři.
Pokud mluvíme o mladších dětech, tak vidím nebezpečí v tom, že mohou natrefit na nějaké
falešné účty, což může být velký průšvih ve smyslu sexuálních predátorů. Lidé, kteří se na těch
sítích už nějakou dobu pohybují, falešný účet rozpoznají. Za další, fotky penisu mi samozřejmě
chodí na denní bázi, to taky není úplně příjemné. Dále bych zmínila kritiku, což se mi asi úplně
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nestalo, ale když lidé píšou na sociálních sítích zlé komentáře, tak věřím, že to může holkou
v mém věku otřást.
Myslíš, že pro tvoji věkovou kategorii už není hrozba v podobě sexuálních predátorů
aktuální?
Těžko říct, myslím si, že v mém věku jsou už lidé schopni tohle rozeznat.
Máš pocit, že mají sociální sítě nějaký vliv na tvé mentální zdraví?
Určitě ano. Když na každý fotce vidím strašně krásnou holku, tak si říkám, jestli to není
náhodou norma. Je potřeba být v pohodě sám se sebou a uvědomit si, že tyhle fotky nejsou
realita a že to nejsou holky, které běžně vídám na ulici. Samozřejmě je někdy těžké si tohle
všechno v sobě racionálně srovnat.
Ta dívka ale někde existuje, jak se tedy člověk může bránit proti takovému srovnávání?
Já jsem se sebou v poslední době spokojená a také si teď uvědomuji, jaké obrovské rozdíly
v těch fotkách mohou být. Správná póza dělá hodně. Občas něco vyfotím a říkám si: „Tak takhle
snad nevypadám,“ – v dobrém i špatném smyslu. Občas se mi povede fotka se třemi bradami a
jindy si připadám krásnější než normálně.
Dokázal bys mi vyprávět nepříjemnou příhodu, která se ti udála skrze sociální sítě?
Občas mi nejsou příjemné ty fotky mužských přirození, které na mě pořád vyskakují. Na to
jsem si ale už zvykla, prostě to smažu, řeknu si, jaký to je ubožák, a život jde dál.
Nepohoršovalo tě to ani když jsi byla mladší?
Se mnou to asi nikdy nic nedělalo. Je to možný, ale takhle zpětně si žádné trauma z penisu
nevybavuji. Víc mi vadí, když si píšu s nějakým kamarádem, kterého znám i naživo, a on mi
začne skrz sociální sítě dělat věci, které mi nejsou příjemné.
Jaké věci to jsou?
Věci jako jsou posílání nahých fotek nebo minimálně posílání nějakých odvážnějších fotek.
Co v takových případech děláš?
Dala jsem vždy najevo, že nechci, aby mi tohle posílal.

129

Co na to odpověděl dotyčný?
Většinou toho vážně nechá. Stalo se mi to takhle u dvou známých lidí. Těm jsem narovinu
řekla, že si tohle chování nepřeji. Pak se snažím dělat, jako kdyby se nic nestalo. Obecně ale
nemám ráda, když někdo těží na té anonymitě.
Jak to myslíš?
Jednoduše mě mrzelo to, jak můj kamarád těžil na anonymitě sociálních sítích. Dělal věci, které
by ve skutečném životě neudělal.
Jak se tedy choval, když jste se poté viděli i naživo?
Dělal, jako kdyby se nic nestalo. Bylo to, jako kdyby měl schizofrenii, choval se jako úplně
jiný člověk. Neříkám, že když jsme si třeba volali nebo psali, tak byl nějak zlý, ale měl dvakrát
větší sebevědomí, byl si jistý sám sebou. Naživo je spíš takový stydlín.
Jak ses ohledně jeho změn v chování cítila?
Upřímně, když se tohle stávalo, byli jsme oba v deváté třídě, a tehdy to bylo u kluků běžné.
Když jsme byli s nějakým klukem jenom sami dva, choval se jako úplně jiný člověk než ve
skupině. Takže jsem na tyhle změny chování asi zvyklá a nepřišlo mi to nijak zvláštní. Zpětně
to hodnotí jinak, ale tehdy mi to přišlo normální.
Takže tě ani nijak nešokovalo, když ti začal posílat nahé fotky?
Tehdy to byla taková toxická záležitost, že už mi to bylo vlastně jedno. Nevím, jak svoje
rozpoložení přesně popsat, ale on to dělal často. Posílal mi fotky i když jsem mu psala, že
nechci, aby to dělal. Netuším proč to dělal, možná si tak vybíjel nějaký adrenalin. Byl prostě
takový zvláštní a já se to snažila ignorovat a změnit téma na něco jiného.
On nevyžadoval žádnou reakci na své nahé fotky?
Samozřejmě že ano, ale já mu stále opakovala, že se o tomhle bavit nebudeme, protože nechci.
Setkala jsi se s kyberšikanou?
Já nevím, co přesně se dá považovat za kyberšikanu. Vím, že na základní škole si o mně holky
psaly nenávistné zprávy. Já jsem byla dřív taková svá a lehce extravagantní a těm holkám jsem
asi dávala najevo jakési pohrdání, takže mě neměly úplně rády. Měly tehdy založenou nějakou
chatovací skupinu, kde si o mně povídaly.
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Jak se to k tobě doneslo?
Někdo mi to řekl. Ta skupina trvala jen týden nebo dva a pak mi to někdo prozradil. Bylo to
jen nějaké období, pak za mnou jedna z nich přišla, přiznala se k tomu, co dělaly a řekla, že už
se to nikdy nestane. Možná to bylo z lehce sobeckých důvodů, protože se nepohodla s těma
ostatními holkami ve skupině. Každopádně teď jsme nejlepší kamarádky.
Takže ti zpětně i vyprávěla, jaké věci si o tobě psaly?
My se o tom docela bavily. Já měla tehdy takové období, kdy mi všichni připadali pod moji
úroveň a chovala jsem se hodně nadřazeně. To se holkám nikdy nelíbí, takže tohle byla odplata.

Jak se ta skupina jmenovala?
Já si myslím, že to nemělo žádný jméno. Prostě se daly čtyři holky dohromady a psaly si o mně
hnusný věci.
Litovala jsi někdy příspěvku, který jsi uveřejnila?
Samozřejmě si vybavuji fotky, které bych už nikdy znovu nepřidala. Na jedné jsem měla třeba
v ruce kebab s popiskem „kebabovka v akci“. Nějakou podobnou „kebabovku“ jsem jako
mladší přidala, ale nebylo nijak závadný. Nedá se říct, že bych nějakého příspěvku vyloženě
litovala.
Promazáváš své příspěvky?
Rozhodně, já jsem vymazala už tak 30 nebo 40 fotek. V současné době tam mám jen asi 10
nebo 15 fotek. Já jsem relativně kritická na obsah, který přidávám.
Jaká pozitiva pro tebe sociální sítě představují? Zkus mi vyjmenovat tři.
První pozitivum tkví v praktičnosti komunikace. Třeba jsem sháněla učebnice a hned mi
napsala holka z naší školy, že je má. Možná to je blbost, ale hrozně to pomůže a bez sociálních
sítí by to nešlo. Dalším benefitem jsou facebookové skupiny, kde se lidi můžou bavit o
společných zájmech. Praktická je například naše brigádová skupina, kde se zbavujeme směn.
Jednodušší je i pořádání akcí. Taky jsem skrze sociální sítě poznala lidi z vyšších ročníků, kteří
by se se mnou jinak nebavili.
Jak k tomu došlo?
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Napsali mi například na Instagram, že mě viděli na chodbě, jestli jsem to byla já. Pak jsme se
začali bavit i ve škole. Bez sociálních sítích by to bylo jiný. Obecně si myslím, že sociální sítě
usnadňují navazování kontaktu.
Dokázal bys mi vyprávět příjemnou příhodu, která se ti udála skrze sociální sítě?
Konkrétní příklad mě nenapadá, ale občas mě příspěvky na sociálních sítích dokážou
namotivovat a nakopnout k tomu, abych sama začala něco dělat. V současné době je pro mě
také přínosné udržování kontaktů s lidmi, se kterými se nemůžu tak často vídat.
Jaké příspěvky máš na mysli?
Když jsem viděla třeba příspěvek dívky, která se věnuje psaní příběhů, a dokonce ji vyšla kniha,
tak mě to namotivovalo, a začala jsem se taky víc věnovat psaní.
Chtěl by sis vydělávat skrze sociální sítě? Proč?
Představa, že se živím pouze skrze sociální sítě, pro mě není úplně lákavá. Práci influencera
nevnímám jako plné využití mého potenciálu. Chybí ji prestiž. Pokud bych se však prosadila
v něčem konkrétním a měla co říct, tak to je něco jiného. Stále bych si ale dávala pozor na to,
co přidávám, abych se svým obsahem byla spokojená.
Konzultuješ s rodiči obsah na sociální sítě?
Nekonzultuji s rodiči obsah na sociální sítě, ale několikrát jsem rodičům ukazovala, co tam
dávám, a nic mi na to neříkali. Dokonce mi nějaké fotky pochválili.
Máš na nějakých sociálních sítích své rodiče / příbuzné zablokované?
Nikoho nemám zablokovaného.
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Rozhovor 2: Mariana
Jméno: Mariana
Rok narození: 1972
Zaměstnání: zdravotní sestra na porodním oddělení
Záliby: četba, zahradničení, kultura

Na jakých sociálních sítích jste zaregistrovaná?
Nejsem zaregistrovaná na žádných sociálních sítích, protože mě to nikdy neoslovilo. Mám své
kamarády naživo a nepotřebuji je mít i online.
Povzbuzují vás někdy kamarádi k založení účtu na sociálních sítích? Nebo netlačí vás
k tomu zaměstnání?
Práce mě k založení sociálních sítí určitě netlačí. Kamarádi se o tom párkrát zmínili, ale když
jsem řekla, že si radši zavoláme, tak na mě přestali naléhat.
V práci nemají žádnou pracovní skupinu, do které chtěli, abyste se přidala?
Nevím o tom. Když kolegyně chce, abych za ní vzala směnu, tak mi zavolá.

Na jakých sociálních sítích jste aktivní?

Kolik času trávíte odhadem trávíte denně času?


Kdy jste k zastihnutí?

Používáte data?
Ne.
Jste na sociálních sítích i ve škole či práci?

