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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá problematikou vnímaného vlivu sociální sítě Instagram na 

skupinu dospívajících ve věku 1115 let. Teoretická část je rozdělena na tři celky. První 

celek představuje aktuální trendy síťové komunikace a nová média se zaměřením na 

sociální síť Instagram. Druhý celek se zabývá problematikou body image, třetí celek 

přináší informace o Teorii sociálního srovnávání. Stěžejní otázkou diplomové práce je, 

jaký vliv obrazového obsahu sdíleného na Instagramu zkoumaná věková skupina vnímá, 

jak vnímají vliv na jejich body image, zda se srovnávají s ostatními uživateli a jestli je 

tento obsah nějakým způsobem inspiruje či ovlivňuje. Jako výzkumná metoda byla 

zvolena forma polostrukturovaných rozhovorů s celkem sedmnácti respondenty. 

Analýza rozhovorů vycházela z postupů zakotvené teorie. Procesem otevřeného, 

axiálního a následně selektivního kódování se podařilo získaná data zpracovat a 

následně odpovědět na výzkumné otázky.   

 

Abstract 
The diploma thesis deals with the issue of the perceived influence of the Instagram 

social network on a group of adolescents aged 1115 years. The theoretical part is 

divided into three parts. The first unit presents current trends in network communication 

and new media focused on the social network Instagram. The second unit deals with the 

issue of body image, the third unit provides information on the theory of social 

comparison. The main question of the diploma thesis is what influence of the image 

content shared on Instagram the researched age group perceives, how they perceive the 

influence on their body image, whether they compare themselves with other users and 

whether this content in some way inspires or influences them. The form of semi

structured interviews with seventeen respondents was chosen as the research method. 

The analysis of the interviews is based on the procedures of grounded theory. Through 

the process of open, axial and subsequently selective coding, the obtained data were 

processed and research questions were answered. 
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  ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je zjistit, jak na Instagramu uživateli tvořená realita působí 

na dospívající děti ve věku 1115 let. Zaměřila jsem se na možný vliv tvořené reality, zda 

děti umí rozlišit zidealizovanou  identitu uživatelů, zda dokáží detekovat úpravy 

fotografií, používání filtrů a jak tato realita podle jejich výpovědi působí na vnímání jejich 

vlastního těla, osobnosti či jejich života celkově. 

Vnímání vlastního těla je často zkoumaným fenoménem. Pozornost výzkumníků se 

v posledních letech přesouvá k internetu. Chytré telefony se staly nedílnou součástí 

našich životů. Dávají nám možnost být online kdykoliv a kdekoliv  ať už prostřednictvím 

wifi  připojení nebo mobilních dat. Záleží na nás samotných, kolik času prostředí 

internetu, potažmo aplikacím, věnujeme. Často tento čas trávíme za účelem připojení na 

sociální  sítě,  kde  sledujeme  ostatní  či sami sdílíme fotky  ze svého  soukromí  i nás 

samotných. Ne všechny fotografie, které na této síti uživatelé vidí ale reflektují realitu 

každodenního života, tedy realitu mimo sociální sítě. Mnohdy za jedinou fotografií stojí 

tisíc pokusů o perfektní snímek. Zveřejňování pečlivě vybraných fotografií ze 

soukromého života můžeme považovat za  formu  sebeprezentace. Uživatelé zveřejňují 

aspekty svého života v tom nejlepším světle, vytváří svou „ideální“ identitu v prostředí 

online světa. Vliv na výslednou podobu image uživatele na sociálních sítích má určitá 

forma  autocenzury,  při níž  si sám tvůrce stanoví hranice, co a v jaké podobě sdílet. 

Uživatelé při zveřejňování fotografií vybírají mezi svým „pravým já“ a „ideálním já“. Ne 

každý uživatel je však schopný reflektovat jedinečnost instagramového profilu a může 

mít  tendenci se s daným obsahem srovnávat. Protože je většina dosavadních výzkumů 

zaměřena na nejzastoupenější věkovou kategorii, a to 1834 let, která tvoří až 75  % 

publika, rozhodla jsem se vybrat věkovou kategorii mladší, a to 1115 let. Přestože 

Instagram vyžaduje, aby každému, kdo si chce založit svůj účet, bylo alespoň 13 let, je 

tato podmínka často obcházena. Mimoto  je  mi  toto téma blízké z osobního hlediska, 

protože jsem nevlastní matkou dvou dospívajících dívek, které vyrůstají v prostředí, jehož 

nedílnou součástí je právě internet a digitální platformy. Výzkum bude zaměřen na to, jak 

tato věková skupina vnímá možný vliv obrazového obsahu sdíleného na Instagramu, jak 

vnímá vliv na svá vlastní těla (body image), zda se srovnává s ostatními uživateli a jestli 

ji tento obsah nějakým způsobem inspiruje či ovlivňuje.  

V teoretické části práce se zabývám sociální sítí Instagram, pojmem body image a vlivem, 

který na něj může mít zmíněná sociální síť. Empirická část výzkumu sestává 
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z kvalitativního výzkumu Instagramu a dospívajících dětí ve věkové kategorii 1115 let 

vnímaným vlivem této sociální sítě.  
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  TEORETICKÁ ČÁST 

1  Nová média a síťová komunikace 

Komunikace je součástí života každého jedince. Lze ji snadno definovat jako přenos 

sdělení a významů. Komunikace má klíčovou roli v životě většiny organismů – prakticky 

všechny formy života spolu komunikují na principu chemických signálů či optickou, 

zvukovou  nebo  dotekovou  formou  (Macek,  2011).  Sociální komunikace pak vyplývá 

z přirozené potřeby člověka komunikovat s ostatními. Dochází k ní všude, kde se osoby 

setkávají.  Výměna informací je oboustranná. Komunikace je založená na znakovém 

systému, tedy souboru symbolů a kódů, který si musíme jako členové společnosti osvojit 

a rozumět mu. Do tohoto souboru patří řeč, písmo, gesta, zvuky, zkratky apod. Zatímco 

některé symboly a kódy mohou být specifické pro užší skupinu jedinců (národ, 

komunitu), existují i symboly mezinárodní, které jsou srozumitelné pro osoby užívající 

různé jazyky. Nejzásadnější úlohu v lidské komunikaci představuje jazyk. Jedná se o 

„komplexní symbolický systém zahrnující soubor znaků a soubor pravidel pro jejich užití“ 

(Macek, 2011). Lidé nekomunikují pouze tváří v tvář, využívají ke spojení s ostatními i 

komunikační média, jak označujeme technologie, které umožňují komunikaci navzdory 

časovým a prostorovým bariérám. Musil (2008) ve své publikaci Úvod do sociální a 

masové komunikace spojuje vývoj lidské civilizace s „objevováním stále nových způsobů 

komunikace od mimoslovní komunikace pomocí gest a mimiky přes ústní podání, obraz, 

písemný projev, tisk a rozhlas až k televizi a internetu.“   

Lidská společnost inovuje formy komunikace, které nemají nahradit dříve vzniklé formy, 

ale stávají se formami rozšiřujícími  (Musil,  2008).  Značná část naší interpersonální 

komunikace  probíhá prostřednictvím telefonu. Zatímco v době  dřívější šlo o klasický 

telefon nebo fax, v době dnešní se tento přístroj proměnil na komplexní dotykový aparát 

s trvalým přístupem k internetu a funkcemi jako kamera, kalendář, peněženka nebo rádio. 

Díky těmto funkcím máme možnost zvolit rychlejší formu komunikace bez ohledu na 

geografickou vzdálenost. Tato média patří do skupiny kvartérních médií, která také na 

základě jejich fungování nazýváme síťová, nebo také média nová. Lev Manovich ve svém 

pojednání o nových médiích zmiňuje vývoj od starých médií k novým a definuje je pěti 

základními principy: číselná reprezentace, modularita, automatizace, variabilita a kulturní 

překódování (Manovich, 2018). Nová média jsou založena na numerickém kódování dat. 

Všechna neomediální díla, jak Lev Manovich označuje všechna díla sdílená 
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prostřednictvím nových médií,  jsou založena na digitálním kódu, „mohou být tedy 

matematicky popsána a jsou předmětem algoritmické manipulace,…,  takže se médium 

stává programovatelným“ (Manovich,  2018,  s5657). Každé neomediální dílo je 

„složeno z menších nezávislých částí, až na úroveň nejmenších „atomů“ – pixelů, 3D 

bodů nebo textových znaků“ (Manovich,  2018,  s60).  Počítače hrají důležitou roli v 

úschově a zpřístupnění velkého objemu dat. Neomediání produkty také mají neomezeně 

mnoho verzí, což souvisí s předchozími principy. Na rozdíl od tradičních médií, jejichž 

díla mohla mít mnoho totožných kopií, neomediální díla mají mnoho různých verzí 

vytvořených počítačem (Manovich, 2018). 

Média vyskytující se v prostředí internetu využívají síťové komunikace. Neplatí zde 

jednosměrnost, každý bod může být jak podavatelem, tak příjemcem informací (Macek, 

2011). Síťová média slouží jako podpora interpersonální i masové komunikace. Internet 

totiž umožňuje konverzaci a zároveň podporuje vytváření skupin. Mimoto se stal 

prostředím pro všechna předchozí média, autoři zde publikují své knihy, žurnalisté 

novinové příspěvky, lidé si posílají zprávy či spolu telefonují, poslouchají rozhlasové 

stanice, hudbu a sledují filmy. Internet dále nabízí i nové formy komunikace. 

V posledních dvou dekádách můžeme  v internetovém prostředí  pozorovat rozšiřování 

sociálních sítí  (Macek, 2011). Mezi nejznámější a nejpoužívanější sítě patří Facebook, 

Twitter  či Instagram. Facebook je sociální síť sloužící hlavně ke komunikaci  mezi 

uživateli, sdílení multimediálních dat a obsahů a udržování vztahů. Jedná se o jednu z 

největších společenských sítí na světě,  která je přeložena do osmdesáti čtyř jazyků. 

Založen byl roku 2004 Markem Zuckerbergem (The Associated Press, 10. února 2021). 

Twitter je sociální síť a mikroblog, která umožňuje svým uživatelům posílat a číst 

příspěvky  jiných uživatelů, tzv. tweety. Tweet je textový příspěvek dlouhý maximálně 

280 znaků. Jeho součástí může být kromě textu také obrázek, video nebo odkaz. Součástí 

psaného  textu bývají i hashtagy (#) označující různé trendy. Založen byl v roce 2006 

(Twitter, únor 2021). Specifickou sítí je YouTube, největší internetový systém pro sdílení 

videosouborů. Založili jej bývalí zaměstnanci PayPal v únoru roku 2005. V listopadu roku 

2006 byl zakoupen společností Google za 1,65  miliardy dolarů. Každý se na tomto 

serveru může zdarma zaregistrovat a sdílet svá videa s ostatními uživateli. Tato platforma 

stojí za zrodem nového typu internetových osobností – tzv. youtuberů (MediaGuru, únor 

2021). 
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1.1  Historie a nejnovější statistika Instagramu 
Instagram  je sociální síť dostupná ve formě aplikace v mobilním telefonu, která 

uživatelům umožňuje sdílení fotografií, videí i živých přenosů. Aplikace byla oficiálně 

spuštěna v říjnu roku 2010 pro majitele zařízení s operačním systémem iOS (iPhone, 

iPad). V lednu 2011 bylo zavedeno užívání hashtagů. V roce 2012 se tvůrci Instagramu 

Kevin Systrom a Mike Krieger a CEO společnosti Facebook Mark Zuckerberg domluvili 

na akvizici za jednu miliardu dolarů a spojili tak své platformy. Jako většina sociálních 

sítí i Instagram umožňuje sledovat uživatele, kteří nás zajímají. Na domovské stránce se 

vytváří přehled o posledních příspěvcích těchto sledovaných uživatelů. Příspěvkům pak 

můžeme dávat srdíčko, které představuje „like“, nebo je komentovat. Instagram 

podporuje také příběhy, tzv. Stories. Do tohoto výběru můžeme zveřejnit jednu nebo více 

fotografií či krátkých videoklipů. Jakýkoli uživatel této sítě si je může prohlédnout po 

dobu 24 hodin. Poté jejich platnost vyprší.  Uživatelé na této sociální síti tráví čas za 

účelem odpočinku, pobavení i vzdělání se (Omnicore, 2020). Vybírají si obsah jim blízký, 

sledují profily, které odpovídají jejich zálibám. 

Tato síť je jedna  z nejoblíbenějších  platforem  –  v roce  2020  podle  statistiky  agentury 

Omnicore dosáhla více než miliardy aktivních uživatelů měsíčně, z toho více než 500 

milionů je aktivních denně. Na Instagramu bylo celkem nasdíleno již 50 miliard obrázků, 

denně jich je v průměru zveřejněno až 100 milionů a tyto příspěvky každý den dostanou 

až 4,2 miliardy „lajků“. Podle statistiky zveřejněné v únoru roku 2020 je 56,3 % uživatelů 

Instagramu ženského pohlaví. 120 milionů uživatelů žije na území Spojených státu 

amerických. Jde o 11 % z celkového počtu uživatelů Instagramu, ostatní žijí na území 

jiných států. Z celkového počtu obyvatel USA jde o 37 % dospělých přihlášených na 

Instagram. Věková kategorie 18–24 let tvoří 30 % publika, kategorie 25–34 let tvoří 35 

%. Až 72 % teenagerů je aktivních na Instagramu, a 73 % amerických teenagerů si myslí, 

že Instagram je nejlepší způsob pro propagaci a inzerci produktů, značek a služeb. Až 130 

milionů uživatelů použije možnost okamžitého nákupu přes sponzorovaný příspěvek na 

Instagramu každý měsíc. Průměrně stráví uživatel na Instagramu 28 minut denně. 75 % 

amerických společností je již v roce 2020 aktivních na Instagramu a mají zde svůj profil. 

Instagram nyní má více než 2 miliony inzerentů měsíčně a 25 milionů business 

(obchodních) profilů. Výnos z reklamy činil v roce 2019 20 miliard dolarů (Omnicore, 

2020; Social Blade, 2020). 
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1.1.1  Instagram influencers 
V průběhu 21.století se změnilo vnímání slávy. Zatímco dříve byl slavný ten, kdo se 

objevil v televizi, mluvilo se o něm v rozhlase, nebo byl nějak známý pro veřejnost, dnes 

je potřeba k získání velkého publika jen chytrý telefon,  účet na některé z mnoha 

sociálních sítích a zajímavé téma, které přitáhne pozornost. Za instagramové influencery 

můžeme považovat takové tvůrce obsahu, kteří vytvářejí komunitu kolem různých témat 

(Freberg  et  al.,  2011).  Vzhledem  k povaze a fungování platformy  Instagram  jsou  tito 

tvůrci zaměření na vizuální obsah. Pokrývají témata jako cestování, módu, krásu, fitness, 

jídlo. Úspěšní jsou také tzv. lifestyloví  influenceři či celebrity (filmové hvězdy, 

hudebníci, sportovci, televizní osobnosti, spisovatelé, modelky aj.), kteří sdílí aspekty 

svého osobního života. Nejsledovanějšími účty na Instagramu nejsou ale jen účty 

známých celebrit, v posledních letech došlo k nárůstu počtu účtů konzumentů, kteří si 

vybudovali silnou základnu sledujících sdílením zajímavého působivého obsahu, který 

láká, vzdělává a baví uživatele s podobnými zájmy. Tito tzv. instafamous stojí na pomezí 

mezi „hvězdami“ a obyčejnými lidmi, stávají se tzv. mikrocelebritami, které vznikly jen 

díky internetu (Instagram influencers, 2018). 

Podle studie InfluencerDB je na Instagramu aktivních více než 500 000 influencerů, což 

je 39 % z celkového počtu všech účtů. V této skupině je pak 81 % influencerů, jejichž 

počet sledujících se pohybuje mezi 15 000 a 100 000 (Droesch, 2019). 

1.1.2  Influencer marketing 
Influencer marketing je jedním z nejrychleji rostoucích trendů v reklamě. Domnívám se, 

že tuto marketingovou taktiku je třeba zmínit, protože se zaměřuje na zákazníky, kteří 

tráví svůj volný čas na sociálních sítích. Nová média umožnila naprosto nový rozměr 

inzerce. Díky cílenému zaměření na téma, kterému se influencer věnuje, a přímé 

komunikaci se sledujícími, bývá považován ze strany svých followerů za informovaného 

a důvěryhodného a jeho názory mohou být považovány za relevantní  (Instagram 

influencers,  2018). Obchodní společnosti čím dál častěji využívají k marketingovým 

účelům právě tento způsob reklamy, kdy formou sponzorovaných příspěvků nabízejí své 

produkty či služby prostřednictvím osobních profilů, jejichž tvůrci dostávají za tuto formu 

propagace buď přímo zaplaceno, nebo získají za spolupráci produkty zdarma, se slevou, 

nebo ve formě barteru. Nabízí se pak otázka, zda díky vlivu na komunitu může influencer 

ovlivnit názor svých followerů jako spotřebitelů a zda je tato cílená forma  propagace 

účinná. Touto problematikou se zabývala například studie Instagram  influencers: The 
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effects of brand ambassadorship on source credibility and brand perceptions (2018). Pro 

účely této studie bylo vybráno pět instagramových influencerů se zaměřením na fitness, 

všichni měli více než 100 000 followerů, přispívali několikrát týdně a v době studie byli 

spojeni minimálně s jednou značkou. Analýza byla provedena na 100 instagramových 

postech a měla ukázat, zda followeři reagují odlišně na sponzorované příspěvky nebo na 

příspěvky bez reklamy. Výsledky této studie pak ukazují, že populární profily získávají 

pozitivní zpětnou vazbu na oba typy příspěvků, vnímání inzerce  značek ze strany 

sledujících je spíše kladné. Tato studie se omezila pouze na platformu Instagram. 