Jakou sociální síť máte nejraději a z jakého důvodu?
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Třeba na YouTube jsou videa, která mi připadají zajímavá – například rozhovory, písničky,
videa z kultury. Na to se ráda podívám. Vybírám si však jen to, co mě zajímá. To je pro mě
úplně něco jiného než většina sociálních sítí. YouTube pro mě je i zdroj nějaké zábavy a
poučení.
Jaká sociální síť se Vám protiví a z jakého důvodu?
Nejvíc se mi protiví Instagram protože mi připadá nesmyslné dávat svůj soukromý život na
odiv lidem, kolikrát i úplně cizím. Jeví se mi to, jako kdybych vzala rodinné album, šla po ulici
a ukazovala bych ho náhodným lidem se slovy: „Dobrý den, podívejte se, tady jsem byla na
dovolené. Dobrý den, tady se mi narodilo dítě, podívejte se, jak je hezké.“ To bych přece taky
nikdy neudělala. Nenapadlo by mě uvařit si večeři a dát ji na Instagram. Připadá mi to celé
zvláštní. Co se týče Facebooku – s lidmi, které mám ráda, se s potěšením sejdu, ráda si s nimi
zavolám, ráda si s nimi zajdu na kafe, na víno, do kina, ale chci, abychom byli spolu,
nepotřebuji si s nimi i psát. Nejsem na to zvyklá a nechybí mi to.
Jaký typ obsahu na sociálních sítích většinou vyhledáváte?


Jaký typ obsahu sdílíte?

Jaká negativa pro vás sociální sítě představují? Zkuste mi vyjmenovat tři.
Připadá mi nebezpečná anonymita na sociálních sítích v tom smyslu, že nevím, jestli ten, se
kterým si píšu, je stejným člověkem i ve skutečnosti. Toho se bojím hlavně u svých dětí, že by
si mohli domluvit schůzku s někým cizím. Neměla bych strach o svoji osobu ale hlavně o děti.
Bojím se toho, že si budou psát s kamarádkou, a já si nebudu moct být jistá, jestli kamarádka
Kamila je i ve skutečnosti kamarádka Kamila, a ne například padesátník Kamil. Nahání mi
hrůzu to, že by jim mohl někdo ublížit. Potom mi připadá, že je na sociálních sítích ohromné
množství informací, které jsou nesmyslné, nepodložené. Nemyslím si, že je člověk schopen se
v tom vyznat a všechny dezinformace zaručeně rozpoznat. V tom taky dle mého tkví velké
nebezpečí zejména pro děti, které z toho všeho ještě nemají rozum. Plno lidem, nejen dětem, to
může ublížit. Pokud třeba někdo popíše „zázračnou dietu“, mladé holky jsou schopné zničit si
zdraví, protože pan neznámý sdílel nějaký nesmysl. Je třeba si uvědomit, že kdokoliv může na
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sítě něco napsat nebo natočit, ale to neznamená, že má ten dotyčný pravdu. Znechucují mě i ty
komentáře pod příspěvky – tolik nenávisti a zloby.
Připadá vám, že komentáře mohou nějak ovlivnit mentální zdraví mladých dospělých
právě ve věku šestnácti let?
To rozhodně. Mně připadá, že i pro dospělé lidi, umělce či politiky, kteří jsou na reakce
veřejnosti zvyklí, musí být velmi těžké tyto nenávistné komentáře ustát. Pro náctileté to ovšem
musí být ještě několikanásobně těžší, slavní lidé alespoň ví, jak s tím pracovat. Pokud však
teenager přidá nějakou neškodnou fotku a začnou mu chodit komentáře typu: „Vypadáš hrozně.
Jsi hnusná. Jsi odporná,“ tak to musí s tím dospívajícím člověkem strašně zamávat.
To teď narážíme na nějakou kyberšikanu. Připadá vám kyberšikana lepší / horší nebo
srovnatelná s normální šikanou?
Mně snad připadá kyberšikana horší – horší v tom, že je strašně těžko dohledatelná. Výsledky
kyberšikany a nějakého ponížení často vidí i tisíce lidí. Budu mluvit konkrétněji. Kdyby mě na
škole šikanoval jeden nebo dva lidi, mohu jít za vyučujícím, a říct, že ten a ten mi dělá to a to.
Je to lehce dohledatelné. Na internetu každý vystupuje pod nějakou přezdívkou. Policie a
odborníci jsou možná schopní to nějak dohledat, určitě to ale nebude nic jednoduchého. Navíc
je velký počet těch přihlížejících, kteří vidí, co si mezi sebou dotyční píšou.
Kdyby se vám dítě svěřilo, že je obětí kyberšikany, jak byste to řešila?
Určitě bych se šla s někým poradit, protože nejsem znalec. Můj první krok by byl, že bych se
poradila s někým, kdo tomu rozumí. Pokud by to bylo závažné, vyhledala bych policii. Kdyby
to situace vyžadovala, najala bych psychologa, aby mi poradil, jak s dítětem jednat.
Dokázal byste mi vyprávět nepříjemnou příhodu, která se Vám udála skrze sociální sítě?

Setkal jste se s kyberšikanou?
Nevím o tom.
Litoval jste někdy příspěvku, který jste uveřejnil?
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Promazáváte své příspěvky?

Jaká pozitiva pro vás sociální sítě představují? Zkuste mi vyjmenovat tři.
Největším pozitivem je kvantum informací. Všechno je ihned dohledatelné. Dále sociální sítě
nabízejí fůru zábavy, vzdělání, kultury – cokoliv mě napadne. Pokud bych brala teď YouTube,
tak tam najdu od návodu, jak uháčkuji šálu, až po způsob, jak přitluču skobičku do zdi. Najdu
tam recenze na knihy, recenze na představení, mají tam všechno. Taky mi připadá fajn, že
kdybych chtěla dělat sraz spolužáků po x letech, tak bych je skrze sociální sítě schopná ty
kontakty dohledat. Své výhody to má nejspíš i na seznamování, obzvlášť pro lidi, kteří mají
z navazování kontaktů nějakou fobii, neradi chodí do společnost nebo se neradi s lidmi
potkávají naživo hned na začátku. Samozřejmě tím naráží zase na to nebezpečí, jestli ten na
druhém konci je stejným člověkem, za kterého se vydává. To je vlastně ale i ve skutečném
životě, člověk se vždy může „vybarvit“.
Byla byste ráda, kdyby například ten YouTube byl v době, kdy jste vyrůstala? Nebo jen
vidíte pár pozitiv na něčem, co vám obecně připadá jako zlo?
Já si myslím, že celkově jsou sociální sítě dobro. Podle mě to všechno začínalo jenom s dobrou
myšlenkou, žádný špatný úmysl v tom nebyl a bylo to branné tak, že to lidem pomůže. Bohužel
lidé si tam přinesli i to špatné, hledají v tom i to špatné. Prvotní myšlenka určitě byla úžasná.
Znáte někoho ze svého okolí, kdo se seznámil skrze sociální sítě?
V práci mám dvě kolegyně, které se seznámily přes Facebook. S partnerem jsou dodnes spolu.
Dokázal byste mi vyprávět příjemnou příhodu, která se Vám udála skrze sociální sítě?

Chtěl byste si vydělávat skrze sociální sítě? Proč?
Ne, pokud narážíme na youtubery a influencery, tak to mi připadá jako naprosto zbytečná
profese. Nikdy dřív tato profese nebyla a nikomu nechyběla. Nějací názoroví vůdci byli, ale
určitě jich nebylo tolik jako dneska. Na sociálních sítích to je samá reklama, je to nepříjemný,
otravuje to. Já si myslím, že většinu lidí to obtěžuje. Ať koukám na cokoliv, skáčou na mě
reklamy ze všech stran. Připadá mi to jiné v tom, že když nějaký umělec dělá reklamu na
sociálních sítích, tak alespoň už předtím něco dokázal. To jeho doporučení je něčím doložené.
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Ale tohle jsou pro mě naprosto neznámí lidí, vůbec nevím, co dokázali nebo nedokázali. Obecně
si myslím, že to je zbytečná profese, která lidem nepřináší nic dobrého. Mohli by dělat daleko
smysluplnější činnosti.
Kontrolujete nějakým způsobem aktivitu na sociálních sítích svých dětí?
Rozhodně nelezu dětem do mobilu, ale když byly děti menší, tak jsme se o sociálních sítích
bavili. Snažila jsem se mít lehký přehled o tom, co a jak tam dělají. Často jsem s nimi mluvila
o nebezpečích, která to přináší. Když vezmeme ten mladší věk, desetiletého syna, tak se snažím
i omezit dobu strávenou na počítači, který nemá v pokojíčku ale dole v obýváku. Díky tomu
pořád mohu jedním okem sledovat, na co tam kouká. Až se dostane do věku, kdy nebude chtít
mít počítač v obýváku, budu doufat, že v té hlavičce už to je trochu srovnané a ví, co může a
co nemůže. O nástrahách a rizicích sociálních sítí jsem se se všemi dětmi však vždy dostatečně
bavila. taky si myslím, že jsem se v dětech možná trochu snažila vyvolat strach ze sociálních
sítí, nevím, jestli to je dobře, to nejsem schopná říct, ale chtěla jsem, aby z nich měly trochu
respekt. Z toho důvodu jsem jim občas schválně předkládala takové strašáky a rizika. Díky
tomu doufám, že nepůjdou na schůzku s cizím člověkem, nebudou sdílet nevhodné fotky.
Přirovnávala jsem jim to k tomu, že když potkají neznámého člověka, tak mu taky nebudou
vyprávět kolik jim je, kdy bydlí, kolik jim je let, co měli k obědu a jaké jsou znamení
zvěrokruhu. Přesto tyhle informace lidé na sociální sítě běžně dávají, a nepřipadá jim to nijak
zvláštní.
Vy máte děti ve věku 10, 16 a 22. U kterých se těchto rizik nejvíc bojíte?
V současné době mě nejvíc děsí dítě ve věku deseti let, protože největší riziko obecně vnímám
u dětí ve věku 13 až 15 let. To mi připadá jako takový nešťastný věk z důvodu naivity. Je
možné, že ty děti podceňuji, ale připadá mi, že na sociálních sítích vídají atraktivní bohatý lidi,
vzhlížejí k nim, připadá jim, že kde je bohatství, tam je štěstí. Syn mi třeba takhle ukazuje videa,
kde bohatí teenageři natáčí ve videích své domy a auta. V tom videu se youtuber šťastně
usmívá, a to dítě má pocit, že to nejšťastnější člověk na světě. Domnívám se, že jim obsah
sociálních sítí ničí i žebříček hodnot, který se v nich rodiče snaží výchovou budovat. Takže i
tohle se mu snažím vysvětlovat – že bohatství nutně neznačí štěstí, to, že někdo procestoval
svět, neznamená, že má krásný život. Já se můžu snažit dát těm dětem nějaké hodnoty, která
sama uznávám, to, jestli je i přijme za své, je už věc druhá. Každopádně tento předškolní věk
už je pravá chvíle na to, s těmi dětmi o sociálních sítích začít mluvit. Postupně přibudou jiné
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starosti a hrozby, začnu se synem mluvit třeba o sdílení fotek, aby tam nedal něco, za co by se
mu jiné děti mohly vysmívat nebo ho tím vydírat.
Jelikož se teď věnujeme hlavně těm šestnáctiletým dospívajícím, tak kde vidíte největší
rizika u nich?
Největší strach mám z toho, že se bude Adriana kamarádit s někým, kdo je na první pohled
úžasný, milý, inteligentní, vtipný, má krásnou fotku, ale potom se ukáže, že to vůbec není on.
Nechci být hysterická, samozřejmě to může být i pravdivé, ale kdyby třeba šla na schůzku
s člověkem, kterého zná přes sociální sítě, tak bych se určitě bála. Vím, že by mi neřekla:
„Mami, pojď se mnou,“ ale stačilo by, kdybych byla někde poblíž. Věřím však svým dětem, že
by něco takového neudělali tak naivně.
Usměrňujete jejich aktivitu?
Musím říct, že Adriana dostatečně dobře ví, co by mi vadilo, takže jsem nikdy nezažila, že by
měla na sítích fotku, u které bych si pomyslela, že to je katastrofa.