Influencer marketing se však využívá na více sociálních sítích, hlavním dalším kanálem 

je pak YouTube. Podle údajů společnosti Goldmedia představoval sponzorovaný obsah 

na těchto platformách v roce  2017  34  %  (Instagram)  a  31  %  z celkových příjmů 

influencerů (Enberg, 2018). 

Důležitost Instagramu pro reklamní kampaně roste na každém trhu na světě. Podle 

průzkumu agentury  Activate  z února roku 2018 uvedlo 88,9 %  z celosvětových 

influencerů, že používají Instagram pro marketingové kampaně více než v předchozím 

roce. Nejoblíbenější formou pro sponzorované příspěvky se pak stávají Instastories 

(Enberg, 2018). 

1.2  Sociální život online 
Přestože ještě na počátku 90. let minulého století byli výzkumníci nových médií a jejich 

uživatelů přesvědčeni o tom, že online aktivity jsou oddělené od sociálních aktivit ve 

fyzickém světe, dnes tomu již tak není  (Macek,  2011). Výzkumníci došli postupně 

k tomu, že online aktivity nelze zkoumat bez přihlížení k prožitkům a jednání ve fyzickém 

kontextu. Virtuální svět „je v zásadě  reálný ve všech svých ohledech a důsledcích. ... 

Online komunikace je pevnou součástí našeho offline života a naopak vztahy a pravidla 

fyzického sociálního bytí se promítají v životě na síti“ (Macek, 2011). Je však více než 

jasné, že interakce v online prostředí mají specifický charakter a vlastní pravidla. Macek 

ve své publikaci dále uvádí vznik pojmu „kyberprostor“:  etnograf  David  Hakken  tak 

nazval online sociální prostor a definuje jej jako sociální arénu, do níž vstupují uživatelé, 

kteří ke komunikaci využívají síťová média. Hakken však není autorem tohoto termínu. 

Kyberprostor byl poprvé užit spisovatelem Williamem  Gibsonem  v románu 

Neuromancer z roku 1984 (Macek, 2011). 

Za online sociální sítě považujeme komunikační platformy, které jsou založené na 

uživatelských profilech, díky nímž mohou uživatelé komunikovat mezi sebou. Vztahy na 
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sociálních sítích jsou provázané nejen sdílením stejných zájmů, ale především díky 

vazbám, které vznikly mimo internetové prostředí. Tato skutečnost je dobře sledovatelná 

například na sociální síti Facebook. Užívání sociálních sítí je tak považováno za extenzi 

mezilidských vztahů ve fyzickém světě. „Online sociální sítě jsou jedním z fenoménů, 

které přitáhly pozornost k roli nových médií v každodenním životě jejich uživatelů“ 

(Macek, 2011). Výjimku tvoří právě sociální síť Instagram, v jejímž virtuálním prostoru 

můžeme sledovat nejen osoby, které známe, ale také profily celebrit a lidí nám zcela 

neznámých (Kong, 2015). 

Do popředí se v posledních letech dostává otázka, jaký vliv má na populaci pravidelné 

užívání sociálních sítí a jaké jsou potenciální negativní účinky tohoto prostředí 

(Tiggemann & Miller, 2010; Tiggemann & Slater, 2013; Fardouly, 2018). Sociální síť 

Instagram je pak prostředí potenciálně rizikovější, protože je její obsah založen výhradně 

na fotografiích  (Kong,  2015). Tato platforma nabízí mnoho  možností, jak fotografie 

upravit a zkrášlit prostřednictvím filtrů. Toto zidealizované zobrazování krásy může 

ovlivnit emoční reakce uživatelů. Na základě dosavadních výzkumů vlivu sociální sítě 

Instagram na psychiku uživatelů se dá konstatovat, že tato síť  funguje  na  principu 

sociálního srovnávání, protože nabízí nejen možnost vlastní prezentace tak, jak si uživatel 

sám zvolí, ale také umožňuje sledování dalších neznámých uživatelů  (Kong,  2015; 

Veldhuis et al., 2011; Tiggemann & Miller, 2010). Jak ve své studii o efektu sledování 

pozitivního obsahu na body  image uvádí autoři Cohenová, Fardouly, NewtonJohn  a 

Slater (2019), sociálnímu srovnání pomáhá i používání tzv. hashtagů, které automaticky 

propojují označené fotografie. Touto cestou lze srovnávat  fotografie  s fotografiemi 

ostatních uživatelů, porovnat vzhled, schopnosti, dovednosti či popularitu, což může 

způsobit silné emoční reakce (Cohen et al., 2019). 

Tématem vztahu mezi používáním sociálních sítí a body image jejich uživatelů se 

v několika výzkumech zabývala i australská výzkumnice Jasmine Fardouly.  Svým 

výzkumem potvrdila existenci negativního vlivu užívání sociální sítě Facebook na mladé 

ženy a jejich vnímání sebe samých  (Fardouly & Vartanian, 2015). Dalším výzkumem 

zaměřeným na užívání sítě Instagram upozornila na reálné riziko negativního dopadu na 

vztah  k vlastnímu vzhledu u žen  (Fardouly  &  Willburger  &  Vartanian,  2018).  Ve 

srovnání s výzkumem zabývajícím se touto problematikou ve spojitosti se sítí Facebook 

je tento jev na Instagramu ještě výraznější – je tomu tak kvůli obrazovému obsahu sítě a 

možnosti komentování fotografií. Facebook je komplexnější sítí, kde je možné sdílet více 

forem obsahu, jako jsou texty, obrázky nebo události, zatímco Instagram se odlišuje svým 
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hlavním účelem  k užívání, a  to  pasivním  prohlížením  obsahu  zobrazováním  fotek 

druhých (Kong, 2015). 
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2  Body image 

Pojem body image můžeme vysvětlit jako vnímání vlastního těla, po stránce estetické  

i po stránce sexuální přitažlivosti. Do češtiny tento pojem můžeme přeložit jako představu 

o vlastním těle, či doslova obraz vlastního těla. Zahrnuje to, jak člověk vnímá sám své 

vlastní tělo, jak se vnímá ve srovnání se společností stanovenými standardy a také, jak si 

lidé myslí, že jejich  vzhled vnímají ostatní  (Grogan,  2016).  „Body image člověka se 

neustále mění. Mění jej  biologický růst, je významně ovlivňován  a formován 

dlouhodobými i momentálními životními okolnostmi, zdůrazněn potěšením nebo bolestí“ 

(Fallon, 1990, s80).  

Body image může být pozitivní nebo negativní. Osoba s negativní body image si může 

připadat zahanbená, cítit se ve společnosti rozpačitě a může mít pocit, že ostatní lidé jsou 

více atraktivní. Obvykle se zaměřuje na změnu svého fyzického vzhledu. Často se 

pokouší své tělo nějak změnit, například dietami či chirurgickými kosmetickými zákroky. 

Z dlouhodobého hlediska takové jednání přináší vyšší riziko poruch příjmu potravy či 

duševních chorob (Derenne & Beresin, 2014). Oproti tomu pozitivní body image přináší 

zdravé a  objektivní vnímání svého těla, jeho oslavování, péči o něj a pochopení, že 

fyzický vzhled člověka neodráží jeho charakter ani hodnotu (National Eating Disorders, 

2018;  Brazier,  2020).  Oslavování těla můžeme definovat jako oceňování fyzických 

vlastností, funkčnosti a zdraví,  místo soustředění se na jeho vzhled.  Několik  studií 

dokazuje, že pozitivní body image s sebou přináší fyzické i psychologické benefity. 

Pozitivní body image je spojena s emoční, sociální a psychickou pohodou. Přináší také 

zdravější chování, stravování i fyzickou aktivitu, zatímco negativní body image vede 

k držení diet, nadužívání alkoholu a cigaret. (Cohen, et  al., 2019; Derenne & Beresin, 

2014) 

V prostředí sociálních médií vzniká unikátní uživateli tvořený obsah. V poslední době 

došlo  k nárůstu obsahu propagujícího  „body positive“, jehož cílem je zpochybnit 

společností stanovené a zažité normy a ideály krásy a místo toho představit různorodou 

škálu typů těl všech velikostí, tvarů, barev, schopností i nedostatků, a podpořit tak přijetí 

a oslavování vlastního těla (Cohen et al., 2019). Například na Instagramu najdeme pod 

hashtagem  bodypositive přes 15,4 milionu příspěvků.  Podobné hashtagy jako 

bodypositivity  nebo  bopo  (zkratka  pro  bodypositive) dosahují 7,2 milionu a 1,2 

milionu postů (data získaná ze sociální sítě Instagram v březnu roku 2021). Tyto posty 

zahrnují například fotky žen pyšně vystavujících svá silnější a kypřejší těla, ukázky 



19 
 

fotografií před úpravami a po nich poukazující na používání různých programů a filtrů a 

fotografie porovnávající skutečný vzhled osob a vzhled uveřejňovaný na sociálních sítích 

za účelem přiblížení se k společenským ideálům (Howard, 2016). 

Především v západní společnosti je na vzhled kladen velký důraz  (Pierce,  2016; 

Featherstone, 2010). Tlak je na osoby vyvíjen všemi možnými způsoby – přes billboardy, 

ve výlohách obchodů, v časopisech,  v televizi,  v reklamách.  Pierce (2016) ve své 

publikaci uvádí, že pokud si zběžně prohlédneme jakýkoli ženský časopis, naskytne se 

nám pohled na nepřeberné množství  mladých, vysokých, štíhlých, opálených bělošek 

s dlouhýma nohama, velkými ňadry a  bezchybnou pletí. Tyto atributy ideálu krásy 

potvrdila  i  studie  Cheney  (2010),  v jejímž rámci respondentky uvedly štíhlou, lehce 

opálenou ženu bílé pleti jako ztělesnění krásy, kterému se snaží přiblížit. Tyto aspekty 

nejsou jen dílem přírody, ale především jsou upravovány moderní technologií různých 

programů, díky nimž můžeme odstranit jakékoli nedostatky. Modelky, propagující tento 

západní ideál štíhlosti, jsou často i přes svou vlastní štíhlost ještě dodatečně upravovány, 

mají zúžené pasy, zmenšená stehna, zvětšená prsa. Současné společenské standardy tak 

zdůrazňují touhu po štíhlosti. Přestože je tento štíhlý ideál pro většinu žen nedosažitelný 

zdravým životním stylem, je všeobecně přijímán a vnímání žen ovlivňuje tak, že se cítí 

nedostatečné nebo nevyhovující, pokud se k tomuto ideálu nepřibližují (Cash & Smolak, 

2011; Tiggemann & Miller, 2010). Podle teorie objektivizace média staví ženy do rolí 

sexuálních objektů, které mají být hodnocené podle jejich vzhledu (Cohen et al., 2019). 

Existují důkazy o negativní body image většiny žen a dívek (Tiggemann & Miller, 2010; 

Cash & Smolak, 2011). Mnohé z nich jsou nespokojené se svými těly, především s váhou 

a velikostí, a přály by si být štíhlejší. 

Paralelně s ženským ideálem existuje v západní společnosti i ideál mužský (Hargreaves 

& Tiggemann, 2009). Tento mužský fyzický ideál není zaměřen na štíhlost, jako tomu je 

u žen, jeho hlavním atributem je postava svalnatá s širokými rameny a vypracovanými 

viditelnými břišními svaly. Ani tohoto ideálu nelze ve většině případů dosáhnout pouze 

zdravým způsobem a touha přiblížit se tomuto ideálu může u jedinců vést k přemíře 

cvičení či užívání různých suplementů  (Cash  & Smolak,  2011).  Další  zdroj uvádí, že 

hlavně mezi muži je důležitým atributem jejich vzhledu velikost jejich přirození (Pierce, 

2016).  

Některé dosavadní studie došly k poznatkům, že vliv body image je větší u žen než u 

mužů (Sohn, 2009; KnoblochWesterwick & Romero, 2011; Lee et al., 2014; Mintem et 

al., 2015). Ženy se více než muži zabývají tím, jak vypadají a co si o nich myslí ostatní. 
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Body  image žen je spojena  s  jejich vnímáním vlastní přitažlivosti, zatímco sebepojetí 

mužů více souvisí s vnímáním jejich fyzické zdatnosti  nebo efektivity  (Pierce, 2016). 

Proto i když muži a ženy dospějí ke stejnému závěru, že jsou například příliš tlustí, ženu 

to znepokojí více. Kromě toho jsou muži často realističtější a přesnější při pohledu na 

sebe samé – vidí se spíše tak, jak je vidí ostatní, zatímco ženy mají tendenci tento obraz 

zkreslovat (Fallon, 1990; Wharton et al., 2008).  

Internet je masové médium budoucnosti.  Sociální média ovlivňují standardy krásy  a 

potvrzují to i na toto téma již vzniklé studie, které se zabývají potenciálním negativním 

dopadem užívání sociálních sítí na jejich uživatele (např.: Cohen et al., 2019; Levine & 

Chapman, 2011). Miliony uživatelů sociálních médií denně sledují příspěvky a fotografie 

ze života druhých. Tyto příspěvky nám ukazují, co ostatní dělají, jak vypadají, co 

nakupují. Aplikace jako Facebook, Instagram či Snapchat nabízejí uživatelům platformu 

pro zveřejnění a sdílení svého vzhledu a prostřednictvím počtu zobrazení, komentářů či 

lajků dostávat zpětnou vazbu od ostatních uživatelů. Uživatelé se pak mohou cítit špatně, 

pokud jsou jejich příspěvky ignorovány, nebo pokud se jim nedostalo pozornosti, v kterou 

doufali.  Zároveň se v odborných studiích potvrzuje domněnka, že existuje  přímá 

souvislost mezi obavami ze svého vzhledu, špatnými stravovacími návyky vedoucími až 

k  poruchám příjmu potravy a sociálními médii  (Holland    Tiggemann,  2016).  Do 

souvislosti se také dává užívání sociálních sítí, které jsou založené na obrázkovém obsahu 

(Facebook, Instagram), s vynaloženým úsilím a obavami při sebeprezentaci – v prostředí 

sociálních sítí jde především o výběr a úpravu tzv. selfies (Cohen et al., 2017). Uživatelé 

často před uveřejněním své fotografie mění a upravují je, čímž mohou nadále podporovat 

stanovené ideály krásy  (Fardouly  et  al.,  2018).  Některé další studie pak dokazují,  že 

vystavení zidealizovaným fotografiím ostatních žen, a to  buď thinideal (štíhlý ideál 

krásy), fitspiration (propagující štíhlé a vypracované tělo) nebo ideální křivky (postava 

typu přesýpací hodiny – velká prsa, štíhlý úzký pas, zaoblené boky), vede u žen a dívek 

k nespokojenosti s vlastními těly a touze na sobě něco měnit (Cohen et al., 2017; Sohn, 

2009).  

V kapitole zabývající se body image u mladších dívek v publikaci Body Image, Second 

Edition: A Handbook of Science, Practice and Prevention (2011) se dozvíme, že média 

mají vliv na prohlubování negativní body image a špatné stravovací návyky u dívek ve 

věku 613 let. Na mladší děti více působí televize, na dospívající a mladé dospělé pak 

časopisy a internet. V další kapitole zabývající se vlivem médií na body image chlapců a 

mužů došli její autoři k závěrům, že se chlapci už ve věku 811 let cítí být pod tlakem 
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médií k vybudování svalové hmoty a hlídání si váhy a stále častěji se snaží svá těla měnit 

(Cash & Smolak, 2011).  

Zatímco ale můžeme prostředí internetu považovat za nebezpečné, co se body image týče, 

stalo se také prostředím pro poskytování nových metod a způsobů, jak se s nespokojeností 

s vlastním tělem vypořádat. Vzniká spousta podpůrných skupin, programů, iniciativ za 

zdravé vnímání vlastního těla, příspěvků a různých motivačních návodů, v neposlední 

řadě je trendem na mnohých sociálních sítích bojovat proti zkreslované realitě a ukazovat 

život i vzhled „bez filtrů“. 

2.1  Historie konceptu ženské krásy 
Pro ženy je tradičně jednou z klíčových oblastí sebepojetí jejich atraktivita (Fallon, 1990). 

Ta má obvykle různé rysy charakteristické pro různá období. Tyto rysy nazýváme ideálem 

krásy, jež přirozeně ovlivňuje body image. Pojetí fyzické krásy se vyvíjelo spolu s celou 

společností. Ve starověkém Egyptě byla za dokonalou ženskou postavu považována 

postava štíhlá s úzkými rameny, zatímco ve starověkém Řecku, které bylo spíše zaměřené 

na krásu mužskou, byl ideál ženy baculatý se světlou pletí. V období italské renesance 

byla krása spojena s bohatstvím. Ideální žena měla plné boky a poprsí. Viktoriánská éra 

přinesla popularitu korzetů a postavy typu přesýpacích hodin (Womens body image and 

BMI,  2017).  V prvních deseti letech 20. století tento trend pokračoval, v americkém 

módním průmyslu se objevila dívka Gibson – vysoká, štíhlá, s velkým poprsím, štíhlými 

boky  a úzkým pasem. Takové dívky byly zobrazovány například v časopise Harper's 

Bazaar (Bahadur, 2014). Následovala léta dvacátá, která po první světové válce přinesla 

ženský ideál tzv. The Flapper. Ženský ideál byl velmi štíhlý, nosily se podprsenky, které 

zplošťovaly hrudník,  a krátké vlasy,  což vedlo společně s nošením volného oblečení 

k rovné chlapecké postavě. Třicátá a čtyřicátá léta byla ovlivněna druhou světovou 

válkou. Muži bojovali v bitvách, ženy se více zapojovaly do pracovního procesu. Pas 

zůstal stále úzký jako v letech dvacátých, ale přidala se široká ramena a velká prsa, vrátil 

se tedy trend přesýpacích hodin. Součástí tohoto období byla i zlatá éra  Hollywoodu. 

Mnoho celebrit tento trend posílilo. Následovala  léta padesátá, kdy trend přesýpacích 

hodin podpořilo první vydání časopisu Playboy či vznik panenky Barbie. Mezi 

nejznámější tváře tohoto typu ženského ideálu patří Marilyn Monroe nebo Sophia Loren 

(Bahadur,  2014).  V šedesátých letech se s modelkou Twiggy vrátil ženský ideál typu 

Flapper.  Ideální ženská těla byla zobrazována jako velmi štíhlá, s dlouhými štíhlými 

nohami a bezpohlavní postavou – malá nebo žádná prsa, úzké boky. Tento trend měl za 
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následek nárůst mentální anorexie v 70.  letech, protože mnoho žen podstoupilo různé 

typy diet, aby snížily svou tělesnou hmotnost. 80. léta přinesla postavy atletického typu, 

hlavně díky Jane Fondě, která vydávala videa  o cvičení, která ženy motivovala nejen 

k hubnutí, ale také ke kondici a štíhlosti. V 90. letech přinesla na přehlídková mola typ 

štíhlé  postavy „heroin chic“ topmodelka Kate Moss. Typický byl svými tenkými 

končetinami, kostnatostí a hermafroditní postavou  (Vanessa van Edwards, 2016). Toto 

období nemělo dlouhé trvání. V roce 2000 se na přehlídkových molech objevili „andílci“ 

Victoria's Secret, kteří změnili normy krásy. Jejich postavy jsou štíhlé, s velkým poprsím, 

plochým břichem, mnohdy s viditelnými břišními svaly a mezerami mezi stehny. 

2.2  Nespokojenost s vlastním tělem 
Nespokojenost s vlastním tělem můžeme definovat jako negativní hodnocení tvaru a váhy 

vlastního těla. Ženy i muži po celém světě jsou nadále hodnoceni na základě svého 

vzhledu,  včetně jejich věku, barvy pleti a  životního postavení  (Featherstone,  2010). 

Média neustále ke svým sledujícím vysílají zprávy o tom, že nejsou dost dobří, dost 

krásní, dost štíhlí, dost úspěšní, a to za jediným účelem – jde o marketingový trik, který 

zaručuje, že se produkty a služby budou nadále prodávat  (Pierce, 2016). Podle  studie 

vytvořené ve spojení s firmou Dove – Dove Campaign for Real Beauty – pouze 4 % žen 

uvedla, že se cítí být krásné, zatímco 72 % respondentek uvedlo, že cítí nesnesitelný tlak 

na svůj vzhled. I v současné době zůstává hlavním sociálním problémem u dívek a žen 

vzhled. Na dívky je kvůli vzhledu vytvářen nátlak už od raného věku a přetrvává až do 

dospělosti. Reklamy, marketingové kampaně, sociální média nebo časopisy neustále 

ženám a dívkám ukazují a připomínají, jak by měly vypadat, co by měly dělat. Tento tlak 

se nadále zhoršuje i prostředím sociálních sítí, kde jsou uživatelé vystaveni možnostem 

se neustále porovnávat s ostatními. Problematika negativní body image se netýká jen 

dívek a žen, mezi muži a chlapci se o tomto tématu tolik nemluví. Produktů a služeb pro 

muže na trhu není zdaleka tolik jako pro ženy, proto na ně tolik marketingové aktivity či 

média necílí. Zprávy o ideálech a požadavcích na jejich těla na muže vysílají především 

webové stránky o kulturistice, videohry, filmy nebo porno průmysl (Pierce, 2016). 

Tento negativní aspekt body image je často zkoumán na poli vědeckém.  

Studii  Body Image: Impacts of Media Channels on Men’s and Women’s Social 

Comparison Process, and Testing of Involvement Measurement vytvořil Steve H. Sohn, 

který je profesorem na Univerzitě v Louisianě na katedře komunikace a zabývá se vlivem 

médií na vnímání vlastních těl žen a mužů. Problémem je, že lidé se považují za silnější 
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(váhově) nebo ošklivější, pokud se porovnávají s osobami, které se objevují v médiích. 

Po  takovém srovnávání, kdy dospějí k závěru, že se jejich vzhled neshoduje s jejich 

ideály, jsou motivováni ke změnám svého fyzického vzhledu. Tento proces srovnání 

může mít za následek zdravé chování, jako je cvičení nebo správná dieta, ale může také 

vést k nezdravému chování, jako je bulimie, deprese či obsedantní cvičení. V porovnání 

s ženským publikem je mužské obecenstvo ovlivňováno mediálním obrazem méně (Sohn, 

2009). 

Další studie Body Ideals in the Media: Perceived Attainability and Social Comparison 

Choices, od autorů Silvii KnoblochWesterwick a Joshuy P. Romera z Univerzity v Ohiu 

ve Spojených státech amerických, která se zabývá ideály lidských těl, rozšiřuje velkou 

část experimentálních výzkumů týkajících se ideálních obrazů těla v médiích. Teoretické 

rámce výzkumů masové komunikace naznačují, že média jsou velmi vlivnými 

komunikátory sociokulturních standardů  (např. Bandura, 2001; Gerbner et al., 2002). 

Jedním takovým sociokulturním standardem, který se šíří prostřednictvím médií, je pojem 

ideálního tvaru těla (ideal body shape). Tyto ideální tvary těl se liší u mužů a žen, oba 

jsou však nereálné s ohledem na to, jak lidé obyčejně a průměrně vypadají (např. National 

Center for Health Statistics uvedlo v roce 2008, že v letech 20052006 trpělo nadváhou 

či obezitou až 67 % Američanů).  

Mnoho studií  zabývajících  se  body  image  zjistilo, že čím více srovnání lidé dělají s 

obrázky reprezentujícími ideal body shape v médiích, tím méně spokojení jsou se svými 

vlastními těly a tím více dochází k narušenému přístupu ke stravování. Takové dopady se 

pak objevují napříč celou společností – u žen a mužů (např. Hargreaves & Tiggemann, 

2009), bělochů a černochů (např. Botta, 2000), dospívajících (např. Jones, 2001; 

Morrison,  Kalin,  &  Morrison, 2004), vysokoškoláků (např. Krcmar et al., 2008) i 

dospělých žen (Dittmar & Howard, 2004). 

2.2.1  Body shaming 
Pojem body shaming chápeme jako ponižování jiné osoby na základě její váhy či velikosti 

jejího těla. Jedná se o formu šikany, která může vést až k emočním traumatům, zvlášť 

v mladém věku jedinců  (Anad, 27.3.2021). Body shamingu se můžou dopustit rodiče, 

sourozenci, přátelé, nepřátelé, spolužáci, spolupracovníci či partneři. Negativní 

komentáře a útoky na něčí vzhled mohou u kritizovaného jedince vést k nízkému 

sebevědomí,  vlastnímu podhodnocování, vzteku, ale také až k sebepoškozování nebo 

vážným psychickým problémům a poruchám.  
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K body shamingu může docházet několika způsoby: 1. kritizování vlastního vzhledu 

skrze hodnocení a porovnávání se s ostatními, 2. kritizování vzhledu druhé osoby před ní 

nebo 3. kritizování vzhledu druhé osoby  bez  jejího vědomí  (Vargas,  2021).  K body 

shamingu dochází u mužů i žen bez rozdílu tvarů, velikostí, barvy pleti či věku. Body 

shaming zahrnuje oba protipóly „příliš tlustých“ i „příliš hubených“ osob.  

Mladí lidé jsou kvůli sociálním sítím náchylnější  k tendencím  chtít vypadat  určitým 

způsobem, dostát nějakým normám či ideálům. Negativní komentáře na sociálních sítích 

mohou vést k nezdravému chování za účelem  změnit svůj  vzhled  podle  norem 

společnosti. Taková  traumata mohou vést až k poruchám příjmu potravy a 

sebepoškozování (Wade & Tiggemann, 2013).  

2.3  Vnímání fyzického vzhledu v období adolescence 
Obavy z vlastního vzhledu, váhy i tvarů se týkají jak dětí, tak dospívajících. Tyto obavy 

v období raného dospívání mohou vést k depresím, špatným stravovacím návykům, nebo 

dokonce k poruchám příjmu potravy.  

Dnešní děti vyrůstají ve světě plném zobrazování lidského těla a nároků na jeho vzhled. 

Dítě začíná samo sebe vnímat ve věku 2 let, kdy je schopno rozpoznat se na fotografiích 

nebo v zrcadle a označuje samo sebe jako „já“. U batolat vznikají první pocity pýchy a 

hanby, předškoláci ve věku 46 let se již porovnávají se svými vrstevníky a vzory. Kolem 

8.  roku věku dítěte se toto srovnávání s ostatními rozšiřuje na čtyři kategorie: studijní 

výsledky, sociální schopnosti, fyzická zdatnost a fyzický vzhled. Děti předškolního a raně 

školního věku se více zaměřují na aspekty vzhledu jako oblékání či účes než na váhu a 

tvar těla, přestože si již uvědomují společenský nesouhlas s tloušťkou. Dívky jsou od 

počátku více zaměřené na vzhled než chlapci – vliv na tuto skutečnost mají hračky pro 

dívky (například panenka Barbie), webové stránky, hry pro dívky, ale také jejich životní 

vzory, kterými mohou v tomto věku  být jejich matky, starší sestry nebo filmové či 

seriálové postavy (Cash & Smolak, 2011). Chlapci jsou oproti dívkám více zaměřováni 

na činnost, akci, což odráží i produkci hraček pro chlapce, včetně sportovního vybavení, 

mužských vzorů, jimiž jsou často sportovci nebo akční hrdinové zobrazováni jako silní a 

svalnatí  muži. Že nemůže být pochyb  o  vnímání ideálu krásy mezi dětmi, dokazuje i 

skutečnost, že již u chlapců předškolního věku existuje touha po vypracovaném břiše (tzv. 

sixpack), zatímco u dívek to  jsou  obavy  z tuku  v oblasti břicha.  Podle  studie  L. 

Smolakové (2011) až 44 % dívek a 34 % chlapců v České republice na základních školách 
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ve 4. až 6. třídě uvádí, že na jejich těle jsou části, které by si přáli mít menší nebo by je 

chtěli nějak změnit. 

Dospívání je v životě jedince důležitým obdobím, během kterého se mění  z dítěte 

v dospělého člověka. V průběhu puberty, kdy dívky fyzicky dospívají, dochází 

k mnohým dramatickým změnám na jejich tělech. Musí se vyrovnat a sžít s menstruací, 

s fyzickými změnami na svém tělem, jako například nárůstem  tuku  v oblasti boků a 

poprsí, s růstem ochlupení, či s akné. Tyto fyzické změny mohou být přijímány s radostí, 

ale také se strachem či studem. Pro dívky, které začnou dospívat dříve nebo naopak 

později než jejich vrstevnice, mohou být tyto fyzické změny spojené se stresem a 

znepokojením. Dlouhodobé studie o dospívajících dívkách ukazují, že u  dívek, které 

začaly menstruovat dříve než jejich vrstevnice, se často vyvine větší nespokojenost 

s vlastním tělem, mají větší obavy ze svého vzhledu a jsou citlivější co se vnějších vlivů 

týče (Cash & Smolak, 2011). Podle Smolak (2011) má na dívky a jejich vnímání sebe 

samých vliv především kultura a subkultura, ve které žijí a vyrůstají. Subkultura, kterou 

jsou obklopeny, vytváří a propaguje nějaký ideál  a  normy,  které  pokud  se  neshodují 

s aktuálním vzhledem dospívající dívky, mohou vést k nespokojenosti s vlastním tělem. 

Tyto normy jsou v rámci kultur a subkultur komunikovány prostřednictvím médií, včetně 

televize, časopisů, filmů, a internetu. Role médií je v tomto ohledu velmi silná – studie 

L. Smolak (2011) ukazuje, že dívky, vystavené pohledu na zidealizované štíhlé modelky, 

se okamžitě cítily nespokojené se svými vlastními těly. Neméně důležitý je vliv 

nejbližšího okolí dospívajících dívek – rodiče, vrstevníci, sourozenci, škola. Rodiče na 

své děti přenáší své  zvyky, které si jejich děti přebírají –  může tedy jít například o 

pozitivní či negativní přístup ke stravování, dietám či hubnutí.  Vůbec nejdůležitějším 

aspektem v životě dospívajících dívek jsou okruhy přátel. Skupiny dívek spolu často sdílí 

názory  a  postoje  k oblékání, váze, stravování a vzájemně se podporují a srovnávají 

(Smolak, 2011).  

Problematika body image u dospívajících chlapců je zkoumána až v posledních dvou 

desetiletích. Mezi lety 1980 až  1990 se věřilo, že chlapci nemají žádné problémy se 

vzhledem či stravováním a tato problematika se jich nijak netýká (Ricciardelli & McCabe, 

2011).  

Hlavním zdrojem obav ze vzhledu dospívajících chlapců je hon za štíhlou svalnatostí. 

Mnoho chlapců by chtělo být štíhlejší a zároveň větší co se velikosti svalů týče. Další 

aspekty fyzického vzhledu zahrnují především výkon. Do oblasti výkonu, převážně 

sportovního, můžeme zahrnout výšku, rychlost, sílu. Sportovní oblast je všeobecně mezi 
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chlapci vnímána jako prostor pro soutěžení a dokazování, kdo je v komunitě chlapců ten 

nejlepší. Období puberty je pro chlapce, na rozdíl od dívek, většinou vnímané velmi 

pozitivně, protože se vyvíjí v dospělé muže, rostou jim svaly, zvětšují se jim ramena a 

hrudník. Tyto fyzické změny jsou považovány za žádoucí a přibližují tak dospívající 

chlapce  k jejich mužskému ideálu. Zpětná vazba na vzhled od matek chlapců či 

kamarádek funguje na chlapce spíše pozitivně, zpětná vazba od otců a kamarádů je pro 

chlapce důležitá a může ovlivnit jejich body image. Na rozdíl od dívek, chlapci se při 

sociálním srovnávání s ostatními cítí lépe nebo na ně srovnání se s ostatními nemá žádný 

vliv (Jones, 2011). 
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3  Teorie sociálního srovnávání 

Americký sociální psycholog Leon Festinger v roce 1954 představil odborné veřejnosti 

hypotézu nesoucí název Teorie sociálního srovnávání. Tato teorie naznačuje, že lidé mají 

vrozenou snahu se srovnávat s ostatními jedinci, aby určili svou vlastní úroveň či pokrok 

v různých oblastech svého života (které mohou zahrnovat i fyzickou přitažlivost), že se 

lidé srovnávají s ostatními, aby uspokojili svou lidskou touhu po sebehodnocení. Jde o 

tendenci  zjistit  a  poznat  sebe  sama  –  své vlastní schopnosti, úspěchy a osobnost  – 

srovnáním se s ostatními. Protože pro jedince nejsou  k dispozici  objektivní měřítka, 

hodnotí své názory a schopnosti na základě názorů a schopností ostatních lidí. V tu chvíli 

se ostatní lidé stávají subjektivním měřítkem, podle kterého jedinec sám sebe hodnotí a 

porovnává, jestli je jeho vlastní úroveň stejná, lepší či horší (Festinger, 1954).  

Podle Festingera mají lidé sklony se porovnávat především s osobami, které jsou na stejné 

nebo podobné sociální úrovni, tedy s osobami blízkými. Mohou si být podobni v osobní 

charakteristice (např. pohlavím, etnickým původem, barvou vlasů apod.) nebo ve výkonu 

(např. oba mají srovnatelné školní nebo sportovní výsledky). Tendence srovnávat se 

s jistou osobou klesají podle toho, kolik se od druhého liší v názorech a schopnostech. 