Co je pro vás katastrofa?
Tím myslím nějaké fotky, kde by se třeba fotila v plavkách, nějaké vyzývavé fotky. Zároveň
ani o sobě nesděluje osobní informace jako jsou adresa, telefonní číslo, údaje, dle kterých by ji
někdo dokázal vyhledat. Často mě děsí, že jak Adriana říká, občas jí napíšou pochybné
existence. Jsem ale ráda, že ona nijak neodpovídá.
Co si o těchto případech myslíte? O lidech, kteří píšou do zpráv mladým nezletilým
dívkám a posílají fotky svých přirození.
Je to hrozné, ale hlavně to je nekontrolovatelné a nikdo nemá šanci to zastavit. Jediná možnost
proto tkví v edukování dětí. Je potřeba s nimi mluvit, aby na takové zprávy jednou nereagovali
– smazat, neodpovídat a ignorovat. Myslím si, že by to ale nemělo být pouze v kruhu rodinném,
ale obdobné výchovy by se dětem mělo dostávat i ve škole. Podobné přednášky by měly začít
klidně už u dětí ve školce, jelikož se ta hranice čím dál víc snižuje. Dnešní školkové děti si ta
vide pouští už samy, takže už malé předškolní dítě by mělo znát nebezpečí, která sociální sítě
přinášejí. Samozřejmě jak ten věk roste, mělo by se to přizpůsobovat a mluvit zase o jiných
tématech.
Přijde vám mediální výchova v Česku jako dostačující?
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Připadá mi strašně nedostačující. U první dcery (22 let) proběhla maximálně nějaká přednáška
na gymplu, což už je pozdě – katastrofa. Druhá dcera (16 let) mi vyprávěla, že měli jednu
přednášku na základní školy, kdy přišla paní v předdůchodovém věku, a povídala jim to
takovým způsobem, že ty děti se tomu smály. Ty děti byly daleko před ní a věděly o sociálních
sítích mnohem víc, než co jim vykládala ona. Rozhodně je to nikam neposunulo. Potom byla
přednáška pro rodiče od policie. Na té jsem byla, a to bylo hezky udělané. Bylo vidět, že ten
policista tomu rozumí a je to jeho náplň práce. Ale bylo to s rodiči, tohle všechny by
potřebovaly slyšet hlavně ty děti. Nejmladší syn, i když mu je deset let, tak od školy
neabsolvoval zatím ani jedinou přednášku, což je určitě špatně, protože děti jeho věku jsou na
internetu a sociálních sítí už dávno aktivní. Nebezpečí je i v tom, že ne každý rodič v tomhle
směru vyvíjí nějakou iniciativu, je tedy potřeba aby se angažovala v první řadě škola. Kdyby to
tak bylo, nebylo by tolik mladých lidí, kteří páchají sebevraždy a tolik útoků sexuálních
predátorů na mladistvé. Nedávno ve zprávách bylo, jak mladá dvanáctiletá holčinka sedla na
vlak a vyrazila za mladíkem, se kterým se setkala někde na sociálních sítích. Je vidět, že některé
děti stále nevědí, že to nebezpečí tam existuje.
V čem u tohoto konkrétního případu vidíte největší problém?
To se těžko posuzuje, samozřejmě to bude i věc hormonů. Když se zamiluje dvanáctiletá slečna,
tak nevidí a neslyší. Nechci tedy dávat vinu ani rodině ani škole. Když však dítě bude odmalička
poslouchat nástrahách sociálních sítí, tak bude obezřetnější u lidí, které vůbec nezná. Dítě bude
vědět, že to, že píše, že se jmenuje František a má krásný modrý oči, vůbec nemusí znamenat,
že se jmenuje František a má krásný modrý oči. Když tohle budou ty děti vědět a budou mít
nějakou důvěru k těm rodičům, tak to může celé proběhnout jinak. Slečna může přijít za
mamkou a říct, že se chce s Františkem setkat, ta jí to dovolí, ale pojede s ní, a když to bude
opravdu modrooký František, tak si spolu můžou jít na zmrzlinu, zatímco maminka počká
v autě. To mi připadá schůdné pro obě strany. Je mi však jasný, že tohle nemůže fungovat ve
všech rodinách a každé dítě je jiné, ne všechny schopné na tohle přistoupit.
To už vyžaduje hroznou benevolenci od rodičů. Ne každý rodič by byl ochotný jet 150 km
za Františkem.
Sto padesát kilometrů je opravdu hodně, ale v ten moment už je rodič schopný tomu dítěti
poradit a promluvit si s ním. Například pokud modrooký František chce moje dítě skutečně
vidět, tak můžeme udělat kompromis a sejít se napůl cesty.
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Jak jsme se bavily o sexuálním obsahu, který muži posílají ženám nebo mladým
děvčatům, myslíte si, že to bude mít negativní vliv na jejich pozdější sexuální život?
To nedovedu posoudit. Myslím, že dnešní děti mají celkově těch informací tolik a obecně
mnohem dřív, než tomu bylo u mé generace. A k tomu stačí televize. Za mého mladí byla
kriminálka, kde se střílí, od osmi hodin večer – pomalu s hvězdičkou. Dnes stačí pustit ve tři
odpoledne jakýkoliv program, a všude jsou detektivky, střílí se, odehrávají se postelové scény.
Dětem stačí, že jsou rodiče ještě v práci, a kouká na vraždy a podobně. To už se v dnešní době
podle mě vůbec neřeší.
Chtěla jste po nich smazat nějaké příspěvky?
Nikdy jsem po dětech nic smazat nechtěla.
Používala k tomu nějaké nástroje?
Teď už budu mluvit pouze o mém desetiletém synovi, protože jedna dcera je už úplně dospělá,
druhá je téměř dospělá, takže tam už nemám šanci nějak aktivně zasahovat, tam už můžu jenom
věřit. Co se syna týče, tak určuji čas a dobu, kdy ten mobil vůbec může mít v ruce. Má
povelenou hodinu na hraní ve školní dny, o víkendu si klidně půl hodiny hraje dopoledne,
hodinku si nechá na večer. Mně osobně daleko méně vadí, když hraje v obýváku hry na počítači.
Vidím, jakou hru hraje, a beru to jako hru, ale brouzdání na YouTube mi vyloženě vadí. Nemám
nic proti tomu, když si najde například nápad na výrobek do školy. Mockrát se bavíme o sportu,
který ho obecně baví, tak ho i vybídnu, ať o něm najde na YouTube nějaké informace, videa.
Nemám ale ráda, když tráví čas tím, že si lehne do postele, a tím palečkem si přehrává jedno
video za druhým Připadá mi to jako ztráta času a je tam sám, takže nevím, na co kouká. Pokud
má mobil v obýváku a já vidím, že se tam hledá informace o králících, kterého jsme mu nově
pořídili, tak mi to vůbec nevadí, dozví se spoustu informací, které mi pak sděluje, a sama jsme
ráda, že jsme se něco nového dozvěděla. Nesnáším to, že jen zabíjí čas nějakými blbostmi.

Jakého obsahu se na YouTube bojíte nejvíc?
Co mi třeba syn ukazoval jako hroznou legraci, byla videa nějakých youtuberů, jména si
nepamatuji, kde vzali basebalové pálky a rozbili auto. Já byla zděšená, on nadšený. V druhém
videu nějaká parta youtuberů běhala jako šílená, tu praští do okna, tu kopnou do dveří, tu svého
kamaráda zavřou do komory pod schody, hulákají u toho, ječí u toho, a má to být strašná
legrace.
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Co vám na tomto obsahu vadí?
Vadí mi to, že dělají něco, co je zakázané a morálně špatné. Já přece nemohu rozbíjet cizí
majetek.
Tak svoje auto například rozbít mohu.
To nebylo jeho auto, on pak vyndal z kapsy balík peněz a vytřeštěnému klukovi, který podle
všeho auto vlastnil, položil do dlaně balík peněz. Tím to bylo vyřešeno. To se mi celé jeví jako
nějaké nabádání k trestné činnosti. Každopádně to je však nevýchovný obsah. Pak mi ještě vadí
youtubeři, kteří hrají hry a používají u toho vulgarismy, což se děje docela často. Naštěstí
vzhledem k tomu, že na to syn kouká v obýváku, tak u podobného videa řekne: „No mami, ten
mluví blbě, viď,“ a vypne to, protože ví, že mi to vadí. Kdybych tam však v tu chvíli nestála,
pravděpodobně bude koukat dál. Já si však myslím, že pokud youtuber dělá video pro děti, což
tento herní obsah není pro nikoho jiného, tak by si měl silně popřemýšlet o tom, jaké má
výrazivo používat. Pokud se živí tím, že hraje dětskou hru, tak si je rovněž vědom, že vydělává
na dětech. Tomu by měl i přizpůsobit svůj slovník.
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Rozhovor 3: Tadeáš
Jméno: Tadeáš
Rok narození: 2004
Škola: střední škola stavební
Záliby: florbal, kamarádi

Na jakých sociálních sítích jsi zaregistrován?
Jsem zaregistrovaný na Facebooku, Instagramu, Twitteru, TikToku, Youtube, dále mám
WhtsApp a Messenger.