Osoby s podobnými vlastnostmi a životními aspekty jsou dobrým zdrojem pro vlastní 

ocenění  a díky tomu vzniká odpovídající sebepojetí. Nezbytným předpokladem pro 

sociální srovnávání je relevance. Nejprve musí být srovnávaná dimenze výkonu 

relevantní pro jedince samotného.  Pokud jedince například více zajímají sportovní 

výkony než výkon na akademické půdě, je velmi pravděpodobné, že se bude s ostatními 

porovnávat spíše z hlediska sportovních výkonů.  

Člověk se může srovnávat s ostatními na třech různých úrovních  (Festinger,  1954). 

Zaprvé se srovnává s lidmi, kteří mu jsou blízcí a jsou na stejné úrovni jako on sám, pokud 

se snaží tímto srovnáváním získat nějakou formu sebehodnocení. Zadruhé se srovnává 

s jedinci, kteří jsou podle jeho subjektivního mínění lepší než on sám. Takové srovnávání 

může být prováděno za účelem zlepšováních sebe samých, jedná se o stanovení nějakého 

dosažitelného vzoru.  Pokud pozorujeme konkrétní osobu, která má v určitých 

schopnostech lepší výsledky, můžeme být motivováni ke zvýšení úrovně svého výkonu. 

Na druhou stranu ale při takovém srovnávání může dojít k ohrožení vlastní sebeúcty a 

sebehodnocení. Zatřetí dochází ke srovnávání s lidmi, kteří jsou na tom hůře. Takové 

srovnání většinou jedinec využívá k tomu, aby přesvědčil sám sebe, že situace, ve které 

se nachází, ještě není tak zlá a mohl by na tom být ještě hůř. Může se jednat o formu 
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obranné fáze – z tohoto důvodu lidé občas sestupují z vyšší sociální skupiny do nižší za 

účelem získání důkazů, že jsou na tom lépe. V horších případech může toto hodnocení 

směrem dolů vést k pocitům opovržení (např. když se mladá generace dívá spatra na starší 

lidi).  

Směr komparace a emoční reakce člověka mohou být velmi relativní. Vysvětlení si 

můžeme uvést na příkladu pocitů stříbrného a bronzového medailisty. Dalo by se 

předpokládat, že stříbrný medailista bude šťastnější než ten bronzový. Na základě studie 

bylo však prokázáno, že opak je pravdou. Bronzoví medailisté jsou ve skutečnosti 

šťastnější, než ti stříbrní. Důvodem je skutečnost, že se stříbrný medailista zaměřil na to, 

že nedosáhl zlaté medaile, což v podstatě změnilo možné srovnání směrem dolů na 

srovnání směrem nahoru, zatímco bronzoví medailisté uznávají, že byli blízko tomu 

žádnou medaili nezískat, tudíž jejich hodnocení se obrátilo směrem dolů ke srovnání 

k těm, kteří žádnou medaili nedostali (Garcia  Halldorsson, 2020). 

Proces sociálního srovnávání je spojen s mnoha důsledky. Může mít vliv na sebeúctu, 

může zvýšit sebevědomí jedince, může ale také vést k pocitům lítosti či závisti. 

Sociální srovnávání je přirozená psychologická tendence, která může mít vliv na to, jak 

se cítíme a jak se chováme. Přestože bývá často lidmi vnímáno jako negativní, nese 

s sebou několik pozitivních aspektů – motivaci, touhu zlepšovat se, dosáhnout svých cílů 

(Festinger, 1954). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

  EMPIRICKÁ ČÁST 

4  Formulace výzkumného problému 

V teoretické části své diplomové práce jsem se zabývala vymezením pojmu sociálních 

sítí a představením sítě Instagram. Dále jsem se věnovala konceptu  body  image  a 

problematice ideálu fyzické krásy a možnému  vlivu právě  sociálních sítí na vnímání 

vlastního těla  a sebepojetí dospívajících dívek a chlapců. Instagram je jednou 

z nejoblíbenějších sociálních sítí mezi dospívajícími a jedná se o populární formu trávení 

volného času (Cohen et al., 2019). V současné době jsou sociální sítě a jejich možný vliv 

na psychiku uživatelů oblíbeným tématem na vědeckém poli (např. Fardouly et al., 2018). 

V posledních letech se zájem o výzkumy zabývající se možným dopadem sociálních sítí 

na jejich uživatele rozšířil z původně stěžejního tématu Facebooku (např. Fardouly et al., 

2015) na další sociální sítě, a to obzvláště na Instagram a jeho vizuální podstatu (např. 

Cohen et al., 2019). Instagramem a body image se zabývá již několik zahraničních studií, 

většina z nich je však zaměřena na ženy ve věku 1834 let (tato věková kategorie tvoří až 

75 % publika). Pro účely tohoto zkoumání jsem se rozhodla pro formu kvalitativního 

výzkumu, který mi umožnil hlouběji nahlédnout do zmíněné problematiky. 

4.1  Cíle a výzkumné otázky 

Cílem této magisterské práce je zjistit, jak na Instagramu uživateli tvořená realita působí 

na vybranou věkovou kategorii dospívajících dětí,  zda  dokáží  rozlišit vytvořenou 

„ideální“ realitu, úpravy fotografií, používání filtrů a jak tato realita působí na jejich 

vnímání vlastního těla, osobnosti či života celkově. Domnívám  se, že forma 

kvalitativního výzkumu mi umožní nahlédnout do problematiky  sebeprezentace 

dospívajících a vlivu sociální sítě Instagram na body image a chování vybrané věkové 

kategorie.  

V návaznosti na cíle výzkumu byly stanoveny tyto výzkumné otázky: 

VO1  Jak vnímají dospívající vliv obrazového obsahu sdíleného na Instagramu na svoje 

jednání, vnímání vlastního těla a spokojenost se sebou samými?  

VO2  Do jaké míry si dokáží uvědomit upravování fotografií a zkreslenost reality? 

VO3    Jakým  způsobem se mladiství  prezentují na Instagramu?  Upravují svoje 

fotografie? 
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5  Metodologie výzkumu 

V kapitole o metodologii výzkumu upřesňuji systematizaci, posuzování a navrhování 

strategií a metod výzkumu. Mnou zvolený kvalitativní přístup mi umožnil odhalit 

informace o zkušenostech respondentů se zkoumaným fenoménem, tedy zkušenosti se 

sociální sítí Instagram.  

Kvalitativní výzkum je jakýkoli výzkum, jehož výsledků se  nedosahuje  pomocí 

statistických metod nebo jiných způsobů kvantifikace. Hlavním cílem je vytváření 

nových hypotéz, na jejichž základě se induktivním postupem vyvozuje obecná nová 

teorie. Ta často vzniká až během sběru dat na základě zjištěných vztahů. Fáze sběru dat 

a tvorba hypotéz se během výzkumu střídají. Data jsou hloubková a bohatá a jsou platná 

pro zkoumaný problém. Kvalitativní výzkum umožňuje získat velké množství dat o 

malém počtu účastníků. Mezi výzkumníkem a zkoumaným subjektem je poměrně těsný 

vztah – často se výzkumník nachází uvnitř zkoumané situace a je schopen zareagovat na 

nově zjištěné vztahy v průběhu sběru dat. Jeho úkolem je sesbíraná data nejen analyzovat, 

ale také interpretovat jejich význam. Na druhou stranu jsou výsledky snadněji 

ovlivnitelné osobou výzkumníka. Dochází k silné redukci počtu sledovaných jedinců 

(nebo jednotek), což vede k nízké reliabilitě výzkumu. Oproti kvantitativnímu výzkumu 

je generalizace většinou nemožná. (Hendl, 2008) 

5.1  Metoda sběru dat 

Pro účely tohoto výzkumu jsem se rozhodla data získávat metodou polostrukturovaných 

rozhovorů. Takové interview je definované cílem a sadou připravených otázek a témat, 

které výzkumník dokáže flexibilně doplňovat otázkami novými na základě již získaných 

informací. (Hendl, 2008) Ke svému výzkumu jsem vytvořila osnovu otázek, kterou jsem 

dodržela s každým z respondentů. Pořadí jednotlivých otázek mohlo být změněno 

s ohledem na průběh rozhovoru. Některé otázky byly vynechány, pokud byly 

respondentem během rozhovoru již zodpovězeny. Na druhou stranu během rozhovorů 

vyvstaly  i  otázky nové, které v seznamu neuvádím, protože byly kladené spontánně, 

pokud bylo potřeba odpověď na otázku nějak rozšířit či upřesnit. Rozhovory probíhaly 

vzhledem  k probíhající epidemiologické situaci přes aplikaci  Skype  nebo  Facetime. 

Pouze čtyři rozhovory byly realizované při osobním kontaktu. 
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Každému rozhovoru předcházelo oproti plánovanému dotazníku písemné položení otázek 

stěžejních pro výběr respondentů prostřednictvím zprávy na Messengeru nebo Whatsapp. 

Tyto otázky se týkaly jejich věku a zda jsou majiteli nějakého instagramového účtu. Před 

zahájením rozhovoru byl každý účastník seznámen s účelem a průběhem výzkumu. 

Zároveň byl  také osloven rodič či zákonný zástupce účastníka vzhledem k nezletilosti 

všech účastníků. Participantům byla zaručena anonymita, byli dopředu seznámeni  se 

skutečností, že se rozhovor bude zaznamenávat. V průběhu rozhovoru mohli odmítnout 

odpovídat na položenou otázku nebo rozhovor kdykoli ukončit. Všechny zásady a 

podmínky jsou sepsány v Informovaném souhlasu s výzkumem.  

5.2  Struktura rozhovoru 

Rozhovor  se  skládal  ze  dvou  částí  a otázky byly kladeny participantům výzkumu 

postupně.  

První část zahrnuje celkem 7 hlavních otázek s několika podotázkami. Nejdříve jsem se 

účastníků ptala na čas strávený na Instagramu. Kolik hodin denně na sociální síti stráví? 

Jaká je jejich hlavní motivace? Zajímala mě také vlastní aktivita respondentů. Vkládají 

fotografie na své účty? Upravují příspěvky před zveřejněním? Podstatnou informací pro 

mě bylo, zda někoho sami aktivně sledují. Tematickým okruhem pro další sadu otázek 

bylo,  zda  mají tendenci se porovnávat s ostatními uživateli na Instagramu. Pokud 

odpověděli, že ano,  soustředila jsem se na tři oblasti. S kým se porovnávají,  co 

porovnávají a jak se po tom cítí. Na konci každého rozhovoru jsem se ptala na to, zda 

mají zkušenost se šikanou na sociálních sítích.  

Druhou část tvoří obrázkový materiál získaný na Instagramu pod hashtagem 

#instagramvsreality. Hlavním zdrojem tohoto obrázkového materiálu byly instagramové 

účty @chessieking a @saggysara. Majitelky těchto účtů dlouhodobě poukazují na rozdíl 

mezi reálným životem a životem prezentovaným na Instagramu.  Tyto  fotografie  (viz 

obrázkový materiál příloha č. 14) jsem rozdělila a ukazovala je respondentům postupně 

–  nejdříve upravenou fotku, poté neupravenou,  a  nakonec obě fotky vedle sebe a 

dotazovala jsem se, co je při pohledu na tyto fotografie napadne jako první, která z nich 

se jim líbí více a kterou z nich by oni sami na svém profilu uveřejnili.  
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Otázky: 

Jak často kontroluješ Instagram a kolik na něm denně strávíš času?  

Co na Instagramu děláš? Jsi aktivní uživatel? Vkládáš tam svoje fotky? Jaké? Upravuješ 

je? Jak? Proč? 

Zajímá tě počet likes  a komentářů, které dostáváš? Smazal/a jsi někdy fotku, protože 

podle tebe neměla dostatečný počet likes?  

Kolik máš sledujících? Je pro tebe důležitý počet sledujících? Proč ano/proč ne? 

Koho na Instagramu nejvíce sleduješ? Proč? Za jakým účelem? Co ti toto sledování 

přináší?  

Ovlivňuje tě reklama na Instagramu? Nakupuješ někdy na Instagramu? 

Když se díváš na fotky ostatních, porovnáváš se s nimi? S kým? Co porovnáváš? Proč? 

Jak se potom cítíš, když se porovnáváš? Přiměje tě to k nějakým změnám na sobě? 

Obrázkový materiál: Příloha č. 14 

5.3  Charakteristika a výběr respondentů 

Vstupní kritéria pro výzkumný vzorek byla omezena pouze věkem respondentů, a to 11

15 let, a zároveň bylo podmínkou, aby každý z respondentů měl založený svůj vlastní 

účet na Instagramu. Mým původním záměrem bylo oslovit učitele občanské výchovy na 

základních školách  v Kopřivnici (mé místo bydliště).  Nicméně vzhledem 

k epidemiologické situaci a vládním nařízením jsem musela od svého plánu upustit. 

Vhodné respondenty se mi ale i tak podařilo sehnat poměrně snadno. Oslovila jsem své 

rodinné příslušníky a přátele, jejichž děti či blízcí příbuzní jsou v požadovaném věku. 

Takto se mi podařilo najít 8 respondentů. Pro získání dalších účastníků jsem se rozhodla 

využít metody tzv. sněhové koule, jejíž princip spočívá v doporučení dalších možných 

respondentů od účastníků výzkumu (Hendl, 2008). Celkem se mi tedy podařilo získat 17 

účastníků  výzkumu. Pro lepší orientaci  v následném popisu výzkumného souboru 

přikládám Tabulku č. 5.3.1. 
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Tabulka č. 5.3.1: Charakteristika výzkumného vzorku 

Jméno  Věk  Bydliště 

Adam  14 let  Kopřivnice 

Adéla  13 let  Jablonec nad Nisou 

Adriana  12 let  Praha 

Andrea  11 let  Kopřivnice 

Anička  15 let  Nový Jičín 

Emil  14 let  Praha 

Kateřina  13 let  Liberec 

Kristýna  15 let  Kopřivnice 

Magdaléna  14 let  Kopřivnice 

Marek  15 let  Jablonec nad Nisou 

Nikola  12 let  Kopřivnice 

Noa  15 let  Nový Jičín 

Pavlína  13 let  Jablonec nad Nisou 

Šárka  14 let  Praha 

Štěpán  15 let  Nový Jičín 

Tereza  11 let  Kopřivnice 

Vanessa  15 let  Praha 

Mezi účastníky bylo celkem 12  dívek a 5  chlapců. Všichni účastníci se pohybují ve 

věkovém rozpětí 11–15 let, přičemž průměrný věk dívek je 13,1 a chlapců 14,6 let. Díky 

záměrnému prostému výběru prvních účastníků se jejich bydliště dá lokalizovat do tří 

částí – severní Morava, Praha a severní Čechy. Rozhovory trvaly od 35 do 70 minut. 

5.4  Metoda analýzy dat 

K analýze sesbíraných dat jsem využila metodu zakotvené teorie. Autory této teorie jsou 

B. Glaser a A. Strauss. Podle Strausse a Corbinové (1999) na počátku této metody nestojí 

teorie,  kterou  by chtěl výzkumník ověřit, ale shromažďují se data a sleduje se, co 

významného se v nich podaří najít. Úkolem výzkumníka je vstupovat do výzkumu 

nepředpojatý. Získaná data výzkumník analyzuje. Ze vzniklých dat kódováním, 

kategorizací a hledáním vztahů mezi jednotlivými kategoriemi výzkumník vytvoří 

obecnou teorii, která je zakotvena v názorech, pocitech a výpovědích respondentů. Proces 
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metody je rozdělen na tři na sebe navazující fáze – kódování otevřené, axiální a selektivní. 

Za pomoci otevřeného kódování je text rozebrán na jednotky, kterým se přiřazují názvy, 

jež se nazývají jevy. Výsledkem je deskripce získaných dat. Následuje kódování axiální, 

při kterém jsou vytvořeny kategorie, do kterých může výzkumník nalezené jevy seskupit. 

Poté provede analýzu vztahů mezi vytvořenými kategoriemi a bude hledat ústřední, 

klíčový jev. Tento krok je nazýván selektivní kódování. Cílem je stanovení centrální 

kategorie, která se váže na všechny kategorie zbývající a která bude stát ve středu 

vznikající teorie (Hendl, 2008). 

5.5  Etika ve výzkumu 

Podle Hendla (2008) a Miovského (2006) etika ve výzkumu přináší několik pravidel, 

která musí být dodržována a je nutné se jimi při výzkumu řídit. V rámci empirického 

výzkumu musí být vyvážené dvě základní roviny – snaha o dosažení poznání při výzkumu 

a práva osob, které jsou zkoumány. 

Aby zůstaly tyto dvě roviny vyvážené, je potřeba několik etických zásad: 

1. Osoba účastnící se výzkumu musí být předem srozumitelně informována o průběhu 

výzkumu, jeho cílech a využití dat, musí jí být poskytnuta možnost kdykoli účast 

v projektu ukončit. 

2. Osoba účastnící se výzkumu musí mít informace o tom, kdo a proč bude mít přístup 

k získaným datům, a zároveň si musí být jistá, že informace, které poskytne, nebudou 

použity proti ní. 