Na jakých sociálních sítích jsi aktivní?
Nejaktivnější jsem asi na Instagramu.
Kolik času trávíte odhadem trávíš denně času?
Odhadem jsem na sociálních sítích tak dvě hodiny denně.

Kdy jsi k zastižení?
Já mám mobil u sebe, takže když mi někdo napíše, tak mu vždy odepíšu. Kromě noci když
spím.
Používáš data?
Používám data.
Jsi na sociálních sítích i ve škole či práci?
Když jsme ještě chodili do školy před karanténou, tak moc ne, protože jsem na sociální sítě
neměl moc času. Na brigádě mobil už vůbec nepoužívám. Data si nevypínám, ale mám zapnutý
tichý režim, aby mi mobil nezačal zvonit při hodině.
Jakou sociální síť máš nejraději a z jakého důvodu?
Mám rád Instagram a TikTok. Úplně nejraději mám asi Instagram, protože mi připadá takový
jednoduchý, je v něm hodně obsahu, který můžu sledovat a není těžké s tou aplikací pracovat.

Jaký obsah tam sleduješ?
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Sleduji tam oblečení, abych věděl, co zrovna vychází. Mám tam hráče videoher, florbalisty a
obecně zajímavé lidi a osobnosti.
Jaké osobnosti máš například na mysli?
Mám tam tři odvětví osobností – sportovce, známé herce, které mám rád, a potom lidi, kteří
jsou motivační ve smyslu vydělávání peněz.
Spíš ze zahraničí nebo od nás?
V Česku tolik lidí ani není, takže většinou sleduji zahraniční lidi.
Jaká sociální síť se ti protiví a z jakého důvodu?
Nemám rád WhatsApp. Připadá mi zastaralý a špatně se ovládá. Možná i Facebook je už takový
zastaralý.
Proč tě to už na Facebooku nebaví?
Ten obsah, který se tam přidává, už není kvalitní, protože všichni jsou už na Instagramu.
Facebook mi nemá co nabídnout.
Připadá ti, že i tvoji vrstevníci už nejsou na Facebooku tolik aktivní?
Stoprocentně.
Jaký typ obsahu na sociálních sítích většinou vyhledáváš?
Je to tak padesát na padesát. Větší část, přibližně 6070 %, zabírají videohry a věci, které mě
baví a které mám aktuálně rád. Ten zbytek jsou naučné věci jako jsou podcasty a videa
s nějakými zajímavými lidmi.

Na jaké téma rád posloucháš podcasty?
Já to mám tak, že si podcast rád poslechnu kdykoliv je tam někdo zajímavý, kdo mi má co říct
a nabídnout. Pokud mluví chytře, je mi jedno, jaké je téma nebo odvětví, mám to rád.

Jaký typ obsahu sdílíš?
Já nejsem úplně aktivní ve smyslu, že bych sdílel, co zrovna snídám. Občas akorát přidám
nějaké fotky na Instagram, nebo něco pošlu do soukromého chatu kámošům, většinou nějaké
memy, ale nic vyloženě nevytvářím.
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Dokázal bys mi popsat, jaké fotky například přidáváš?
Na Instagramu mám jednu sportovní fotku, ale jinak hlavně fotky sebe.
Jaká negativa pro tebe sociální sítě představují? Zkus mi vyjmenovat tři.
Strašně lehce se na sociálních sítích tvoří závislost. Za další to bere hroznou spoustu času, který
by se dal využít jinak a lépe. Taky mi připadá, že je na sociálních velká spousta obsahá, který
není vždy vzdělávací či jiným způsobem obohacující, a člověk je díky tomu uzavřený ve své
bublině, nevnímá reálný svět ale pouze ty blbosti, které jsou na sociálních sítích. Tím narážím
i na fake news a dezinformace, ale hlavně lidé ztrácí kontakt s realitou.
Když jsi zmínil závislost a ztrátu času, snažíš se proti tomu nějak aktivně bojovat a ty
sociální sítě regulovat?
Já jsem dřív trávil hodně času na sociálních sítích a teď jsem zjistil, že to nemá smysl, tak jsem
si řekl, že na tom můžu být maximálně ty dvě hodiny denně, což většinou ani nenaplním.
Většinou to je tak, že ty dvě hodiny naplním i sledováním nějakých seriálů, občas ty podcasty.
Hodinu před spaním se už snažím do mobilu vůbec nekoukat, abych si odpočinul.
Co tuhle změnu způsobilo?
Uvědomil jsem si, že už dospívám a že bych možná chtěl dosáhnout něčeho jiného než jen celý
den koukat na Instagram.
Dokázal bys mi vyprávět nepříjemnou příhodu, která se ti udála skrze sociální sítě?
Jednou nějaký mně neznámý člověk založil profil, kde se tvářil, že to jsem já, a psal hrozný
nesmysly, přidával tam takový trapný urážlivý fotky. Byla to v podstatě taková krádež identity.

Jak dlouho to trvalo?
Vzhledem k tomu, že jsem mu napsal já a pár mých kamarádů, tak asi dostal strach a hned to
všechno smazal, takže to trvalo dohromady asi dva dny.
To byl někdo, kdo tě znal?
Já vůbec nevím, kdo to byl, doteď nemám tušení, ale asi to byl někdo, kdo mě znal.
Setkal jsi se s kyberšikanou?
Asi ne.
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Litoval jsi někdy příspěvku, který jsi uveřejnil?
Ne, já nepřidávám příspěvky, kterou jsou nějak soukromý. To, co nechci, aby někdo viděl, tam
nedávám.
Promazáváš své příspěvky?
Vždy se snažím mít ten profil co nejlepší a fotky, které mi do feedu nezapadají, promazávám.
Z jakého důvodu je mažeš?
Většinou se mi ta daná fotka už nelíbí nebo nezapadá mezi ostatní fotky. Mažu i staré a
neaktuální fotky, protože tak prostě už nevypadám.
Nezapadáním narážíš na nějaké estetické hledisko?
Když tam mám fotky sebe a pak jednu, jak hraji florbal, tak mi to nezapadá do sebe.
Jaká pozitiva pro tebe sociální sítě představují? Zkus mi vyjmenovat tři.
Největší pozitivum, které teď vnímám, je že i v současné době jsem v kontaktu s kamarády a
můžeme se volat a vidět. Další plus je škola a to, že teď nejsme úplně odříznutí od světa.
Pozitivní také je, že občas je obsah i motivační. Když třeba vidím, že ostatní lidi cvičí nebo
dělají něco produktivního, tak se cítím blbě, když zrovna nic nedělám.
Má to někdy na tebe i opačný dopad, když vidíš ty lidi dělat produktivní věci?
To si nemyslím, to už je závist. To nepociťuji.
Dokázal bys mi vyprávět příjemnou příhodu, která se ti udála skrze sociální sítě?
Poznal jsem skrze sociální sítě pár lidí, se kterýma se teď kamarádím.
Chtěl by sis vydělávat skrze sociální sítě? Proč?
Kdybych měl být nějaký influencer a sociální sítě by měly být mým jediným zdrojem obživy,
tak to asi ne. Myslím si však, že když se spojí sociální sítě s nějakým reálným povoláním, tak
je dobrý vedlejší přivýdělek. Influencer bych ale být nechtěl.
Konzultuješ s rodiči obsah na sociální sítě?
Ne. Na nějakých je mám mezi přáteli, na jiných ne, protože tam ani nejsou.
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Chtějí po tobě někdy abys něco smazal či upravil?
Ne, já rodičům taky nekecám do toho, co tam přidávají, i když mi to může připadat trapný, to
je každého věc.
Máš na nějakých sociálních sítích své rodiče / příbuzné zablokované?
Ne, vidí všechno, ale je to v pohodě a neřeší to.
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Rozhovor 4: Paulína
Jméno: Paulína
Rok narození: 1974
Zaměstnání: obchodník
Záliby: sport

Na jakých sociálních sítích jste zaregistrovaná?
Jsem zaregistrovaná na Facebooku a Instagramu.

Na jakých sociálních sítích jste aktivní?
Aktivní jsem asi na Instagramu i Facebooku stejně, ale já obecně nejsem moc aktivní. Nic moc
nepřidávám, spíš jenom koukám.
Kolik času trávíte odhadem trávíte denně času?
Myslím si, že to bude tak 45 minut.

Kdy jste k zastihnutí?
Online jsem celý den a když mi někdo něco napíše, tak reaguji po celý den.
Používáte data?
Používám je pořád.
Jste na sociálních sítích i ve škole či práci?
V práci data taky nevypínám, takže i tam odpovídám.
Jakou sociální síť máte nejraději a z jakého důvodu?
Nejraději mám asi Instagram, protože tam nacházím hodně inspirace na cvičení. Já tam sleduji
cvičitelky od nás i z ciziny, takže to sleduji, a pak podle toho cvičím.
Jaká sociální síť se Vám protiví a z jakého důvodu?
Nemám ráda sociální síť LinkedIn, tu pracovní. Tam jsem taky byla zaregistrovaná, ale
vzhledem k tomu, že se to týká pracovních aktivit, tak to vůbec nepoužívám. Není to tak, že by
se mi síť protivila, ale nepoužívám ji proto, že ji nepotřebuji. Já se tam zaregistrovala v době,
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kdy jsem měnila práci, a teď už mi to na nic není. Myslím si, že LinkedIn je spíš zajímavý pro
lidi, kteří chtějí změnit zaměstnání.
Jaký typ obsahu na sociálních sítích většinou vyhledáváte?
Nejvíc sleduji vše, co se týká zdravého životního stylu. Potom koukám na cestovatelské fotky
– hory a podobně.