3. Osobě účastnící se výzkumu nesmí být v žádném ohledu ublíženo. 

(Hendl, 2008; Miovský, 2006) 

Všechny tyto etické pilíře byly v rámci mého výzkumu dodrženy. 
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6  Analýza dat 

V této kapitole se zabývám analýzou sesbíraných kvalitativních dat. Na základě zvolené 

metody analýzy dat jsem se snažila o smysluplnou interpretaci a vyzdvihnutí podstatných 

skutečností. K výzkumu jsem přistupovala nezaujatě a po celou dobu jsem se snažila 

respondentům nepodsouvat či nepředkládat své osobní zkušenosti a názory.  

Citace odpovědí jednotlivých účastníků jsou uvedeny kurzívou. Pro lepší přehlednost 

uvádím za citací jméno účastníka/účastnice a  jeho/její věk. Přímá řeč jako výňatek 

z některého z rozhovorů je přepsána v přesném znění, včetně použitých nespisovných či 

cizích výrazů nebo vulgarismů, pro zachování autenticity výpovědí. Pokud se v některých 

odpovědích účastníci výzkumu shodovali, cituji ty, které považuji za nejvýstižnější a 

nejreprezentativnější pro stejný či velmi podobný názor.  

6.1  Otevřené kódování 

Samotná analýza začala transkripcí rozhovorů do písemné podoby, včetně doplnění 

poznámek autorky výzkumu, které získala během provádění rozhovorů s účastníky. 

Pomocí otevřeného kódování jsem  identifikovala  základní pojmy. Ukázku postupu 

otevřeného kódování předkládám v Tabulce č. 6.1.1. 

Tabulka č. 6.1.1: Ukázka postupu otevřeného kódování 

Adéla, 13 let  Pojmy 

Dávám na Instagram hodně fotek. 

Vždycky se předtím upravím, učešu, 

namaluju. Vyfotím jich několik a z nich 

pak vyberu tu, na které se sama sobě 

nejvíc líbím.  Fotky  neupravuju,  ale 

používám filtry, bez něj bych fotku na 

Insta nedala. 

Úprava vzhledu před focením  –  česání, 

malování 

Opakované focení pro jednu fotku 

Výběr nejlepší fotky (kde se sobě líbím) 

Použití filtrů fotek 

 

 

 



36 
 

6.2  Axiální a selektivní kódování 

Dle metody zakotvené teorie jsem vytvořené pojmy seskupovala a následně je formovala 

do kategorií. Ze získaných dat a jevů mi vzniklo celkem šest kategorií, z nichž tři mají 

své podkategorie. 

•  Instagram jako nástroj pro komunikaci 

o  Instagram jako prostor pro šikanu 

•  Instagram jako zabiják nudy 

•  Instagram jako prostor pro sebeprezentaci 

o  Cítit se důležitý 

o  Ukázat se lepší 

o  Sdílet zájmy a dovednosti 

•  Instagram jako inspirace 

o  Koho sleduji 

o  Jak mě motivuje a ovlivňuje 

•  Instagram jako lepší svět 

•  Instagram jako ovlivnitel body image 

6.2.1  Instagram jako nástroj pro komunikaci  

Přestože se funkce posílání zpráv na Instagramu mezi uživateli implementovala později 

než u ostatních sociálních sítí, z rozhovorů s účastníky výzkumu vyplynulo, že ji 

využívají hojně. Psaní soukromých zpráv, tzv. IG direct, je nejčastější aktivitou, kterou 

dotazující vyplňují čas trávený na Instagramu. Jedná se o funkci posílání soukromých 

zpráv mezi uživateli aplikace. Umožňuje uživatelům sdílet s jedním nebo více uživateli 

ve skupině textové zprávy, fotografie nebo videa z knihovny používaného zařízení, 

fotografie  nebo videa pořízená prostřednictvím aplikace, profily lidí na Instagramu a 

jejich příspěvky nebo Instastories. Tato funkce u většiny uživatelů vede k dalšímu času 

strávenému na síti, tedy k prohlížení obrázkového obsahu. Primárně svůj účet kontrolují 

kvůli příchozím zprávám.  

Během dotazování na míru aktivity využívání aplikace vyšlo najevo, že všichni 

z dotazovaných tráví na Instagramu svůj čas denně. Čas strávený na této sociální síti se 

pohybuje od desítek minut až po několik hodin. Vůbec nejkratší uvedenou dobou bylo 30 
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minut, nejdelší pak 6 hodin. V průměru tak denně respondenti stráví na sociální síti 2 

hodiny. 

„Instagram kontroluju průměrně tak 1x za hodinu, dost záleží na tom, jestli tam mám 

nějaké zprávy. Když si s někým zrovna píšu, tak ho kontroluju častěji.“ (Marek, 15 let) 

„Instagram otevřu jen, když mi někdo napíše. Otevřu si zprávy a jak čekám na odpověď, 

tak si ho většinou nechám otevřený a koukám na něco dalšího.“ (Adéla, 13 let) 

Ze získaných dat vyšlo, že komunikace přes Instagram je jeden z hlavních důvodů, 

proč si jej uživatelé zakládají, přestože primární funkcí této sociální sítě je sdílení a 

sledování obrazového obsahu a zasílání soukromých zpráv je až funkcí doplňkovou. 

„Chtěla jsem si psát s holkama a vidět, co tam dávají, tak jsem si ho založila.“ (Nikola, 

12 let) 

„Instagram jsem si založila kvůli tomu, že skoro všechny moje kamarádky ho už mají a 

píšou si přes něj.“ (Tereza, 11 let) 

Zvláštním vypozorovaným typem komunikace byla šikana  ve formě nenávistných 

komentářů nebo reakcí namířené proti konkrétní osobě. 

Instagram jako prostor pro šikanu 

Pojem kyberšikana označuje formu šikany prostřednictvím elektronických médií. S touto 

formou šikany se bohužel setkalo několik z respondentů. Každý tento negativní zážitek 

proběhl jinou formu, míra závažnosti v tomto případě nemůže být nijak zobecňována ani 

odhadována, protože každý jedinec se s takovým zážitkem vyrovnává jinak.  

Na problematiku kyberšikany se na základě získaných dat můžeme podívat pouze z úhlu 

dopadů na oběti šikany, nikoli na pohnutky, které iniciátora k šikanování vedou, protože 

nikdo z odpovídajících neuvedl, že by se někdy šikany na jiné osobě dopustil. Získaná 

data ukazují určitou typologii vypořádání se s kyberšikanou, ať už ji oběť zažila 

v jakékoli formě: 1. jedinec, na nějž byl útok mířen, se jím vůbec nezabývá, 2. po útoku 

oběti přichází pocity méněcennosti, zraněnosti, 3. oběť šikany se s útokem svěří blízké 

osobě. Tyto reakce dle mého soudu souvisí s vlastní spokojeností.  
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Obecněji by se dalo říct, že osoby, které jsou spokojené samy se sebou, se s body 

shamingem vyrovnávají snáze než osoby, které na sobě sledují nějaké nedostatky. 

Šikana, kterou v těchto případech můžeme označit za body shaming (viz kapitolu 2.2.1), 

proběhla u dotázaných respondentů ve většině případů formou komentářů k nějakému 

příspěvku zobrazujícímu jejich fyzický vzhled. Jedna z dívek, která se s takovou formou 

šikany setkala, na komentáře nijak nereagovala, autora negativního komentáře 

zablokovala a dále se k tomu již nevracela. Oproti tomu druhá dívka reagovala se 

strachem, autora komentáře dokonce soukromě kontaktovala a dotazovala se ho, proč jí 

negativně komentuje fotografie, pátrala po důvodech, co na fotce způsobilo takovou 

reakci, a nakonec fotografii ze svého profilu smazala, protože jí již nepřišla dostatečně 

dobrá. Tato forma nenávistného komentáře měla vliv na negativní vnímání vlastního těla, 

který je rozebírán v kategorií Instagram jako ovlivnitel body image. 

„Napsala mi úplně random (pozn.: neznámá, cizí) holka, že jsem na té fotce nic moc a že 

je ta fotka hnusná. Cítila jsem se hrozně, taková zraněná. Napsala jsem jí pak soukromou 

zprávu, proč mi to tam napsala, a ona mi odpověděla, že se jí ta fotka prostě nelíbí a že 

je to její názor. Já jsem tu fotku pak smazala, i když mě ostatní ujišťovali, že jsem tam fakt 

hezká. Prostě už se mi pak nelíbila, když mě někdo takhle pomluvil.“ (Magdaléna, 14 let) 

Sociální síť Instagram může být využita pro  kyberšikanu i dalšími formami než jen 

nenávistnými komentáři na profilech konkrétních osob. Jednou z vypozorovaných forem 

bylo například založení samostatného profilu, na kterém byly sdíleny  fotografie 

respondentky  s různými nenávistnými či vulgárními komentáři nebo posměšnými 

poznámkami útočícími na dívčin vzhled i její osobnost. Druhou vypozorovanou formou 

šikany bylo veřejné pomlouvání další respondentky na profilech jejích spolužaček.  

„Dvě holky, tehdy moje kamarádky, přidávaly něco do svých příběhů, kde se o mně bavily, 

pomlouvaly mě a říkaly nepěkné věci o mně. Řekla jsem to mamce a mamka to začala 

řešit ve škole …“ (Adéla, 13 let) 

6.2.2  Instagram jako zabiják nudy  

Většina odpovídajících uvedla, že další aktivitou, kterou svůj čas na Instagramu tráví, je 

pasivní prohlížení různého obsahu, tedy procházení jejich feedu, který tvoří nejnovější 

příspěvky uživatelů, které sledují. Častou aktivitou je také prohlížení tzv. stories, což jsou 
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příběhy tvořené krátkými video úseky, fotografiemi, kolážemi z nich, které mohou být 

doplněny o text, emotikony, gify nebo hudbu. Insta Stories na profilu vydrží 24 hodin, 

poté dojde k jejich smazání.  

Mnohdy k této aktivitě přistupují ve chvílích, kdy komunikují s ostatními uživateli 

a čekají na jejich odpovědi. K pasivnímu prohlížení obsahu se také uchylují, když 

chtějí zaplnit čas, např. při cestování hromadnou dopravou, při nezábavných 

hodinách ve škole nebo před usnutím.  Toto pasivní prohlížení  obsahu může 

v případě zaujmutí vést k inspiraci, kterou popisuji jako samostatnou kategorii. 

„Já většinou scrolluju Instagram, když se nudím. Hlavně když jedu třeba v autobuse, nebo 

když jedu s rodičema v autě. Taky když se nudím ve škole, tak si prohlížím Insta  pod 

lavicí.“ (Kristýna, 15 let) 

„Já jsem na Instagramu hlavně večer v posteli, než jdu spát. Píšu si s kamarádkami, nebo 

projíždím příspěvky a storíčka.“ (Magdaléna, 14 let) 

Další doplňující otázkou, kterou jsem spontánně některým účastníkům položila, bylo, zda 

již měli před založením účtu na Instagramu zkušenosti s i jinou sociální sítí. Účastníky 

pak můžeme rozdělit do dvou skupin –  ty, kteří měli před Instagramem účet na 

Facebooku, a ty, pro něž je Instagram první zkušeností se sociální sítí. Všichni však dávají 

Instagramu přednost před světově nejpopulárnější sociální sítí Facebook. 

„Před Instagramem jsem měl Facebook, takže jsem už věděl, co to je (sociální síť). Ale 

Insta mě baví, protože statusy nikoho nezajímaj.“ (Noa, 15 let) 

„Já jsem jako úplně první měla Instagram, až pak jsem si založila TikTok a Snapchat, 

máma mi to nechtěla dovolit. Facebook vůbec nemám a ani nechci.“ (Adriana, 12 let) 

Bez  ohledu  na  skutečnost, kterou ze sociálních sítí měli respondenti jako první, mají 

všichni zkušenosti i s dalšími sociálními sítěmi, které pravidelně používají. Mezi jejich 

oblíbené platformy patří také TikTok, Snapchat nebo Facebook. Většina z nich nicméně 

uvedla, že Instagram je jejich nejoblíbenější a nejužívanější platforma.  

Ze získaných dat pozorujeme skutečnost, že Instagram a jiné sociální sítě jsou 

nejvyhledávanějším a nejvyužívanějším způsobem trávení volného času 
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respondentů.  Jsou pro respondenty primárním a přirozeným nástrojem pro „zabíjení“ 

času, někteří dokonce uvedli, že trávení času na sociální síti považují za svůj koníček. 

Užívání sociálních sítí je jimi stavěno na úroveň běžných koníčků, jako jsou sportovní a 

umělecké aktivity a další zájmové činnosti. 

„Je to moje nejvíc využívaná aplikace. … Strávím na něm klidně i 6 hodin denně. Vždycky 

se těším, až si po škole budu moct sednout s telefonem a kouknout se, co je nového.“ 

(Vanessa, 15 let) 

„Mám i jiné aplikace, ale Instagram je moje nejoblíbenější.“ (Kateřina, 13 let)  

6.2.3  Instagram jako prostor pro sebeprezentaci 

Instagram je platformou, která umožňuje poměrně snadnou prezentaci sama sebe, jejíž 

prostřednictvím lze ukázat své zájmy širokému okruhu lidí. Všichni z dotazovaných jsou 

na sociální síti sami aktivní a sdílejí zde vlastní obsah. Povaha tohoto obsahu je sice velmi 

rozmanitá, ale lze zde najít určitou shodu, protože se většina týká fyzického vzhledu, 

zážitků, přátel nebo koníčků. Můžu říct, že na sdílený obsah má vliv mnoho faktorů, jako 

jsou pohlaví, věk, zájmy či další sledovaný obsah na Instagramu. 

Většina respondentů má na Instagramu veřejný profil, tzn. obsah profilu může prohlížet 

kterýkoli další uživatel sociální sítě. Nicméně několik z nich při rozhovorech uvedlo, že 

tento veřejný profil není jejich jediným profilem na Instagramu. Tito chlapci a dívky jsou 

majiteli ještě minimálně jednoho účtu, který je ve většině případů nastaven jako 

soukromý, tzn. uživatel má plnou kontrolu nad tím, kdo  jeho obsah sleduje a vidí. Na 

tomto účtu jsou pak aktivnější, co se týče zveřejňování vlastních  fotek.  Jejich 

sebeprezentace  probíhá na dvou úrovních. Snaží se třídit prezentovaný obsah  podle 

okruhu sledujících. Touto selekcí chtějí být na veřejné síti viděni a zároveň si střežit svoje 

soukromí. 

„Na hlavním účtu přidávám fotku příležitostně, a to vlastně jenom z různých zajímavých 

míst, kde jsem byl. Na ten druhej, na „secret“ účet, dávám svoje fotky nebo videa hodně. 

Ten druhej profil je určenej pro lidi, který znám a kterejm věřím natolik, že tam dávám 

prakticky všechno ze svého života.“ (Marek, 15 let) 
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„Já na svůj hlavní veřejný účet dávám jenom obrázky, co kreslím. Můj profil je anonymní, 

chci mít svoje soukromí. Pak mám založený osobní účet, kam dávám fotky třeba z výletů 

nebo s kámoškama, a ten je soukromý.“ (Andrea, 11 let)  

Specifickou funkcí, kterou pro sebeprezentaci dotazovaní využívají, jsou Insta stories. 

Tato funkce, umožňující sdílet příspěvek na krátkou časovou stopáž po dobu 24 hodin, je 

mezi dotazovanými velmi oblíbená a využívá ji většina z nich. Obsah těchto příspěvků je 

velmi rozmanitý a zahrnuje jak zájmy a koníčky, tak každodenní život a zážitky, ale  i 

naprosté momentky a spontánní formu zábavy. Může se jednat o různé fotografie, koláže 

z nich, i krátká videa,  rozmlouvání na různá témata, dotazovaní zde často využívají 

funkce anket nebo kladení otázek, na které následně prostřednictvím videí nebo obrázků 

odpovídají. Hlavně poslední dvě zmíněné funkce jsou mezi respondenty velmi často 

využívané. Jak vyplynulo z rozhovorů, funkce kladení otázek je využívána ke sdělování 

názorů na ostatní uživatele, kteří prostřednictvím pole pro odpověď o názor požádali. 

Následně pak majitel profilu sdělí formou Insta stories svůj názor, který může být doplněn 

například fotkou, hudbou nebo videem. 

„My teď nejčastěji sdílíme ve storíčkách ty názory. To  teďka dělá každej. Položíš tam 

otázku, kdo chce názor, a píšou ti tam ostatní, co ten názor chtěj, a ty na to pak odpovídáš 

a sdílíš to.“ (Anička, 15 let) 

Cítit se důležitý 

Instagram je sociální síť založená na sdílení fotografií a videí, na které uživatelé získávají 

zpětnou vazbu prostřednictvím likes. Pro dotázané dívky a chlapce má tento způsob 

odezvy různý význam, v názoru na důležitost počtu „lajků“ nepanuje mezi 

odpovídajícími shoda. Největší rozdíl na základě rozhovorů vidím ve vnímání chlapců a 

dívek. Některé dívky uvedly, že na zveřejněnou fotku očekávají nějakou určitou míru 

odezvy jako potvrzení, že jsou na sdílené fotografii hezké, nebo že je fotografie kvalitní 

a povedená.  

Několik z dotazovaných dívek ale uvedlo, že pro ně bylo důležité sledovat počty lajků 

dříve. Po zveřejnění fotky dokonce sledovaly, kteří lidé  jim fotky „olajkovali“, nebo 

porovnávaly počty lajků s ostatními profily. V současné době se k takovému jednání 

žádná z dívek nepřiznala, dívky spíše uváděly, že počty lajků vůbec neřeší, a je pro ně 

důležitější, zda jim fotku ocení někdo z blízkých. Z hlídaného počtu lajků se tak 
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přesunuly na ocenění od konkrétních osob. Jedna dívka uvedla, že počet lajků neřeší, 

protože se počet pohybuje vždy kolem stejného čísla.  

„Teď už ani moc nesleduju, kolik těch lajků dostávám, spíš kdo mi ten lajk dal.“ (Pavlína, 

13 let) 

Chlapci nepřikládají získávání lajků skoro žádnou váhu, počty likes nesledují, ani je 

nezajímá, kdo jim fotku olajkoval nebo ne.  Nicméně tato tvrzení není možné považovat 

za  platná, protože žádnému z participantů výzkumu se nestalo, že by k nějaké  své 

zveřejněné fotce nedostal ani jeden like. V takovém případě dotazovaní chlapci 

odpověděli, že netuší, jak by se v takovém případě zachovali.  

S likes souvisí i snaha o jejich získání, přestože více než polovina respondentů tvrdí, že 

je získaný počet nezajímá. Nejčastějším krokem je využívání hashtagů, které umožňují 

vyhledání příspěvků neznámými uživateli, a tím se zvyšuje pravděpodobnost získání 

většího počtu likes. Hashtagy u svých příspěvků užívá většina respondentů.  

Nejméně relevantní odezvou jsou pro dívky a chlapce komentáře, protože se nejčastěji u 

svých příspěvků setkávají s pozitivními komentáři od svých přátel a známých.  

Na základě rozhovorů můžu konstatovat, že dívky a chlapci považují za důležitější počet 

sledujících než získaný počet likes. Přestože se mezi respondenty našli i tací, které 

nezajímá počet ani jednoho, většina z nich má nicméně o svých sledujících přehled.  

„Ano, je pro mě důležité, kolik mě sleduje lidí. Dělá mi to radost, připadám si zajímavě, 

že někoho zajímá, co sdílím a co dělám.“ (Noa, 15 let) 

S rostoucím počtem sledujících získávají pocit důležitosti, že jejich život a tvorba 

někoho zajímají. Tento  fakt má vliv na způsob sebeprezentování a vede k tendencím 

ukazovat se v lepším světle. 

Ukázat se lepší 

Všichni uživatelé uvedli, že na svůj profil přidávají i fotografie, na kterých jsou oni sami, 

ať už focené jinou osobou, nebo selfie. Jedná se tedy o fotografie zaměřené na fyzický 

vzhled. Pouze jediná  z respondentů uvedla, že Instagram vnímá  jako  platformu  pro 

prezentaci sebe sama a jiné fotky než svoje zde neuveřejňuje. 
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„Na svůj Instagram dávám jenom svoje fotky. Když se mi povede nějaká zajímavá fotka, 

která se mi líbí, a já se sama sobě na ní líbím, tak se o ni chci podělit a dám ji tam. Na 

všech fotkách, co mám na Insta, jsem já.“ (Adéla, 13 let) 

Dotazované dívky mi při rozhovorech uvedly celý proces, který předchází zveřejnění 

nějaké fotografie. Ve většině případů před pořízením fotografie dochází k různým 

přípravám, zvláště pak k úpravě zevnějšku, výběru oblečení i místa pořízení fotografie. 

Následně dívky nafotí několik snímků, někdy až desítky, ze kterých pak před zveřejněním 

vyberou podle nich tu nejlepší. Poté dojde k dalším úpravám. Část dívek používá různé 

aplikace pro úpravy svého zevnějšku. Nejčastěji se uchylují k „vymazání nedokonalostí 

na obličeji“ (Anička), „zmenšení nosu“ (Magdaléna) nebo „zeštíhlení nohou a pasu“ 

(Šárka). Všichni dotazovaní, jak dívky, tak chlapci, používají před zveřejněním k úpravě 

fotek filtry. Zajímavé je, že žádný z nich nepovažuje filtr za úpravu fotografie, přestože 

bez filtru by fotku nezveřejnili.  

„Já svoje fotky, co dávám na Instagram, nijak neupravuju. Dávám si akorát filtr, bez něj 

bych žádnou fotku asi neuveřejnila.“ (Adéla, 13 let) 

Přestože předpokladem ke zveřejnění vlastních fotografií je spokojenost se svým 

vzhledem  a  image, ze získaných dat vyplývá, že respondentky  fotografie této povahy 

zveřejňují za účelem získání pozitivní zpětné vazby a potvrzení od ostatních, že vypadají 

dobře. 

Co se  týče chlapců, tak u nich k tomuto procesu příprav nedochází. Chlapci na svých 

profilech nejsou tolik zaměřeni na svůj vzhled a sdílí spíše fotky se zaměřením na svoje 

zážitky nebo koníčky. Ve většině případů se však na fotkách objevují i oni sami. Oproti 

dívkám, které do jedné uvedly, že by nikdy nezveřejnily fotografii, na které se samy sobě 

nelíbí, chlapci připustili, že pokud by byl na fotce jiný důležitější aspekt než oni sami, 

který by stál za to zveřejnit, tak by tuto skutečnost neřešili. 

„Určitě jsem už dal fotky, kde jsem se úplně necejtil stopro, ale byl to tak důležitej zážitek, 

že jsem je tam prostě dal a fotky měly i tak úspěch. Ty fotky si pamatuju. A bylo mi úplně 

jedno, jak tam vlastně vypadám.“ (Marek, 15 let) 

Ve svých příspěvcích se sami snaží ukazovat v tom nejlepším světle – pro dívky je 

více důležitý jejich fyzický vzhled a jejich body image, pro chlapce jejich dovednosti 
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a prezentování svých koníčků a výkonu. Vede je k tomu touha po uznání, snaha o 

více sledujících či celkově o získání pocitu důležitosti a zajímavosti.  

Sdílet své zájmy a dovednosti 

Tento typ příspěvků, tedy příspěvky týkající se zájmů a koníčků, sdílejí dívky a chlapci 

za  účelem pochlubení se s nějakým vlastním úspěchem, pokrokem, nebo za účelem 

získání zpětné vazby. Jak je napsáno v následující kategorii, Instagram je pro ně místem 

pro inspiraci, tudíž i oni sami chtějí někoho dalšího svými výsledky inspirovat. Mezi 

mými respondenty byli například tanečníci, akrobati, sportovci, cyklisté, fotografové, 

mnozí z nich sdílejí na svém profilu ukázky své umělecké nebo hudební tvorby. 

„Jsem akrobat a na svém feedu hodně sdílím videa z mých vystoupení. Dostávám k tomu 

hodně komentářů a pak vím, jestli jsem dobrej, nebo co mám zlepšit, sleduje mě hodně 

lidí z branže. A já zas sleduju je, abych viděl, jak to jde ostatním.“ (Emil, 14 let) 

Pokud jde o fotografie z každodenního života, hlavním důvodem pro sdílení bývá zážitek. 

Jedná se tedy o formu zachování nějaké vzpomínky. Někteří z dotazovaných pak 

Instagram berou jako svůj „deníček“, kde sdílejí důležité momenty, které se jim staly a 

které chtějí v online prostředí sdílet a uchovat.  

Na Instagramu, stejně jako na dalších sociálních sítích, uživatelé sdílí obsah, který 

zachycuje  společný zájem, sdílenou zkušenost nebo nápady do  budoucna. Důvody 

k tomuto sdílení mohou být přinášet ostatním hodnotný, poučný a zábavný obsah, 

definovat se s ostatními (a také sám sobě) a zůstat ve spojení s ostatními. 

Z textu výše je zřejmé, že tyto tři podkategorie se vzájemně prolínají a existují mezi nimi 

silné vazby.  Touha po vlastní důležitosti je příčinou snahy o ukázání se v lepším 

světle, a to ovlivňuje formu sebeprezentace, kterou uživatelé Instagramu volí. 

6.2.4  Instagram jako inspirace 

Častým důvodem pro trávení času na Instagramu je pro respondenty inspirace. Nechávají 

se inspirovat ve věcech, o které se zajímají, ve svých koníčcích. U mých respondentů se 

inspirace týkala například malování obrázků, hraní na kytaru, tance, cvičení nebo 

cestování, ale také stylu oblékání, makeupu, účesů a celkové image jiných uživatelů. 

Instagram je pro ně prostředím, kde se mohou dozvědět informace o tématech, která je 
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zajímají. S inspirací souvisí i výběr dalších profilů, které sledují a se kterými je spojuje 

společný zájem.  

Koho sleduji 

Profily, které dotazovaní chlapci a dívky sledují, můžeme rozdělit do tří skupin.  Na 

základě sesbíraných dat se kvantitativní přístup dělení na skupiny jevil jako nejvíce 

vhodný. Odpovědi respondentů vykazovaly v zásadě obecný charakter.   

Nejčastěji sledovanou skupinou jsou profily rodinných příslušníků, kamarádů a známých. 

Tedy lidí, se kterými se respondenti osobně znají, nebo je znají od vidění.  

Druhou skupinou jsou pro ně profily lidí osobně neznámých. Ty však znají 

z internetového či jiného mediálního prostředí. Patří mezi ně instagramoví influenceři, 

což jsou osoby známé a aktivní především na této sociální síti. Dále pak herci, zpěváci a 

jinak umělecky založené osoby, sportovci,  modelky a další známé osobnosti.  Většina 

z respondentů se shodla ve sledování profilu Leoše Mareše a profilu Dominika Feriho 

@choco_afro. Ke druhé skupině sledovaných profilů se a priori váže vlastní zvědavost 

jednotlivých respondentů. Zajímá je, jak žijí známé osobnosti. Zatímco dříve jsme byli 

odkázáni na stránky bulvárních časopisů, dnes nám informace ze svého soukromí 

přenášejí mnohdy i živě „celebrity“ samy. Instagram se tak stává místem možných 

virtuálních setkání s idoly a vzory.  

„Já strašně ráda koukám na to, jak žijou slavný lidi. Vidíš, jak to vypadá u nich doma, 

kam choděj, kam jezděj na dovolenou, prostě co dělaj.“ (Adriana, 12 let) 

Třetí skupinou jsou pak profily známých značek propagující svoje produkty a služby. 

Tyto značky hojně využívají služeb instagramových influencerů (více viz kapitola 1.1.1 

Instagram influencers), kteří vytvářejí komunitu uživatelů kolem různých témat a zájmů. 

Právě tyto tzv.  instafamous  osoby  jsou na Instagramu nejčastěji spojeni  s reklamou  a 

propagací obchodních značek. Při dotazování jsem se s některými dotkla i tohoto tématu. 

Hlavním důvodem sledování instainfluencerů  není ani tak jimi tvořený obsah (pokud 

nejde o profil související s nějakým z respondentových koníčků), ale především získání 

slev na nějaký produkt či službu nebo možnost získání výhry v různých soutěžích. 
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„Sleduju jenom jednu influencerku, protože je tanečnice jako já. Ale ona má už několik 

spoluprací a hodně často má slevy nebo soutěže. A pak sleduju ty profily, co mají taky 

hodně slevy, třeba na aboutyou (pozn.: online obchod s módou) nebo na různou 

kosmetiku, to já hodně využívám.“ (Vanessa, 15 let) 

„Sleduju svoje oblíbený značky a pak taky lidi, co s nima nějak spolupracujou, mají 

s nima často nějaký soutěže nebo i slevy.“ (Adam, 14 let) 

Jak mě motivuje a ovlivňuje 

Sledování profilů nemá jen pasivní charakter, ale může vést k ovlivnění jednání uživatele. 

V této podkategorii se zaměřuji na to, jestli dokáže prostředí Instagramu a příspěvky 

ostatních uživatelů motivovat k nějakým změnám, či zda nějak souvisí se změnami 

v chování.  

Většina z dívčích respondentek na sobě vidí určité nedostatky, které by rády zlepšily. 

Příspěvky ostatních uživatelů je motivují k úpravám zevnějšku či k pohybovým 

aktivitám. Žádná z dívek však neuvedla, že by ji Instagram přiměl cvičit častěji, než jak 

byla zvyklá do té doby. Příspěvky na Instagramu fungují, co se pohybové aktivity týče, 

spíše nárazově, a nemají trvalý vliv. Jedná se o účinek v danou chvíli. 

„Když vidím ty vypracovaný holky, tak mě to přiměje se zvednout a jít něco dělat. Třeba 

si zacvičím a mám z toho pak dobrý pocit.“ (Pavlína 13 let) 

K pohybové aktivitě jsou stejným způsobem motivováni i chlapci. Jak již bylo zmíněno, 

více než o fyzický vzhled se chlapci zajímají o  výkon, nicméně vliv instagramových 

příspěvků je i v této oblasti spíše nárazový.  

„Já vždycky pak jdu cvičit na kytaru, když vidím třeba videa, jak někdo hraje. Já bych šel 

asi cvičit i normálně, ale videa ostatních mě motivujou jít okamžitě.“ (Noa, 15 let) 

Jedinou oblastí, ve které po rozhovorech s dívkami a chlapci vidím prostor pro trvalejší 

změny, je jejich image a vizáž. Dívky častěji pod vlivem Instagramu mění svou vizáž a 

přijímají do svých životů nějaké trendy. Dále podle doporučení influencerů nakupují 

různé kosmetické přípravky, nebo dokonce jedou na výlet na jimi doporučená místa. 
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Většina z respondentů neuvedla změny ve stravovacích návycích, nicméně i tato oblast 

podléhá trendům a často se stává, že celá komunita kolem jednoho influencera snídá nebo 

obědvá stejné jídlo.  

„Jakmile začne Markéta Frank snídat avotoust, tak všechny holky, co jí sledujou, snídaj 

avotoust. Taky jsem ho chtěla jednu dobu snídat, protože to bylo in a mohla jsem ho vyfotit 

do storíček, že jsem taky in. A taky se hodně inspiruju jejím oblečením, podle ní a ještě 

jedný influencerky si momentálně měním šatník.“ (Kristýna, 15 let) 

Výjimku  v tématu stravovacích návyků tvořily dvě dívky, z nichž jedna na sobě 

pociťovala vliv Instagramu související s poruchou příjmu potravy, ale zároveň dokládala 

pozitivní vliv „bodypositive“ příspěvků, které jí pomáhají s těmito tendencemi bojovat. 

Pro zachování anonymity u citace neuvádím jméno ani věk respondentky. Druhá dívka 

pak uvedla, že Instagram měl částečný vliv na její přechod k veganství. 

„Moc se mi líbí ty hubený holky, kterých je na Instagramu plno. A i když vím, že ony 

vlastně tak hubený ve skutečnosti ani nejsou, tak bych stejně tak chtěla vypadat. Takže 

mívám období, kdy skoro nejím a hodně cvičím. Ale zároveň pak vidím, jak ty lidi vypadaj 

ve skutečnosti, třeba právě na takových srovnávacích fotkách, a proto si uvědomuju, že 

mám problém a řeším ho. Takže mě to vlastně ničí i pomáhá zároveň.“  

„Vždycky jsem byla vegetariánka. Instagram mě ovlivnil asi hlavně v tom, že je tam 

spousta receptů, založila si ho kvůli tomu i moje mamka, která teď podle něj vaří, ale 

jediným veganem jsem doma pořád já.“ (Šárka, 13 let) 

Z dat jasně vyplývá, že uživatelé Instagramu jsou motivování a ovlivňováni sledovaným 

obsahem.  Silnější vliv na změnu v chování než Instagram a příspěvky na něm 

pramení z motivace vnitřní. Vnější motivace způsobená prohlížením příspěvků na 

Instagramu má pouze krátkodobý účinek a podporuje návyky, které jsou dívce nebo 

chlapci již vlastní, ale významné změny v chování jedince nezpůsobuje.  Jedná se 

především o motivaci ke změnám v životním stylu, ke změnám vzhledu či jednání.  

Za silný  motivační faktor můžeme označit skupiny instagramových influencerů, kteří 

svou tvorbou ovlivňují komunitu, kterou kolem svého profilu vytvořili.  
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Z rozhovorů s některými respondenty vyplývá, že si neuvědomují pozadí spolupráce 

influencerů se značkami, že se jejich doporučení nějakého produktu nemusí zakládat na 

osobní zkušenosti, ale že se jedná o zaplacenou formu reklamy.  

„Já lidem, který sleduju, docela věřím. Takže když vidím, že Markéta Frank (pozn.: česká 

influencerka) používá nějakou kosmetiku, tak si ji pak chci koupit taky. Nemyslím si, že 

by sdílela něco, s čím fakt není spokojená.“ (Kristýna, 15 let) 

Již zmíněnou výhodou Instagramu je možnost spolupráce s různými firmami. Dvě 

z odpovídajících dívek uvedly, že by se rády staly influencerkami, proto dopředu hodně 

promýšlejí obsah, který na svém profilu sdílí a zaměřují jej určitým směrem, aby nasbíraly 

více sledujících. Jedna z nich tvoří svůj profil jako zážitkový, sdílí na něm fotografie 

z cest, které podnikla a místa, která navštívila, druhá se zaměřuje na fyzický vzhled a sdílí 

cvičební videa, styl stravování, tipy na účesy, makeup i svůj styl oblékání. Další z dívek 

uvedla, že se osobně přátelí s jednou influencerkou a vyjmenovala hned několik výhod i 

nevýhod, které s sebou tento trend přináší. 