Jaký typ obsahu sdílíte?
Já toho moc nesdílím. Když už, přidávám fotky ze sportovních aktivit. Nedávno jsem přidala
nějaké fotky z hor. To mi nejvíc dělá radost. Když mi na horách přeje počasí a povede se mi
nějaká fotka, tak o tu se pak podělím. Taky mám velmi ráda tvoření věnců, takže když se mi
něco povede, tak si to pak vyfotím na Instagram. Je to i z toho důvodu, že tam sama vidím
zpětně tu historii výtvorů. Je to takové přehledné – jako album. V mobilu je těch fotek příliš, a
špatně se hledají. To jsou ale asi jediné věci, které sdílím.
Jaká negativa pro vás sociální sítě představují? Zkuste mi vyjmenovat tři.
Určitě ztráta anonymity, když neznámý člověk si tě může vyhledat a vše o tobě zjistit. U vás
mladých lidí může být problém i s přidáváním nějakého choulostivého obsahu. Potom když
žádáte v budoucnosti o zaměstnání, tak si vás prověří, a na tohle tam narazí. To tedy taky není
nic moc – to, že se o tobě dá vše dohledat. Do třetice mi vadí, že na základě toho, na co se na
sociálních sítích koukám, se mi nabízejí různé reklamy.
Dokázal byste mi vyprávět nepříjemnou příhodu, která se Vám udála skrze sociální sítě?
To určitě ne, já jsem taková opatrná. Nedostávám žádné nevyžádané zprávy. Když mě požádá
o přátelství někdo, koho neznám, tak to nepotvrzuji, ale jinak mi nikdo nic neposílá.
Setkal jste se s kyberšikanou?
S kyberšikanou jsem se nesetkala. Slyšela jsem o tom, vím, co to je, ale osobní zkušenost s tím
nemám, a myslím, že ani moje děti ji nezažily. Minimálně o tom nic nevím.
Litoval jste někdy příspěvku, který jste uveřejnil?
Ne.
Promazáváte své příspěvky?
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Já tam toho moc nedávám, takže ani ne. Možná jsem občas promazala nějaké staré fotky.
Hlavně jsem si je ale na Facebooku víc zabezpečila, aby je mohli vidět pouze mí přátelé. Na
Instagramu mám obsah taky viditelný pouze pro své blízké. Hlavně ale nikam moc nepřidávám
fotky reálných lidí – spíš nějakou přírodu.
Jaká pozitiva pro vás sociální sítě představují? Zkuste mi vyjmenovat tři.
Pozitivum je, že vím, co dělají moji přátelé. Vím, že byli na dovolené, vidím, jak se měli.
Člověk se s nimi nemusí ani potkat, ale z jejich profilů vše zjistím. ZA další, všechno se tam
rychle vyřeší, komunikace skrze sociální sítě je snadná a rychlá. V rodině třeba používá
WhatsApp, tam využíváme různé skupiny, což mi připadá praktické. NA sociálních sítích také
nalézám spoustu inspirace. Mě třeba chytlo to cvičení a běhání, takže tam vidím spoustu věcí,
které mě zajímají – co se nosí, kam vycestovat. Přijdu tak na věci, které by mě samotnou ani
nenapadly.
Dokázal byste mi vyprávět příjemnou příhodu, která se Vám udála skrze sociální sítě?
Nic konkrétního mě nenapadá. Potěší mě, když se mi povede nějaká fotka a hodně lidí mi ji
olikuje.
Chtěl byste si vydělávat skrze sociální sítě? Proč?
Rozhodně ne, já na to absolutně nejsem ten vhodný typ.
Proč si myslíte, že na to nejste vhodná?
Jednoduše si myslím, že nejsem člověk, který by někoho dalšího zajímal.
Myslíte si, že je na to potřeba určitá povaha?
Je na to potřeba určitá povaha, protože jde do jisté míry o ztrátu soukromí, což není každému
příjemné. Se ztrátou soukromí musejí být tito lidé sžití a nesmí jim to vadit. Myslím si, že je to
spíš pro mladší generace, a tito lidé musí mít o prezentovaném tématu velký přehled a svým
sociálním sítím věnovat spoustu času. Při normální práci, kterou mám já, by to zabíralo spoustu
času, což by mě nebavilo.
Kontrolujete nějakým způsobem aktivitu na sociálních sítích svých dětí?
V dnešní době už vůbec, dnes už je to o důvěře, syn (16) i dcera (22) jsou velcí, takže je
nekontroluji. Na sociálních sítích je ale mám v přátelích, takže jejích aktivitu vnímám, pokud
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mě nemají nějak zakázanou. Co se týče Tadeáše, tak toho zajímá spíš hraní her než nějaké
sociální sítě.
Usměrňujete jejich aktivitu?
Úpravu jsem po nich nikdy nechtěla. Nikdy nepřidali nic, co by mi vadilo, ale hlavně skoro nic
nepřidávají. Spíš než obsah, jsem se snažila usměrnit dobu, kterou na mobilu trávili, protože si
myslím, že to je hrozný žrout času. Já i osobně měla období, kdy jsem na sociálních sítích
trávila víc času, pak jsem si ale řekla, že mi to nic nepřináší, a tak jsem to vyměnila za
prospěšnější věci. Mám na mobilu nainstalovanou aplikaci na angličtinu, takže se sice nejdřív
kouknu na nějaké fotky na Instagramu, pak se ale radši věnuji například té angličtině. Díky
tomu mi aspoň ten čas strávený s mobil v ruce něco přinese.
Chtěla jste po nich smazat nějaké příspěvky?
Mazání jsem po nich určitě nikdy nechtěla.
Používala jste k usměrňování času stráveného na sociálních sítích nějaké nástroje?
Vymáhala jsem to na nich jenom slovně a nedůsledně. Velký úspěch to nemělo, já jsem ve
všem taková nedůsledná, takže si myslím, že to velký dopad nemělo. Nikdy jsme například
nevypínali WiFi. Spíš jsme o tom jen mluvili. Když byli úplně malí, tak například neměli mobil
na noc u sebe, ale u nás všechno pohoří na té nedůslednosti.
Mluvíte někdy o nebezpečích na sociálních sítích?
To ano, na ta jsme narazili zrovna nedávno v tom smyslu, aby si Tadeáš uvědomil, že když o
někom napíše něco špatného na sociální sítě, může se mu to jednou vrátit, mít například
problém v práci. Osobně si ale myslím, že na tohle jsou horší holky, ti kluci se jen kouknou na
sociální sítě, a pak spíš hrají hry. Taky doufám, že je nějak vychovaný a má určité mantinely.
Žádný průšvih zatím ve spojitosti se sociálními sítěmi nebyl, takže to beru, že ví, co a jak.
Měl Tadeáš i nějakou mediální výchovu ve škole?
Vyloženě předmět určitě neměl, ale nějakou přednášku, kde se zdůraznila rizika, asi měli.
Nedokážu však posoudit, do jaké míry byla užitečná.
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Rozhovor 5: Felix
Jméno: Felix
Rok narození: 2004
Škola: mechanik strojů a zařízení – lanovkář
Záliby: fotografování, lyžování, obecně sport a cestování

Na jakých sociálních sítích jsi zaregistrován?
Jsem zaregistrovaný na Facebooku, Instagramu, Snapchatu, Clubhousu a Youtube.

Na jakých sociálních sítích jsi aktivní?
Nejaktivnější jsem na Instagramu.
Kolik času trávíte odhadem trávíš denně času?
Odhadem jsem na sociálních sítích tak tři hodiny denně.

Kdy jsi k zastižení?
Odpovídám po celý den.
Používáš data?
Ano.
Jsi na sociálních sítích i ve škole či práci?
Ano, na sociálních sítích jsem i ve škole.
Jakou sociální síť máš nejraději a z jakého důvodu?
Nejraději mám Instagram, jelikož fotím. Ty fotky tam přidávám a lidi na Instagramu mi
poskytují nějakou zpětnou vazbu.
Máš vytvořený nějaký fotografický účet nebo fotky přidáváš na svůj osobní účet?
Je to můj osobní účet, ale ani tam nesdílím vše, takže většinu tvoří tyhle umělečtější fotografie.
Co fotíš?
Nejčastěji fotím krajinu.
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Na co fotíš?
Všechno fotím na zrcadlovku.
Jaká sociální síť se ti protiví a z jakého důvodu?
Protiví se mi Twitter, ten jediný nepoužívám. Nenašel jsem v něm význam. Píšou se tam jenom
slova a já si pouze na základě slov nedokážu představit, co tím chce člověk říct. Postrádám tam
ten důraz na vizualitu.
Jaký typ obsahu na sociálních sítích většinou vyhledáváš?
Sleduji, co dělají moji kamarádi.

Jaký typ obsahu sdílíš?
Na všechny svoje sociální sítě přidávám hlavně svoje fotografie z cest a přírody.
Jaká negativa pro tebe sociální sítě představují? Zkus mi vyjmenovat tři.
Jako největší negativum vnímám ztrátu času. Dále riziko narušení soukromí, když mi napíšou
lidi, které neznám. Taky je na sítích spousta divnolidí, které bych normálně nepotkal.
Dokázal bys mi vyprávět nepříjemnou příhodu, která se ti udála skrze sociální sítě?
Určitě mě nenapadá nic konkrétního, já se všechny divné zprávy už naučil ignorovat.
Setkal jsi se s kyberšikanou?
Nevím o tom.
Litoval jsi někdy příspěvku, který jsi uveřejnil?
To asi ne.
Promazáváš své příspěvky?
Starší fotky, které se mi už nelíbí, mažu, ale ne z toho důvodu, že bych litoval jejich uveřejnění.
Jednoduše s nimi už nejsem spokojen.
Jaká pozitiva pro tebe sociální sítě představují? Zkus mi vyjmenovat tři.
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Tak pro mě hlavním pozitivem je tak zpětná vazba, které se mi dostává u mých fotografií. Dále
skrze sítě poznávám spoustu nových lidí a také se od nich často dozvím něco nového. Takže
pozitivem určitě je i získávání informací.
Dokázal bys mi vyprávět příjemnou příhodu, která se ti udála skrze sociální sítě?
Poznal jsem se se spoustou nových lidí a dostala se ke mně plno příležitostí, které se pak
intenzivně promítly i do reálného offline světa.
Jaké příležitosti máš na mysli?
Myslím tím třeba seznámení s jedním mým kamarádem, který je z druhého konce Republiky,
takže bych ho za normálních okolností nikdy nepoznal. Z něj se stal můj parťák na cesty a teď
spolu všude jezdíme.
Chtěl by sis vydělávat skrze sociální sítě? Proč?
To bych nechtěl. Zaprvé bych chtěl v reálném životě dělat něco jiného a zadruhé mi vydělávání
na sociálních sítích nepřipadá jako jistota. Takoví lidé jsou závislí na nějakém médiu a
uspokojování potřeb ostatních, aby jim zachovali přízeň. Nepřipadá mi to stálé.
Konzultuješ s rodiči obsah na sociální sítě?
Ano, snažím se o to.
Máš na nějakých sociálních sítích své rodiče / příbuzné zablokované?
Rodiče jsem si zablokoval vždy jen na chvíli, když jsem na Instagram Stories přidával něco, co
jsem nechtěl, aby rodiče viděli.
Třeba popíjení alkoholu?
To ne, spíš, když jsem lezl někam, kam nemám, tak aby maminka neměla zbytečný strach, že
se mi něco stane.
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Rozhovor 6: Vanda
Jméno: Vanda
Rok narození: 1967
Zaměstnání: magistra v lékárně
Záliby: turistika

Na jakých sociálních sítích jste zaregistrovaná?
Jsem zaregistrovaná na Facebooku, WhatsAppu, Instagramu a Messengeru.