„Moje kamarádka je influencerka. Má asi 8 nebo 10 tisíc sledujících a má už smlouvy 

s různými firmami, které jí platí za reklamu, nebo posílají různé dárky. Taky ale vím, že 

všechno podřizuje Instagramu, musí nad tím moc přemýšlet a plánovat. Jít s ní někam 

znamená jít někam, kde to bude vypadat dobře pro její Instagram, nebo kde bude moct 

udělat nějakou reklamu.“ (Anička, 15 let)  

Vyšší počet sledujících může uživateli dopomoct ke spolupráci s nějakou firmou, která 

využívá k propagaci  influencer  marketing.  S rostoucím počtem sledujících se profily 

stávají atraktivnějšími pro společnosti i pro další sledující. Způsobů, jak získat další 

sledující, je mnoho. Momentálně například vznikají na Instagramu podpůrné skupiny pro 

získání většího počtu sledujících, spočívající na principu  follow  for  follow  (pozn.: 

sledování za sledování).  

„Já mám momentálně 4,5 tisíce sledujících a snažím se to číslo dostat nad 5 tisíc. Byla 

jsem už v jedné akci, kde sleduješ třeba 1000 lidí a oni tě sledují zpátky. Pak občas dám 

sledovat nějaký náhodný profily, co sledujou třeba někoho, kdo mě zajímá, z toho se ti 

něco vrátí zpátky. Pak hodně označuju ve storíčkách různých velký profily a oni mě občas 

nasdílí taky, tak tam můžeš získat sledující. A někdy ty větší profily dělají shoutout (pozn.: 
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když uživatel Instagramu propaguje jiného uživatele na vlastním účtu), tak to mi už 

párkrát hodně pomohlo.“ (Vanessa, 15 let) 

Tato sesbíraná data již nehovoří jen o inspiraci uživatelů prostředím Instagramu či jeho 

vlivu, ale o skutečnosti, že s výhledem na potenciální zdroj příjmů nebo získání slávy mu 

podřizuje kompletně svůj denní režim a Instagram se tak stává životním stylem.  

6.2.5  Instagram jako lepší svět 

Vzhledem k tomu, že účastníci mého výzkumu několikrát bezprostředně odpověděli, že 

fotky  na  Instagramu  dle  nich nereflektují skutečnou realitu, věnuji další výzkumnou 

kategorii tématu zkreslené reality na této sociální síti. Všeobecně je mezi  respondenty 

Instagram vnímán jako síť, kde se neodráží realita a nezveřejňují situace tak, jak skutečně 

proběhly a jedná se o upravenou verzi nastalých událostí zobrazených tak, aby ukazovaly 

uživatele v co nejlepším světle. 

„Tady se každej snaží bejt co nejhezčí.“ (Pavlína, 13 let)  

Většina se domnívá, že realita prezentovaná na Instagramu je vždy nějakým způsobem 

vylepšená a slouží především k prezentaci pozitivního obsahu. Dá se tak říci, že 

dotazovaní chlapci a dívky si uvědomují, že uživatelé Instagramu na  svých profilech 

nezveřejňují život takový, jaký ve skutečnosti je, ale že se v příspěvcích objevují jen ty 

nejšťastnější momentky, které jsou často ještě přikrášlené. Tento dojem u nich nevznikl 

jen na základě jejich vnímání nebo domněnek. Sami připouštějí, že se uchylují ke 

stejnému chování. Toto jednání již popisuji v kategorii o sebeprezentaci. 

Tento rozdíl mezi zidealizovanou realitou na Instagramu a skutečnou realitou jsem 

účastníkům výzkumu prezentovala na obrázkovém materiálu získaném z Instagramu (viz 

příloha č. 14). Tato prezentace byla druhou částí rozhovoru s respondenty. Pokud jsme 

vedle sebe dali do kontrastu upravenou fotografii a fotografii bez jakýchkoli úprav (např. 

póza s vtáhlým plochým břichem vs. povolené břicho), většina respondentů reagovala 

stejně. Dokázali si uvědomit, jaký je mezi fotkami rozdíl, která je upravená a která ne, 

která reflektuje realitu a která naopak ukazuje různé tělesné či jiné aspekty v tom 

nejlepším „zidealizovaném“ světle. Přesto však v drtivé většině označili za hezčí a za tu, 

která odráží jejich představy o tělesné kráse, vždy tu upravenou, přestože věděli, že realita 

vypadá jinak. Při dotazu,  kterou  z fotografií by sami uveřejnili, zmínili vždy tu 
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upravenou.  V mnoha případech jako důvod uvedli, že by měla větší úspěch.  Tato 

sesbíraná data souvisí s kategorií sebeprezentace a body image. 

„Tohle je právě ta realita Instagramu, že na fotkách můžeš udělat všechno, co chceš, ale 

v reálu člověk vypadá úplně jinak. Jenže mně přijde hezčí ta upravená a sama vím, že 

bych tak taky chtěla vypadat, i když to není pravdivé.“ (Šárka, 14 let) 

„Zveřejnila bych určitě tu upravenou. Myslím, že by sklidila větší úspěch a lidi by o mně 

za zády neříkali pomluvy, že jsem třeba tlustá nebo tak.“ (Anička, 15 let) 

„Na té druhé fotce (pozn.: bez úprav) jsou takoví uvolněnější a přirozenější, na té první 

(pozn.: upravené) jsou takoví v křeči. Ale víc se mi líbí ta první, mají hezčí těla a celkově 

vypadají líp. Na tý druhý fotce nejsou ničím zajímavý, spíš jsou takoví… tlustí.“ (Kristýna, 

15 let) 

Fyzická krása je tak pro většinu dotazovaných spekulativní a nezakládá se dle jejich 

názoru na pravdě. Společného se skutečnou realitou má velmi málo. Většina fotek je dle 

nich upravená používáním různých aplikací a filtrů, či před jejich pořízením probíhají 

různé přípravy. Od úprav zevnějšku až po nastavení pózy a správného úhlu. Na základě 

těchto skutečností je pak většina mých účastníků přesvědčena, že uživatelé často vypadají 

odlišně než na svých insta profilech, zpravidla hůře, než jak se prezentují na svých 

fotografiích.  

„Ještě jsem neviděla na Instagramu, že by někdo přidával fotky třeba toho, že má vyrážku 

na obličeji. No, a pak tu holku potkáš, kterou znáš z Insta, jak má skvělou pleť, a ona má 

akné a olezlý celý obličej a je úplně ošklivá, ale na  Instagramu  sbírá lajky, jaká je 

kráska.“ (Magdaléna, 14 let) 

„Jednou jsem potkala jednu influencerku, kterou sleduju, co se mi strašně líbila, protože 

mi připadala krásná, stylová, vždycky dobře oblečená, prostě fakt krásná. No a na živo 

byla taková malá, nevýrazná, na fotkách má určitě paruku, protože měla úplně málo vlasů 

a měla hrozně divný oblečení a teď už na ni (pozn.: na její profil) koukám úplně jinak.“ 

(Kateřina, 13 let) 

Zkreslená realita se však nezakládá jen na fyzické kráse, nýbrž i na ostatních aspektech 

každodenního života. Může jít například o formu sebeprezentace, co se týče vzdělání či 
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seberozvoje („Znám holku, co zveřejňuje, kolik čte knížek, ale vůbec je nečte.“ (Nikola)), 

bytový design, vlastnictví nějakých drahých věcí nebo vztahy. Ve všech těchto aspektech 

vidí moji respondenti prostor pro zidealizování. Jako hlavní důvod pak uvádějí snahu o 

získání většího počtu lajků a sledujících, ale také uznání nebo ujištění, že jejich život je 

skvělý.  

„Já znám třeba pár, o kterých vím, že se pořád rozcházejí a každý den se hádají. Ale jejich 

IG je každý den plný srdíček a lásky a jak se mocinky milujou. Chtějí být zajímaví pro 

svoje okolí, něco si tím dokazují, asi sbírají lajky.“ (Štěpán, 15 let) 

Několik dívek uvedlo, že se dokonce stávalo, že některé fotky ze svého profilu vymazaly, 

pokud podle nich získaly málo lajků. Jako hlavní důvod k tomuto jednání pak uvedly to, 

že nechtěly, aby ostatní viděli, že nejsou dostatečně oceněné nebo oblíbené. Významnou 

roli zde tak hraje domnělý názor komunity, ve které se člověk, i na sociální síti, pohybuje. 

„Určitě jsem to někdy udělala… aby ostatní neviděli, že tam mám tak málo likes a že ta 

fotka se nikomu nelíbí.“ (Šárka, 14 let)  

Nejzajímavější skutečností  je, že přestože si uživatelé uvědomují zkreslenou 

zidealizovanou realitu a pod jejím vlivem se cítí méněcenní nebo nedostateční, sami 

pak zveřejňují upravené příspěvky, které realitu taktéž z jejich pohledu vylepšují. 

Pokud  se  na  Instagramu  objeví příspěvky odhalující tuto zkreslenost, přidají jim 

negativní, odpudivé, na Instagram nepatřící a raději se přikloní k upraveným či 

stylizovaným fotografiím jako k více vyhovujícím a vhodnějším. 

6.2.6  Instagram jako ovlivnitel body image 

Během rozhovorů se tematika body image a vnímání vlastní identity byla v popředí. Právě 

proto jsem se rozhodla označit tuto kategorii za ústřední. Má silné vazby na všechny 

ostatní kategorie a jejich podkategorie, jak vyplyne i z následujícího textu. 

Než přistoupím k analýze vlivu Instagramu na body image, ráda bych zmínila, jak 

dospívající v současnosti vnímají ideál tělesné krásy. Mezi odpovídajícími nepanovala 

jednoznačná shoda v tom, jak má ideálně vypadat lidské tělo. Nicméně se opakovaně u 

dívek objevila charakteristika, která označovala za ideální postavu štíhlou, pevnou, bez 

přebytečného tuku, se štíhlýma dlouhýma nohama, plochým břichem a ženskými 
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křivkami. Některé z dívek uvedly, že za dokonalou postavu považují mírně 

vysportovanou s lehce viditelnými svaly, bez celulitidy. U chlapců pak převládá mužský 

ideál taktéž štíhlý bez přebytečného tuku, vypracovaný s viditelnými svaly na pažích a 

břiše, s rameny a pasem ve tvaru do písmene V. Někteří uvádí bez přebytečného 

ochlupení. I přes nuance ve vnímání tělesného ideálu však z rozhovorů vyplynul 

konkrétní obraz toho, s jakým typem se účastníci výzkumu nejčastěji porovnávají.  

Co se nedostatků týče, nestaví se k nim většina respondentů nijak zvlášť odmítavě nebo 

opovržlivě. Nepovažují je za odpudivé. Pátrají spíše po důvodu, proč jimi druhá osoba 

disponuje. Pouze malá část odpovídajících byla k tělesným nedostatkům velmi striktní, a 

to i v případě, že tytéž nedostatky vidí sami na sobě.  

„Všechny těla jsou nádherný, i když má třeba celulitidu nebo strie, nebo větší zadek. Můj 

názor je takovej, že tělo má bejt hlavně zdravý. Takže je špatně, když žena nejí moc zdravě, 

nejde třeba ani na procházku, nijak necvičí, tak to je pak blbý a pak prostě vypadá blbě 

a může si za to sama.“ (Vanessa, 15 let) 

„… třeba strie jo, to není moc hezký, když žena má, ale když to má třeba po těhotenství, 

tak je jasný, že za to nemůže a že s tím nic neudělá a nikdo by neměl poukazovat na to, že 

je to hnusný.“ (Anička, 15 let) 

„Na tý fotce má prostě tlustý stehna a to je fakt hnusný. Já mám taky tlustý nohy a přála 

bych si je nemít. Měla by se vyfotit tak, aby to moc nebylo vidět.“ (Nikola, 12 let) 

Protože se všem mým respondentům svět Instagramu zdá být nereálným odrazem 

skutečnosti, ptala jsem se jich na jejich subjektivní dojem a jaký vliv na sobě z tohoto 

prostředí cítí. Ve většině se shodují na tom, že Instagram „je prostě takový“ a že je to 

místo pro sdílení těch nejlepších verzí sebe samých a že by negativní obsah nikoho ani 

nezajímal a do tohoto prostředí nepatří. Velmi často se však u respondentů objevuje pocit 

méněcennosti, pokud sledují příspěvky ostatních uživatelů, přestože si dle vlastních slov 

jsou sami schopni uvědomit zidealizovanou realitu prezentovanou  na sociální síti. 

Hlavním paradoxem  v tomto ohledu je, že přestože na sobě cítí negativní vliv 

zidealizovaných fotografií ostatních uživatelů, mají tendenci zveřejňovat právě takové 

příspěvky na svůj instagramový účet.  Pocity méněcennosti mohou být také vyvolané 
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negativní zpětnou vazbou od ostatních uživatelů, jež se uchylují k hanlivým komentářům 

na konkrétní osoby, které mohou přecházet až k různým formám kyberšikany. 

„Když vidím všechny ty krásné lidi, tak se pak cítím sama se sebou strašně nespokojená. 

Cítím se pak jak nemocná a kolikrát se musím jít pak třeba vysprchovat, namalovat se, 

vyžehlit si vlasy, abych se cítila lépe. Většinou si pak připadám dost pěkná na to, abych 

si udělala nějakou fotku, kterou na ten Instagram dám, kterou pak ještě upravím a cítím 

se pak líp.“ (Anička, 15 let) 

Většina z dívčích respondentek na sobě vidí určité nedostatky, které by rády zlepšily. 

Vnímají však ze svého okolí, že je to věc naprosto běžná a že každá žena je se svým 

zevnějškem nějak nespokojená. Často u nich dochází k pocitům méněcennosti, pokud se 

porovnávají s někým jiným, mnohdy pak právě při sledování jiných uživatelů na 

sociálních sítích. Vzhled je pro dívky velmi důležitý, mnoho z nich jej staví na první místo 

ve svých kvalitách. Zároveň mají na svůj vzhled poměrně vysoké požadavky. 

Z rozhovorů s chlapci naopak vyplynulo, že nemají tendence porovnávat se s ostatními, 

co se fyzického vzhledu týče, ale jejich pozornost je zaměřená na nějaký výkon. Může jít 

o výkon sportovní, ale také o uměleckou úroveň nebo dosažení nějakého cíle. 

„Já se s nikým porovnávat nechci, ale hodně často se mi to stává, hlavně kvůli postavě. 

No, a pak se cítím dost blbě, když vidím nějakou jinou tanečnici, co má třeba krásný 

břicho, tak to pak začnu hrozně řešit. Ale má to tak každá holka určitě, někdo řeší břicho, 

někdo vlasy, někdo nohy…“ (Adéla, 13 let) 

„Já se cítím dost blbě, když třeba vidím na videu kámoše, který začínal s downhillem 

mnohem později než já (pozn.: downhill je cyklistická disciplína), a teď je lepší než já, že 

třeba sjede na pohodu, co já nedokážu. Tak to se pak cítím blbě.“ (Adam, 14 let) 

Z rozhovorů vyplynulo, že dívky i chlapci na sobě kvůli Instagramu pociťují tlak, a to ať 

už se jedná o to, jak by měli vypadat, co by měli dělat, co by měli vlastnit nebo čeho by 

měli dosáhnout. Tlak na svůj fyzický vzhled více pociťují dívky, které více řeší to, jak 

vypadají a jak se prezentují, avšak tato problematika se týká i chlapců.  Tento nátlak 

nemusíme  vnímat jen  v negativním smyslu, ale může vést i k inspiraci  v oblastech 

vzhledu, koníčků či motivaci ke zlepšování svých dovedností. 
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Obě dvě pohlaví mají tendence srovnávat se s ostatními spíše v negativním ohledu, 

to znamená, že na sobě vidí oproti ostatním více nedostatků, jsou k sobě kritičtí a 

mají tendence si sebe méně vážit a shazovat se sami před sebou. Tyto pocity ještě 

podtrhuje fakt, že se častěji srovnávají s běžnými lidmi, a ne s celebritami, u kterých 

očekávají nějaký vizuální standard. 

„Koukám se na to, jak vypadají moje kámošky, nebo starší holky ze školy. Když dá 

Instagram dokonalou fotku třeba Ariana Grande, tak ti to nepřijde divný, protože od ní 

čekáš, že bude prostě dokonalá, tak jako vždycky. Ale když uvidíš deváťačku z naší školy, 

jak má dokonalej makeup a krásný oblečení, tak začneš přemýšlet, proč nevypadáš taky 

tak.“ (Pavlína, 13 let) 

Co se týče instagramového trendu označovaného jako „bodypositive“, jehož cílem je 

podpořit sebelásku a přijetí jakýchkoli tělesných nedostatků, mezi které mohou patřit 

například viditelně přebytečný tuk, celulitida, strie a podobně, lze říci, že takový obsah 

dospívající nevyhledávají a ani na ně tento trend nijak necílí. Proto byly reakce na 

předložený obrázkový materiál vesměs velmi překvapené, v některých případech až 

odmítavé. Např. reakce na srovnávací materiál č. 1: „Cože?! Tak to jsem nečekala, 

nechápu, jak tohle udělala!“  Když jsem pátrala po tom, jaký si dotazovaní myslí, že 

takové srovnávací fotografie mají smysl a účel, odpovědí se mi dostalo většinou 

podobných. Podle mých respondentů takové fotografie vznikají, aby poukázaly na 

pokřivenou realitu sociální sítě Instagram a zároveň, aby podpořily uživatele, kteří 

se k těmto ideálům nepřibližují. 