Na jakých sociálních sítích jste aktivní?
Nejaktivnější jsem na Facebooku a WhatsAppu.
Kolik času trávíte odhadem trávíte denně času?
Telefon mi ukazuje, že na sociálních sítích trávím tři hodiny za týden, takže by to mohlo být
takových 30 minut za den.

Kdy jste k zastihnutí?
Já nemám data, takže odpovídám pouze když jsem připojená na WiFi.
Používáte data?
Ne.
Jste na sociálních sítích i ve škole či práci?
V práci odpovídám, protože nám zakázali soukromé emaily z důvodu zavirování počítačů,
proto nám přidali zdarma data, takže v práci mohu odpovídat.
Jakou sociální síť máte nejraději a z jakého důvodu?
Nejraději mám asi Facebook, na něm jsem už víc než deset let. Mám tam přidané různé novináře
a divadelní kritiky a čtu si jejich aktuální příspěvky a glosy. Obsahově je pro mě tedy
Facebooku nejzajímavější. Je to takový můj denní zdroj informací.
Jaká sociální síť se Vám protiví a z jakého důvodu?
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Nemám ráda LinkedIn, protože to bylo v angličtině. Děti mi to sice zaregistrovaly, ale já
anglicky neumím, takže mi byla k ničemu. Stále tam sice mám učet, ale čas tam netrávím žádný.
Z těch českých sociálních sítí všechny každý den krátce projedu a žádné výhrady nemám.
Jaký typ obsahu na sociálních sítích většinou vyhledáváte?
Už jsem zmínila glosy od novinářů a kritiků, ale sleduji hodně i sportovce, hudebníky i politiky.
Mám to takové všeobecné, nic vyhraněného.

Jaký typ obsahu sdílíte?
Já občas přidávám jen fotky z túry – přírodu, okolí a Krkonoše obecně.
Jaká negativa pro vás sociální sítě představují? Zkuste mi vyjmenovat tři.
Sociální sítě jsou v prvé řadě velkým žroutem času, stává se, že se na nich zaseknu, a přitom
bych za tu dobu udělala mnohem užitečnější práce. Další riziko je šíření nepravd a neověřených
informací. Rozhodně se nedá věřit všemu, co si tam člověk přečte. Za třetí vnímám negativum
v zasahování do soukromí.
Dokázal byste mi vyprávět nepříjemnou příhodu, která se Vám udála skrze sociální sítě?
Nemám žádnou špatnou zkušenost.
Setkal jste se s kyberšikanou?
Nevím o nikom.
Litoval jste někdy příspěvku, který jste uveřejnil?
Myslím, že ne.
Promazáváte své příspěvky?
To neumím. Už párkrát jsem chtěla příspěvky promazat, ale bohužel nevím jak.
Jaká pozitiva pro vás sociální sítě představují? Zkuste mi vyjmenovat tři.
Největší pozitivum sociálních sítí je, že mi umožňují být v kontaktu s lidmi, se kterými bych
normálně v kontaktu nebyla, protože bychom si nenapsali ani nezavolali, takže veškeré
spolužáky třicet let dozadu mám přidané v přátelích. Dále mám díky sítím podepsané knížky
přímo od spisovatelek jako vánoční dárek. Vždy jim napíšu a ony mi hned odpoví. Psala jsem
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takhle například Tereze Boučkové či Petře Braunové. Ony vždy napíšou, že jim vyjde knížka a
kdo chce, tak si může napsat o věnování. Tak jsme toho hned využila. Třetí pozitivum vidím
v informacích, sociální sítě mi pomáhají rozšířit si obzory.
Dokázal byste mi vyprávět příjemnou příhodu, která se Vám udála skrze sociální sítě?
Sociálně sítě mi daly současného partnera. S ním jsem se seznámila přes Facebook.
Jak se to přihodilo?
Přihodilo se to přes skupinu Biatlon LIVE. On tam fotil biatlonový závody, kde byly i dětský
závody. Já mu napsala, že i moje dítě tam jezdí závodit a on mi hned odpověděl, ať mu příště
dám vědět, kdy tam syn bude, že mi ho rád vyfotí. Pak mi poslal fotky, chodil synovi fandit a
kupoval čaj. Takhle jsme si asi čtyři roky psali, normálně jsme si vykali, on byl zadaný, já jsem
byla zadaná. Potom, když se nám to oběma rozpadlo, tak mě pozval, jestli se na to dítě nechci
přijet podívat taky osobně. A takhle mi Facebook pomohl.
Chtěl byste si vydělávat skrze sociální sítě? Proč?
Dokázala bych si to představit, ale už jsem na to stará a nemám nic konkrétního, co bych chtěla
sdělovat.
Kontrolujete nějakým způsobem aktivitu na sociálních sítích svých dětí?
Nekontroluji to vůbec, to ponechávám osudu. Mám je přidané v přátelích, takže vidím, co
přidávají, ale jinak do ničeho v tomto směru nezasahuji.
Usměrňujete jejich aktivitu?
Vůbec.
Chtěla jste po nich smazat nějaké příspěvky?
Nikdy.
Používala k tomu nějaké nástroje?
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Rozhovor 7: Alice
Jméno: Alice
Rok narození: 2005
Škola: střední škola chemická
Záliby: kreslení, kytara

Na jakých sociálních sítích jsi zaregistrovaná?
Jsem zaregistrovaná na Facebooku, Messengeru, Instagramu a Snapchatu.

Na jakých sociálních sítích jsi aktivní?
Nejvíc si píšu s kamarády na Messengeru.
Kolik času trávíte odhadem trávíš denně času?
Odhadem trávím na sociálních sítích tak hodinu denně.

Kdy jsi k zastižení?
Teoreticky jsem k zastižení celý den, ale odpovídám spíš tak do třech hodin. Na mobilu moc
času netrávím.
Používáš data?
Ano.
Jsi na sociálních sítích i ve škole či práci?
Ve škole odpovídám, na brigádě ale mobil nepoužívám vůbec, máme je zakázané.
Jakou sociální síť máš nejraději a z jakého důvodu?
Nejsympatičtější mi je Messenger, protože to není placený, dá se přes něj i volat. Většinou
sociální sítě moc nepoužívám. Nejvíc jsem aktivní právě na Messengeru.
Jaká sociální síť se ti protiví a z jakého důvodu?
Žádná sociální síť mi nevadí.
Jaký typ obsahu na sociálních sítích většinou vyhledáváš?
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Vyhledávám kreativní obsah, abych se mohla inspirovat ohledně kreslení nebo písniček, které
pak můžu zahrát na kytaru.
Jaké účty nebo stránky sleduješ?
K tomuhle účelu používám nejvíc Pinterest, což asi není vyloženě sociální síť. Tam právě podle
klíčových slov vyhledávám kreativní věci, protože žádné konkrétní účty nesleduji.

Jaký typ obsahu sdílíš?
Sdílím chvíle, kdy jsem s kamarády venku, nebo hudbu, kterou poslouchám.
Jaká negativa pro tebe sociální sítě představují? Zkus mi vyjmenovat tři.
V případě Snapchatu mi vadí, že když si přidám někoho nového, začnou mi chodit jeho nahé
fotky, což se na jiných sítích tolik neděje. Pak mi vadí, když mi píšou neznámí kluci, jsou
vtíraví, kladou mi nepříjemné otázky anebo po mě dokonce něco chtějí. Ve skutečnosti by totiž
takoví nebyli. Myslím, že to zkouší jen na sociálních sítích z toho důvodu, že mají na internetu
větší odvahu, protože je nevidíme a nemůžeme si na ně nic dovolit. Třetí negativum pro mě
představuje strach z anonymity, protože nevíme, kdo se za tím druhým účtem může skrývat.
Dokázala bys mi vyprávět nepříjemnou příhodu, která se ti udála skrze sociální sítě?
Jednou mi přes Snapchat začal psát jeden kluk, který se mi začal vtírat a nutil mě, abych mu
poslala nahé fotky. Já si ho však hned zablokovala, takže to pak bylo v pohodě. Taky nesnáším,
když mi nějaký kluk zničehonic pošle svůj penis. Nechápu, proč to vůbec dělají. Ty si taky
vždy zablokuji.
Setkala jsi se s kyberšikanou?
S kyberšikanou jsem se nesetkala.
Litovala jsi někdy příspěvku, který jsi uveřejnila?
Ne.
Promazáváš své příspěvky?
Promazávám fotky, protože jsou už buď starý, anebo se mi přestaly líbit.
Jaká pozitiva pro tebe sociální sítě představují? Zkus mi vyjmenovat tři.
158

Hlavní pozitivum je, že se tam mohu seznámit s novými lidmi. Dále jsme ráda, že to je prostor
na sdílení vlastní tvorby. Třetím pozitivem jsou sociální sítě coby zdroj inspirace.
Dokázala bys mi vyprávět příjemnou příhodu, která se ti udála skrze sociální sítě?
Udělá mi radost, když tam přidám něco ze své tvorby, a lidé mi danou věc pochválí a utvrdí mě
v tom, že to je dobré. Taky jsem se tam seznámila s pár kamarády.
Chtěla by sis vydělávat skrze sociální sítě? Proč?
Asi ne, protože můj Instagram je už asi čtyři roky úplně mrtvý, a já se nedokážu přinutit k nějaké
větší aktivitě na sociálních sítích. Kvůli tomu nejsem úplně vhodným adeptem.
Konzultuješ s rodiči obsah na sociální sítě?
Ne, ani na moje příspěvky nijak nereagují.
Máš na nějakých sociálních sítích své rodiče / příbuzné zablokované?
Moji rodiče mají jenom Facebook, tam je zablokované nemám, ale když sdílím něco, co by
rodiče neměli vidět, dávám to na Instagram.
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Rozhovor 8: Valérie
Jméno: Valérie
Rok narození: 1977
Zaměstnání: odborná sociální poradkyně
Záliby: práce, výlety, vyrábění z korálků

Na jakých sociálních sítích jste zaregistrovaná?
Jsem zaregistrovaná pouze na WhatsAppu a Facebooku. S tím souvisí i Messenger.

Na jakých sociálních sítích jste aktivní?
Nejaktivnější jsem na WhatsAppu.
Kolik času trávíte odhadem trávíte denně času?
Já moc času na sítích netrávím, ráno to rychle zkouknu, když je čas, tak se podívám i večer.
Odhadem denně trávím na sociálních sítích tak 10 až 15 minut.

Kdy jste k zastihnutí?
Jsem schopná odpovědět téměř po celý den.
Používáte data?
Používám i data.
Jste na sociálních sítích i ve škole či práci?
Jsem ochotná odpovídat i v práci, pokud k tomu mám zrovna prostor a není u mě klient.
Jakou sociální síť máte nejraději a z jakého důvodu?
Já žádnou sociální síť nepreferuji. Na Facebooku zjistím, co je nového, jsem tam v různých
skupinkách, takže tam posbírám nějakou inspiraci. Messenger a WhatsApp mám jako
komunikační kanál místo esemesek, které dnes již téměř nikdo nevyužívá.
Jaká sociální síť se Vám protiví a z jakého důvodu?
Protiví se mi Instagram, protože to je takový fotopříběh, galerie. Vzhledem k tomu, že já moc
nefotím, a když už něco vyfotím, tak si to nechám pro sebe, tak to není platforma, kterou bych
já využívala.
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Jaký typ obsahu na sociálních sítích většinou vyhledáváte?
Koukám ráda na příběhy, které sdílí moji přátele, jelikož poslední dobou to je téměř jediná
možnost s nimi zůstat v kontaktu, jak zjistit, co dělají a jak žijí. Mám tam spoustu spolužáků,
se kterými jsem se fyzicky neviděla strašně dlouho, takže jsem ráda, když tam o nich najdu
něco nového, jak žijí. Potom sleduji různou inspiraci na korálkové věci nebo tam i ráda nakupuji
– přes ty různé skupinky, protože to tam mají hezky „vystajlované“.

Jaký typ obsahu sdílíte?
Já sdílím například výrobky, které se mi povedou, nebo fotky z výletů.
Jaká negativa pro vás sociální sítě představují? Zkuste mi vyjmenovat tři.
To, co mi nejvíc vadí je, jak se na sociálních sítích každý odhaluje, že zveřejní i to, co by
normálně z očí do očí nikomu neřekl. Dále mi vadí to, že spousta lidí se tam schovává za určitou
anonymitu a „hejtují“ ty ostatní. Nelíbí se mi, když si někdo například založí falešný účet, a
skrze ten nadává ostatním lidem. Tito lidé se vždy odvolávají na svobodu projevu, ale to s tím
nemá nic společného, jelikož jsou to častokrát už velmi urážlivé věci. Z očí do očí se každý
člověk chová úplně jinak než na internetu. Jako poslední mi na sociálních sítích vadí
manipulace – dá se tam lehce zmanipulovat velká masa lidí, a to jak pozitivně, tak negativně.
Přibližte mi, jak myslíte tu manipulaci.
Někdo tam sdílí nějaký příspěvek a spousta lidí se s ním hned ztotožňuje, ačkoliv jsou ty
informace například nějak zkreslené nebo nejsou úplně pravdivé. Konkrétně mě napadá případ
ředitele ze Semil, kde to bylo myšleno dobře, ale najednou se na to začali nabalovat politici, a
začali si dělat kampaň.
Dokázal byste mi vyprávět nepříjemnou příhodu, která se Vám udála skrze sociální sítě?
Naštěstí se mi nikdy nic nepříjemného nestalo, ale já nejsem moc aktivní.
Setkal jste se s kyberšikanou?
Kyberšikanu jsem řešila jednou u svého syna, ale z toho úhlu pohledu, že on byl obviněný
z kyberšikany. Docela mě to naštvalo a myslím, že to bylo řešeno naprosto špatně. Syn údajně
poslal ze svého mobilního telefonu dvě po sobě jdoucí SMS zprávy: „On mi říkal, že jsi gay,“
a „Jsi gay a Bureš si to myslí taky.“ To byly takhle dvě strohé SMS zprávy. Syn se mi dušoval,
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že opravdu ty zprávy neposlal, že to poslal někdo ze spolužáků z jeho telefonu, když byl na
záchodě. Bohužel, nikdo mu v tu chvíli nevěřil, matka toho žáka byla taková aktivní a ředitel
chtěl mít klid, takže mého syna potrestal. Přitom tato událost neměla znaky kyberšikany, takže
se mi to jeví jako nafouknutá bublina, ve které se ředitel snaží vyhovět těm akčním rodičům,
kteří se za každou cenu snaží hledat nějakého viníka na všechno. Marně jsme se tomu obvinění
bránili, ale bohužel. Pan ředitel to udělal šalamounsky, pozval si nás v poslední den školy a už
ten den bylo rozhodnuto o potrestání mého syna, protože hned následující den mi přišel
doporučený dopis, že má syn ředitelskou důtku. Přišlo mi to jako pouhý hon na čarodějnice.
Navíc byl syn na půl roku přeřazen do jiné třídy. Postih byl samozřejmě neadekvátní. Dnes už
mám jiné informace, takže bych bojovala daleko efektivněji.
Kdyby to bylo naopak a dítě vám svěřilo, že je obětí kyberšikany, jak byste postupovala?
Určitě bych si s ním promluvila, zjistila bych, jaký je rozsah té kyberšikany, zda obsahuje i
znaky trestného činu nebo jestli to je jen nějaká klukovina. Já docela ráda po těchto věcech
pátrám, a potom by se rozhodla, co dál. Pokud by to neslo znaky trestného činu, podala bych
trestní oznámení. řešil abych to samozřejmě i se školou, pokud by se to týkalo školy.
Litoval jste někdy příspěvku, který jste uveřejnil?
Nikdy, vždy, než něco zveřejním, ujistím se, že to je neutrální. Nikdy nesdílím nic hodně
osobního nebo intimního, takže jsme nikdy žádného příspěvku nelitovala.
Promazáváte své příspěvky?
Smazala jsem nějaké příspěvky na žádost Alice, které se nelíbílo, že mám na Facebooku nějaké
fotky z jejího dětství.
Jaká pozitiva pro vás sociální sítě představují? Zkuste mi vyjmenovat tři.
Kladně hodnotím to, že nám zůstává ten sociální kontakt. V dnešní době vlastně jiná možnost,
jak se setkávat s ostatními lidmi, není, takže to sdílení informací je dle mého velké pozitivum
sociálních sítí. Benefitem je i to, že tam je plno inspirativního obsahu. Za poslední klad bych
označila sdílení dobré praxe.
Dokázal byste mi vyprávět příjemnou příhodu, která se Vám udála skrze sociální sítě?
Nejvíc oceňuji to, že mám možnost zůstat v kontaktu se svými spolužáky a lidmi ze své
minulosti, se kterými jsem se už dlouho neviděla.
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Chtěl byste si vydělávat skrze sociální sítě? Proč?
Já určitě ne, protože nejsem typ člověka, který by každý den zveřejňoval fotografie a příspěvky.
Já mám raději fyzický kontakt.
Kontrolujete nějakým způsobem aktivitu na sociálních sítích svých dětí?
Ne, v tomto případě jim věřím, ale asi bych jim to měla občas probrat.
Usměrňujete jejich aktivitu?
Ne, pouze doufám, že jsem jim ve výchově předala všechno, co potřebují vědět, aby se chovali
bezpečně na sociálních sítích. Vzhledem k tomu, že nikdy neměli problémy s kyberšikanou,
napadením účtu nebo s nějakými predátory, tak předpokládám, že se opravdu chovají
zodpovědně.
Chtěla jste po nich smazat nějaké příspěvky?
Ne, to jsme po nich nechtěla. Oni jsou oba v tomto hodně podobní jako já a nechodí tam s kůží
na trh. Co já vím, tak na sociálních sítích sdílejí takové neutrální příspěvky.
Používala k tomu nějaké nástroje?
Šlo o prosty rozhovor. Většinou to bylo v návaznosti na nějaký příspěvek v televizi, kde se
rozebíralo něco, co se stalo na sociálních sítích. Snažila jsem se jen upozorňovat na nějaká
rizika.
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Rozhovor 9: Bianka
Jméno: Bianka
Rok narození: 2005
Škola: gymnázium
Záliby: malování, skate, piano

Na jakých sociálních sítích jsi zaregistrovaná?
Jsem zaregistrovaná na Facebooku, Twitteru, Instagramu, WhatsAppu a Pinterestu.

Na jakých sociálních sítích jsi aktivní?
Nejaktivnější jsem na Instagramu a Messengeru.
Kolik času trávíte odhadem trávíš denně času?
V poslední době trávím na sociálních sítích denně pět až šest hodin, protože nechodíme fyzicky
do školy. Když jsem ve škole, tak jsem na mobilu asi tři hodiny.

Kdy jsi k zastižení?
Většinou odpovídám hlavně večer, když přijedu domů.
Používáš data?
Data používám, ale většinou jen když píšu třeba mamce. Když jsem ve městě mezi lidmi,
nemám potřebu je používat. Ve škole jsem o přestávkách s kamarády, o hodinách mobil
nepoužívám a když jedu ze školy, tak si akorát zapnu písničky.
Jsi na sociálních sítích i ve škole či práci?
Jen výjimečně.
Jakou sociální síť máš nejraději a z jakého důvodu?
Nejraději mám Instagram, protože tam je nejvíc kontentu, nových věcí, nejčastěji se to
aktualizuje a stále tam nacházím na něco nového.
Jaká sociální síť se ti protiví a z jakého důvodu?
Protiví se mi Snapchat, který ani nemám. Jednoduše v té aplikaci nevidím smysl. Lidi si tam
akorát denně posílají nějaké obrázky, aby získávali ohýnky.
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To mi vysvětli, jaké ohýnky máš na mysli?
Na Snapchatu to funguje tak, že když si denně posíláš s někým snapy, tak se ti začnou sčítat
ohýnky. Za každý nový den získáš jeden ohýnek navíc. Lidé soutěží o to, kdo má víc ohýnků a
s kým, a nesmí přerušit jediný den, jinak by všechny ohýnky ztratili.
Jaký typ obsahu na sociálních sítích většinou vyhledáváš?
Na sociálních sítích sleduji hlavně lidi z mého okolí, takže sleduji, co se děje v životě mých
kamarádů, a co tam přidávají. Potom sleduji různé umělce, zpěváky a herce. Dál koukám na
různou inspiraci z té hlavní nabídky na Instgramu – z té, která je označená lupičkou.