„Dělá to, aby ukázala lidem, že to, co vidíme na Instagramu, nemusí být pravda. Ukazuje 

taky, že to nevadí, že vypadá jinak, že je to v pořádku být spokojený se svou postavou a 

že nemá hledět na to, co říkají ostatní.“ (Andrea, 11 let) 

Specifickou skupinou jsou pak lidé, kteří se od ostatních nějak fyzicky odlišují, hlavně 

pak kvůli nemoci či úrazu. Mezi dívkami, které se účastnily výzkumu, byla i jedna, která 

od narození trpí nevyléčitelnou genetickou vadou, která dívku v mnoha ohledech fyzicky 

odlišuje od jejích vrstevníků. Při srovnávání se s ostatními sleduje, jestli se i oni nějakým 

způsobem odlišují. Mezi uživateli se jí daří najít i osoby, které se potýkají se stejným 

handicapem. Vliv Instagramu na její body image tak mohu na základě jejích odpovědí 
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7  Odpovědi na výzkumné otázky 

V této kapitole shrnuji výsledky výzkumu do odpovědí na stanovené výzkumné otázky. 

Tyto závěry vycházejí ze 17 rozhovorů a není možné je všeobecně aplikovat na všechny 

dospívající dívky a chlapce ve věku 1115 let. 

Výzkumná otázka č.1. 

Jak vnímají dospívající vliv obrazového obsahu sdíleného na Instagramu na svoje jednání, 

vnímání vlastního těla a spokojenost se sebou samými?  

Většina respondentů nepovažuje svět Instagramu za reálný, vnímají skutečnost, že 

uživatelé této sociální sítě se zde prezentují v tom nejlepším možném světle. Přestože jsou 

respondenti  schopni  reflektovat  zkreslenou  a zidealizovanou realitu těchto příspěvků, 

velmi často se u nich objevují pocity méněcennosti, a to hlavně v případě porovnávání se 

s příspěvky ostatních uživatelů. Dívky i chlapci mají tendence srovnávat se tak, že na 

sobě hledají nedostatky oproti druhým. Tyto tendence porovnávat se vedou k pocitům 

nedostatečnosti a podhodnocování se. Výsledkem pak je snaha přiblížit se zobrazovaným 

zidealizovaným fotografiím na Instagramu, často formou zveřejnění stejně upravovaného 

a zidealizovaného obsahu za účelem zvýšení vlastního sebevědomí.  

Co se vlastního jednání a  spokojenosti  týče, všichni z dotazovaných si uvědomují 

působení vlivu Instagramu. Dívky i chlapci přiznávají, že jejich chování je často 

ovlivněné sdílených obsahem –  ať už pozitivně, či negativně. Jak  již bylo řečeno, 

v případě porovnávání se s ostatními se dospívající hodnotí oproti ostatním spíše 

negativně. U dívek se jedná především o vzhled, popřípadě o celkovou image, u chlapců 

je pozornost zaměřena na nějaký výkon, může se jednat o výkon sportovní, ale také může 

jít o úroveň v nějakém uměleckém odvětví. Respondenti  se  nejčastěji porovnávají 

s osobami, se kterými se znají. Pokud tyto osoby dosáhnou vyšší či lepší úrovně než oni 

sami, cítí se méněcenní,  ale  zároveň motivovaní zlepšit se. Vedle  toho  se často cítí 

některým sdíleným obsahem inspirováni, hlavně pak v oblasti svých koníčků a zálib, ale 

také co se image a vzhledu týče. Z našich rozhovorů však nevyplynula zákonitost, kdy se 

dívky a chlapci porovnávají s negativním výsledkem a kdy sledování příspěvků vede 

k inspiraci.  Z výzkumu také vyplynulo, že dívky i chlapci na sobě pociťují kvůli 

Instagramu tlak, a to nejen na vzhled, ale také na svoje chování, sportovní výkony nebo 

na vlastnictví nějakých věcí. Co se vzhledu týče, tento tlak na sobě pociťují spíše dívky 
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než chlapci. Mnoho dívek považuje vzhled za nejdůležitější aspekt své osobnosti a mají 

na sebe vysoké požadavky.  

Z výsledků výzkumu vyplývá, že  prostředí Instagramu má velký vliv na body image 

dospívajících.  Jsou  schopni  reflektovat negativní účinky této sociální sítě na svou 

spokojenost  se  sebou samými, přesto se snaží tohoto ideálu dosáhnout, nebo o něm 

nějakým způsobem přemýšlí. Za zásadní můžeme považovat vliv výběru sledovaného 

obsahu, a tudíž i na následné chování uživatelů.  Roli zde také hrají faktory jako věk, 

zájmy i vlastní aktivita na této síti. Vždy záleží na konkrétní osobě, v jaké situaci se 

momentálně nachází a jak na sebe okolní faktory nechává působit. 

Výzkumná otázka č.2: 

Do jaké míry si dokáží uvědomit upravování fotografií a zkreslenost reality? 

Výsledky na tuto výzkumnou otázku jsem získala především z části rozhovoru, při které 

jsem využila obrázkového materiálu z instagramových účtů účelově upozorňujících na 

rozdíly mezi reálným životem a životem prezentovaným na Instagramu. Dívky i chlapci 

se shodli na tom, že většina sdíleného obsahu na Instagramu je přikrášlená a neodráží 

skutečnou realitu. Všichni si uvědomují, že fotografie na Instagramu jsou nějakou formou 

upravované. Reakce na zmíněný obrázkový materiál byly i tak většinou překvapené. Při 

přímé konfrontaci s ukázkami toho, jak moc bývá instagramový obsah zidealizovaný a 

zkreslený,  si  dokázali všichni uvědomit, jaký je mezi fotografiemi rozdíl, která 

z fotografií je upravená a která nikoli, která má reflektovat realitu a která má poukázat na 

zidealizované instagramové prostředí. Přesto však v drtivé většině označili za více 

vyhovující fotografii upravenou – víceméně jako tu, kterou by chtěli na Instagramu vidět. 

Výzkumná otázka č.3: 

Jakým způsobem se mladiství prezentují na Instagramu? Upravují svoje fotografie? 

Mezi dívkami a chlapci, se kterými jsem provedla rozhovory, je Instagram nejoblíbenější 

sociální sítí a nejvíce užívanou aplikací, na které všichni tráví svůj čas denně. Tuto 

platformu primárně využívají ke komunikaci se svými kamarády a známými, následně 

zde svůj čas tráví pasivním prohlížením nabízeného obsahu nebo svojí vlastní prezentací. 
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Všichni odpovídající jsou na sociální síti sami aktivní. Co se sebeprezentace týče, 

můžeme příspěvky respondentů rozdělit na dvě skupiny – na příspěvky týkající se zájmů 

a koníčků a příspěvky s tématem každodenního života. První skupinu příspěvků sdílejí 

dívky a chlapci za účelem pochlubení se s nějakým vlastním úspěchem, pokrokem, nebo 

za účelem získání zpětné vazby či někomu poskytnout inspiraci vlastní tvorbou. Druhou 

skupinu příspěvků sdílejí za účelem sdílení zážitků.  Obecně lze konstatovat, že 

sebeprezentace respondentů je spojená s potřebou uznání a získání pocitu důležitosti, 

kterého se jim dostává, pokud jejich život a tvorba zajímá další uživatele. 

Všichni dotazovaní používají k úpravám fotografií před zveřejněním filtry. Některé 

z dívek přiznaly, že často k úpravě fotografií používají nějakou z dostupných aplikací, 

která jim umožní upravit některé jimi vnímané nedostatky. Dívky také uvedly, že pořízení 

fotografií předchází proces úpravy zevnějšku a příprav.  Po pořízení několika fotografií 

dochází k výběru a ke zmiňovaným úpravám. U chlapců k takovému procesu nedochází. 

Zároveň jsem se od dívek dozvěděla, že by nikdy nezveřejnily fotografii, na které by se 

nelíbily samy sobě, zatímco chlapci by tak klidně učinili, pokud by obsah fotografie byl 

důležitější než jejich vlastní vzhled. Z toho vyplývá, že pro dívky je fyzický vzhled a 

prezentace vlastního vzhledu důležitější než pro chlapce.  
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  ZÁVĚR 

Záměrem diplomové práce „Realita tvořená na Instagramu pohledem dospívajících ve 

věku 1115  let“ bylo pomocí polostrukturovaných rozhovorů a skrze metodiku 

„zakotvené teorie“ odpovědět na tři výzkumné otázky, jejichž cílem bylo vysledovat a 

následně popsat, jak dospívající dívky a chlapci umí rozlišit vytvořenou „ideální“ 

identitu, úpravy fotografií, používání filtrů a jak tato realita působí na vnímání vlastního 

těla, osobnosti či života celkově. 

Z provedeného výzkumu vyplývá, že dotazovaní mladiství zde tráví čas za účelem 

komunikace  s ostatními a pasivního prohlížení zobrazovaného obsahu profilů, které 

sledují. Nejčastěji sledují profily svých známých, kamarádů a rodiny, další skupinu 

sledovaných tvoří lidé, se kterými je pojí společné zájmy nebo koníčky, a třetí skupinu 

tvoří osoby známé z internetového či jiného mediálního prostředí, jako jsou známé 

osobnosti různého zaměření nebo instagramoví influenceři. Mladiství sami aktivně 

vytváří vizuální obsah, a to ve formě fotografií či videí na svůj profil, nebo zveřejňováním 

příspěvků různé povahy do Insta stories. Úpravu zveřejňovaného obsahu přiznali všichni 

z dotazovaných dívek a chlapců. Nejčastěji se jedná o používání filtrů, v menší míře pak 

používání dalších vylepšovacích aplikací. S některými respondenty jsem se dotkla i 

tématu vlivu trendu reklamy posledních let – influencer marketingu, a ze sesbíraných dat 

vyplývá, že zobrazovaná reklama, hlavně ta sdílená prostřednictvím instagramových 

influencerů, je na tuto skupinu uživatelů účinná. Dalším tématem, ke kterému jsem se 

s respondenty okrajově dostala, je zkušenost s kyberšikanou. Někteří z dívek a chlapců 

tuto zkušenost mají a snažili se s ní vypořádat různým způsobem, všichni však reflektují 

negativní vliv kyberšikany na vnímání sebe samých. 

Můj výzkum přiblížil vnímání prostředí sociální sítě Instagram dospívajícími dívkami a 

chlapci. Jelikož se  jednalo o kvalitativní výzkum na malém vzorku respondentů, nelze 

z výsledků vyvozovat obecné závěry.  Nicméně se domnívám, že jsem byla schopna 

demonstrovat vliv této sociální sítě na nejmladší generaci jejích uživatelů. Hlavním 

paradoxem této sociální sítě je skutečnost, že přestože na sobě uživatelé cítí negativní vliv 

zidealizovaných fotografií uveřejňovaných na této platformě ostatními uživateli, mají 

tendenci zveřejňovat právě tak upravené příspěvky na svůj instagramový účet a snaží se 

těmto nereálným předlohám přibližovat. Přestože dokáží plně reflektovat a identifikovat 
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úpravy fotografií ostatních uživatelů, mají tendence se srovnávat právě s těmi to 

nerealistickými fotkami a toto srovnávání může vést k soustavnému hledání nedostatků 

na sobě i druhých  a  k pocitům méněcennosti.  Nicméně při konfrontaci s důkazy o 

zkreslování reality a úpravách se ke skutečné realitě staví odmítavě a preferují upravené 

verze. Věřím, že rozhovory přinesly jedinečné výsledky a vzhled do problematiky a tím 

naplnily cíle této magisterské práce. 

Život v síti Instagram se může jevit jako začarovaný kruh. Přicházíme do něj s touhou po 

získání inspirace nebo po informacích o druhých lidech a odcházíme nespokojeni sami se 

sebou. Dobrovolně se vystavujeme pohledu na dokonalé lidi s dokonalými těly a jejich 

dokonalými životy, a přestože víme, že na svém instagramovém profilu uveřejňují jen 

„zlaté pozlátko“, chtěli bychom se jim často v mnoha ohledech vyrovnat. Máme poté 

tendenci si svůj život v online prostředí také přikrášlovat a zkreslovat ho do formy, která 

je pro nás přijatelná. Je třeba si také uvědomit, že Instagram není jedinou sociální sítí, 

kterou využíváme. Je jen jednou z mnoha platforem, která může pozitivně nebo negativně 

ovlivňovat naši spokojenost. Nemůžeme tudíž bez zkoumání širších souvislostí definovat 

přímou vazbu mezi izolovaným vlivem Instagramu na vlastní jednání,  spokojenost  se 

sebou samými nebo vnímání vlastního těla. 

Můj výzkum může posloužit jako podklad pro podrobnější výzkum zabývající se 

aktuálním tématem vlivu sociálních sítí na dospívající generaci. Bylo by zajímavé 

vytvořit časosběrný výzkum se stejnými respondenty v průběhu let a sledovat,  jak  se 

jejich vnímání vlivu Instagramu v průběhu jejich dospívání mění.  
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  SUMMARY 

The aim of the diploma thesis "Reality created on Instagram from the point of view of 

teenagers at the age of 11 to 15" was to answer by semistructured interviews and through 

the methodology of "grounded theory" three research questions, which aimed to track and 

then  describe  how  adolescent  girls  and  boys  can  distinguish  "Ideal"  identity,  photo 

editing,  use  of  filters  and  how  this  reality  affects  the  perception  of  one's  own  body, 

personality or life in general. 

The  research  shows  that  the  interviewed  teenagers  spend  time  here  in  order  to 

communicate with others and passively view the displayed content of the profiles they 

follow. They most often  follow  the profiles of  their acquaintances,  friends and  family 

members, another group consists of people with common interests or hobbies, and the 

third group consists of people known from the Internet or other media, such as celebrities 

or Instagram influencers. Teenagers themselves actively create visual content, in the form 

of  photos  or  videos  on  their  profile,  or  by  publishing  various  kinds  of  content  on 

Instastories.  All  of  the  interviewed  girls  and  boys  admitted  the  modification  of  the 

published content. The most common is the use of filters and the use of other applications 

that can improve their looks. With some respondents, I also touched on the topic of the 

influence of the advertising trend of recent years  influencer marketing, and the collected 

data  show  that  the displayed advertising,  especially  the one  shared  through  instagram 

influencers,  is  effective  for  this  group  of  users.  Another  topic  that  I  came  across 

marginally with the respondents is the experience of cyberbullying. Some of the girls and 

boys have this experience and have tried to deal with it  in different ways, but  they all 

reflect the negative impact of cyberbullying on selfperception. 

My research approached the perception of the Instagram social network environment by 

teenage  girls  and  boys.  As  this  was  a  qualitative  research  on  a  small  sample  of 

respondents, no general conclusions can be drawn from the results. However, I think I 

was able to demonstrate the impact of this social network on the youngest generation of 

its users. The main paradox of this social network is the fact that although users feel the 

negative influence of idealized photos published on this platform by other users, they tend 

to publish just as modified contributions to their Instagram account and try to approach 

these unrealistic templates. Although they can fully reflect and identify other users' photo 



62 
 

edits, they tend to compare themselves with those unrealistic photos, and this comparison 

can lead to a constant search for shortcomings in themselves and others and feelings of 

inferiority.  However,  when  confronted  with  evidence  of  distortion  of  reality  and 

modifications, they are opposed to the real reality and prefer modified versions. I believe 

that the interviews brought unique results and an appearance to the issue and thus fulfilled 

the goals of this master's thesis. 

Life  on  Instagram  can  seem  like  a  vicious  circle.  We  come  to  it  with  a  desire  for 

inspiration or information about other people and we leave dissatisfied with ourselves. 

We voluntarily expose ourselves to the view of perfect people with perfect bodies and 

their perfect lives, and although we know that they only publish "golden tinsel" on their 

Instagram profile, we would often like to match with them in many ways. We then tend 

to beautify our lives in the online environment and distort it into a form that is acceptable 

to us. It is also important to realize that Instagram is not the only social network we use. 

It is just one of many platforms that can positively or negatively affect our satisfaction. 

Therefore, without examining the broader context, we cannot define a direct link between 

the  isolated  influence of  Instagram on our own actions, satisfaction with ourselves, or 

perceptions of our own bodies. 

My research can serve as a basic stone for more detailed research dealing with the current 

topic of the impact of social networks on the adolescent generation. It would be interesting 

to create a timelapse research with the same respondents over the years and to see how 

their perception of the influence of Instagram changes during their adolescence. 
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