Jaký typ obsahu sdílíš?
Sdílím fotky ze svého života, různé zážitky a pro mě důležité momenty. Kdybych to měla
rozčlenit do kategorií, tak tam mám selfíčka, fotky sebe, fotky z různých výletů, fotky svých
výtvorů, jak jsem zmiňovala, že maluji, v neposlední řadě tam je pár videí, kde hraji na piano.
Jaké fotky mají největší ohlasy?
Asi fotky, kde jsem vyfocená já.
Jaká negativa pro tebe sociální sítě představují? Zkus mi vyjmenovat tři.
V prvé řadě pociťuji například pokles sebevědomí na základě toho, jak se všichni snaží
vyumělkovat pro fotky. Lidé se ukazují jenom v tom nejlepším světle a ostatní pak mají
tendenci se s tím srovnávat. Jako další riziko vnímám veškeré nebezpečí týkající se posílání
nahých fotek a s tím související vydírání. Do třetice mi připadá, že sociální sítě berou hrozně
moc času a mohou být i návykové.
Dokázal bys mi vyprávět nepříjemnou příhodu, která se ti udála skrze sociální sítě?
Občas mi píšou nějaký muži, kteří měli nepříjemné narážky. Naštěstí to je věc, kterou já sama
dokážu lehce ovlivnit. S ničím horším naštěstí zkušenost nemám. Ty muže jsem si jednoduše
akorát zablokovala a tím to skončilo.
Jaký typ zpráv ti píšou?
Většinou po mě chtějí nahé fotky nebo různě komentují moje tělo. Psali mi třeba: „To je ale
prdelka,“ a podobné věci. Všechno to bylo trapný.
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Setkala jsi se s kyberšikanou?
Na základní škole jsme měli ve třídě takové dvě skupinky a ty se zaměřovaly na konkrétního
člověka, na moji kamarádku. Vznikaly různé skupiny s jejím jménem a posílaly se tam její
ošklivé fotky a různě ji tam ty lidi pomlouvali. Mně se nic nestalo, ale vím, že tahle kamarádka
s tím měla problém a trauma.
Jak se to pak řešilo?
Tehdy nám bylo asi dvanáct, takže ona šla za učitelkou, a ta to pak řešila s rodiči těch, kteří ji
šikanovali. Nijak dál se to neřešilo, učitelka akorát sdělila rodičům, jaká je situace, ty jim doma
asi maximálně vynadali. Tenkrát se to tím stoplo, ale myslím si, že se to mohlo řešit lépe.
Byly potom i nějaké kázeňské postihy?
Ne, nebyly. Spíš se to smetlo pod koberec.
Litovala jsi někdy příspěvku, který jsi uveřejnila?
Asi ano, když jsem byla mladší, třeba dva roky zpátky, tak jsem přidávala takové odvážnější
fotky – nic hrozného, třeba fotky v plavkách. To už bych teď asi nesdílela, protože to
předcházelo těm nechutným zprávám od mužů. Spíš než tomu znova čelit, tak bych to dnes
raději vynechala.
Promazáváš své příspěvky?
Promazávám starší fotky, které se mi už přestaly líbit.
Jaká pozitiva pro tebe sociální sítě představují? Zkus mi vyjmenovat tři.
Kladně hodnotím ten náhled do života ostatních a vědomí toho, co se v životě mých kamarádů
děje. Potom je pozitivum i v opačné situaci, že mám možnost sdílet, co se děje v mém životě.
V případě Messengeru je skvělá ona jednoduchost v komunikaci. Je to lepší než esemesky,
protože tam jsou různé možnosti jako jsou hlasové zprávy, obrázky, gify. A navíc je Messenger
zdarma. Za třetí sociální sítě vnímám jako jakýsi druh zábavy, člověk si tam dokáže najít věci,
které ho baví – různá inspirace a podobně.
Dokázal bys mi vyprávět příjemnou příhodu, která se ti udála skrze sociální sítě?
Konkrétní případ mě nenapadá, ale když mi někdo napíše, že mi to sluší, tak to mi udělá radost.
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Chtěl by sis vydělávat skrze sociální sítě? Proč?
Nechtěla, protože mi to připadá jako takové hrozné klišé. Když si člověk vydělává skrze
sociální sítě, tak je to v 99 % závislé na reklamě, a ty reklamy mi většinou připadají takové
hrozně nucené. Když člověk dělá reklamu na něco, čemu se věnuje, tak to je v pořádku. Pak tu
jsou ale lidé, kteří točí na YouTube a dělají reklamu na prací prostředky. To mi právě připadá
zvláštní.
Konzultuješ s rodiči obsah na sociální sítě?
Není to tak, že bych to s nimi konzultovala, ale občas mamce svůj účet třeba ukážu. Taťku to
podle mě moc nezajímá. Vzhledem k tomu, že moje mladší sestra má teď taky nově Instagram,
tak se k rodičům stejně dostane všechno, co sdílím. Já tam ale nedávám nic, co by jim mohlo
vadit.
Chtěli po tobě někdy něco smazat?
Smazat po mě nic nechtěli, ale párkrát, když jsem byla malá a bylo mi asi deset let, tak mi občas
projeli Messenger a koukali se, s kým si píšu. Jednou mi psal nějaký kluk, kterého jsem neznala,
tak jsem si s ním musela přestat psát, protože z toho byli špatní.
Máš na nějakých sociálních sítích své rodiče / příbuzné zablokované?
Rodiče mají jenom Messenger, nemají ani Facebook, takže si je nemám ani kde zablokovat.
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Rozhovor 10: Ema
Jméno: Ema
Rok narození: 1973
Zaměstnání: referentka na okresní správě sociálního zabezpečení
Záliby: cyklistika, zahradničení, starání se o mazlíčky

Na jakých sociálních sítích jste zaregistrovaná?
Jsem zaregistrovaná pouze na Messengeru.

Na jakých sociálních sítích jste aktivní?
Nejaktivnější jsem na Messengeru.
Kolik času trávíte odhadem trávíte denně času?
Denně trávím na sociálních sítích odhadem tak hodinu.

Kdy jste k zastihnutí?
K zastižení jsem v podstatě pořád.
Používáte data?
Používám i data.
Jste na sociálních sítích i ve škole či práci?
Když to jde, tak odpovídám i v práci. Možná ne hned, ale třeba do půl hodiny odpovím.
Jakou sociální síť máte nejraději a z jakého důvodu?
Jelikož mám jen Messenger, tak se mi to těžko posuzuje. Ale vím, že moje holky používají
Instagram. O něm si myslím, že není špatný, protože když chtějí, mohou zůstat v anonymitě.
Na tom Messengeru mi je sympatické, že mohu udělat videohovor třeba s mamkou nebo
s holkami, když jsem v práci, abych je viděla.
Jaká sociální síť se Vám protiví a z jakého důvodu?
Protiví se mi Facebook, protože mi připadá jako taková zkreslená realita. Přijde mi, že tam jsou
všichni jiní než ve skutečnosti. Myslím si, že zasahuje trochu do soukromí. Nechtěla bych tam
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dávat spoje fotky, aby někdo věděl, kde zrovna jsem, kde jsem byla na dovolené nebo co zrovna
jím. Navíc vím, že to je moderní, tak možná i proto mi to vadí.
Jaký typ obsahu na sociálních sítích většinou vyhledáváte?


Jaký typ obsahu sdílíte?

Jaká negativa pro vás sociální sítě představují? Zkuste mi vyjmenovat tři.
Jako negativa sociálních sítí vnímám ztrátu soukromí, nereálný pohled na svět a ztrátu času.
Dokázal byste mi vyprávět nepříjemnou příhodu, která se Vám udála skrze sociální sítě?
Nic nepříjemného se mi nikdy nestalo.
Setkal jste se s kyberšikanou?
Myslím, že ne. Soudím podle toho, jak se mi moje děti svěřují, ale nikdy se ke mně nic takového
nedostalo.
Litoval jste někdy příspěvku, který jste uveřejnil?

Promazáváte své příspěvky?

Jaká pozitiva pro vás sociální sítě představují? Zkuste mi vyjmenovat tři.
S ohledem na dnešní dobu kladně hodnotím, že si moje děti mohou díky sociálním sítím
popovídat s vrstevníky, nějak se s nimi spojit, sdílet svoje zážitky a přiblížit si vzájemně den a
dění okolo. Když někdo bydlí daleko, tak si mohou posílat fotky, sdílet radostný novinky a
události. Potom vidím pozitivum sociálních sítích v tom, že se lidé dozvědí dobrou věc, mohou
se domluvit a společně se třeba složit na dobrou věc, uspořádat nějakou sbírku nebo se domluvit
na nějaké akci či koncertu.
Dokázal byste mi vyprávět příjemnou příhodu, která se Vám udála skrze sociální sítě?
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Pro mě je příjemné sdílení fotek, že se mohu s dětmi podívat na nějaké zážitky někoho, koho
jsem dlouho neviděla.
Chtěl byste si vydělávat skrze sociální sítě? Proč?
Nedokázala, nejsem ten typ. Bojím se ztráty soukromí, bojím se podvodníků a nemám ráda
neosobní kontakty.
Kontrolujete nějakým způsobem aktivitu na sociálních sítích svých dětí?
Biančinu aktivitu na sociálních sítích nekontroluji, protože máme mezi sebou takový vztah, že
ji mohu věřit, takže jsem se zatím nezklamala. Nemám tedy potřebuji ji kontrolovat.
Samozřejmě se o tom bavíme, říkáme si věci, ona mi spoustu věcí ukáže a řekne, ale věřím jí
natolik, že nemám potřebu ji kontrolovat.
Usměrňujete jejich aktivitu?
Teď už ne, ale dřív jsem se o to snažila – tak dva, tři roky zpátky, když byla v takové té
nejmladší pubertě. To jí bylo kolem třinácti nebo čtrnácti let. Tehdy jsem se snažila její aktivitu
usměrnit tím způsobem, aby nezveřejnovala fotky, které se mi nezdály dobrý, nebo aby tam
netrávila tolik času, a aby se věnovala i jiným zájmům.
Chtěla jste po nich smazat nějaké příspěvky?
Myslím si, že ne.
Používala k tomu nějaké nástroje?
Užívala jsem pouze domluvu, dohodu a vysvětlování – vysvětlení té reality nebo mého počínání
vůči ní, aby pochopila, jak to myslím, a proč to tak říkám.
Jak to bylo přijímáno?
V té největší pubertě to nešlo úplně hladce, ale nakonec si myslím, že poslechla. Dokázali jsme
to nakonec uhrát tak, že to potom pochopila. Ale trochu se vzpouzela, to ano.
Připadá vám mediální výchova na školách dostačující?
Řekla bych tak napůl. Myslím si, že hodně záleží na tom, jaké to dítě je, a jak tu mediální
výchovu chce přijmout. Domnívám se, že se ve škole snaží, ale ne všechny děti to vnímají tak,
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jak by si vyučující asi představovali. Takže si nemyslím, že to je úplně špatný, nemyslím si ale
ani, že to je naprosto dostačující.

171

