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Anotace 

O vlivu sociálních médií na člověka s mentálním postižením toho v české literatuře mnoho 

nenajdeme. Média přitom mohou do velké míry ovlivňovat integraci lidí s postižením, 

zejména v zemích, v nichž byli dlouhodobě z veřejného dění vylučováni. Práce se 

zaměřuje na osoby s mentálním postižením bydlící v zařízeních sociální péče a jejím cílem 

je popsat účely a motivace, které je k sociálním médiím přivádí. Výzkum diplomové práce 

si bere za cíl objasnit hned několik otázek ohledně míry a způsobu využívání sociálních 

médií lidmi s mentálním handicapem. Dalo se předpokládat, že prostředí bude do velké 

míry návyky týkající se konzumace sociálních médií ovlivňovat, výzkum se zaměřil tedy 

jen na takové osoby, jejichž domovem je ústav sociální péče nebo chráněné bydlení. Práce 

se v úvodu věnuje rešerši literatury příbuzného tématu. Hlavním úkolem diplomové práce 

je typologie motivací, jež osoby s mentálním postižením k sociálním médiím přivádí, resp. 

postihnout, jak o této motivaci sami přemýšlejí, popsat jejich návyky a zkušenosti, spojené 

s užíváním sociálních médií. Výsledkem je typologie účelů, za kterými využívají sociální 

média, jejich motivací, dále typologie způsobů užití sociálních médií lidmi s mentálním 

postižením a typologie uspokojení, která jim sociální média přináší. Práce přináší také 

základní přehled nejvíce využívaných sociálních médií u osob s mentálním hendikepem. 

Ve výzkumu je využita technika polostrukturovaného rozhovoru a strukturovaného 

dotazníkového šetření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annotation 

 

We do not find much information in Czech literature about the influence of social media 

on a person with a intellectual disability. At the same time, the media can greatly influence 

the integration of people with disabilities, especially in countries where they have been 

excluded from public life for long time. This diploma thesis focuses on people with mental 

disabilities, who live in social care facilities. So my main goal is to describe the aims and 

motivations which lead them to social media. Research of the diploma thesis aims to 

clarify several questions about the extent and manner of social media use by people with 

intellectual disabilities. It could be assumed that the environment will greatly influence 

habits related to the consumption of social media, therefor is research focused exclusively 

only on those, whose home is a social care institution or sheltered housing. Introduction of 

this work is devoted to literature's research on a related topic. The main tasks of this 

diploma thesis are: typology of motivations that bring people with mental disabilities to 

social media, to describe how they think about this motivation and finally to describe their 

habits and experiences associated with the use of social media. Final result of these points 

is a typology of the purposes for which they use social media, their motivation, a typology 

of ways of using social media by people with mental disabilities and at las but not least 

typology of satisfaction that social media brings them. This work also provides a basic 

overview of the most used social media for people with intellectual disabilities. The 

research uses the technique of semi-structured interview and structured questionnaire 

survey. 
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Úvod 

 

 

V dnešní době tvoří média významnou část lidského života, mohou mít tedy vliv na 

člověka i celou společnost.  Média nám umožňují komunikovat, pomáhají z části utvářet 

nám naše názory, mohou mít podíl na utváření veřejného mínění. Dochází k nepřetržitým 

inovacím v oblasti médií, například na základě rozvoje společnosti, kulturních změn a 

v neposlední řadě to závisí i na vývoji komunikačních technologií. Může se jevit 

významnější, aby společnost měla jakýsi přehled o jednotlivých médiích, jejich sděleních a 

případně se naučila i kriticky smýšlet nad mediálními obsahy nebo reklamou. Mediální 

gramotnost je aktuálně důležitou složkou funkční gramotnosti. Tato práce se zaměřuje 

na důležitost mediální výchovy, která by s médii lépe seznámila i osoby s mentálním 

postižením, aby také pro ně nebylo obtížné se orientovat v dnešní mediálně integrované 

společnosti. Ve veřejné diskuzi občas můžeme slyšet stereotypní názory, že jejich mysl 

může být snadněji manipulovatelná či naivní. Média ale pro osoby s mentálním postižením 

nemusí být nutně nebezpečná, právě naopak, mohou do velké míry ovlivňovat integraci lidí 

s postižením a pomoci jim se znovu cítit začleněni do veřejného dění.  

Tato diplomová práce se zaměřuje na osoby s mentálním postižením využívající 

pobytových a ambulantních služeb v zařízeních sociální péče. 

Cílem je popsat důvody a motivace, které lidi s mentálním hendikepem k sociálním 

médiím přivádí, objasnit několik výzkumných otázek ohledně míry a způsobu jejich 

využívání sociálních sítí. 

První dvě kapitoly teoretické části se věnují rešerši českých a zahraničních studií, 

které již byly k tomuto nebo podobnému tématu napsány. Následující kapitola teoreticky 

vymezuje osoby s mentálním postižením, definuje a vymezuje důležité pojmy. Součástí je 

také podkapitola, jež analyzuje společenské postoje a stigmata vůči lidem s mentálním 

postižením.  

Praktická část diplomové práce mapuje motivace, jež osoby s mentálním hendikepem 

k sociálním sítím přivádí, resp. zjišťuje, jak o této motivaci sami přemýšlejí, popíše jejich 

návyky a zkušenosti spojené s užíváním sociálních sítí.  

Ve výzkumu je využita technika strukturovaného dotazníku a strukturovaného 
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hloubkového rozhovoru. Výsledkem výzkumu bude typologie účelů, za kterými využívají 

sociální sítě, jejich motivací, dále typologie způsobů užití sociálních sítí lidmi s mentálním 

postižením a typologie uspokojení, která jim sociální média přináší. Práce také přinese 

základní přehled nejvíce využívaných sociálních sítí u osob s mentálním hendikepem a 

může být nápomocná nejen pro sociální pracovníky.  
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1 Mediální gramotnost lidí s mentálním postižením 

 

Tato kapitola je rešerší českých i zahraničních studií, věnující se lidem s mentálním 

hendikepem ve spojení se sociálními médii. Bohužel takových publikací zatím není 

mnoho. I když se obecně přístup k osobám s mentálním hendikepem zlepšil, jsou zde stále 

velké mezery, které je potřeba vyplnit. Hlavním problémem může být například spousta 

stereotypních předsudků, jak o nich mluví Iva Laštovicová: „Největší předsudek je ten, že 

lidi s mentálním postižením jsou velké děti. Ale oni jsou dospělí, stejně jako my. Mají 

stejné potřeby, je pro ně důležitý partnerský život, pracovní uplatnění, to, aby byli v rámci 

svých možností úspěšní a samostatní. Mají stejné povahové vlastnosti jako my, to 

znamená, že se jim prostě občas nechce do práce, někteří mají problém vyjít s ostatními v 

kolektivu apod. Akorát se k nim musí přistupovat trochu jinak kvůli jejich postižení, 

vysvětlit jim některé věci jednodušeji, nastavovat jasné hranice atd. Ale jsou schopní si o 

věcech rozhodovat sami, maximálně jim třeba pořádně vysvětlíme všechny varianty, mezi 

kterými se rozhodují. Nechme je prostě žít, neomezujme je, vyplatí se to všem.“1 Je 

důležité si uvědomit, že se chtějí začlenit do společnosti a mají stejné potřeby jako dospělí 

lidé bez hendikepu. Objevují se četné důkazy, že i když je člověk svéprávný, tak např. 

zařízení sociální péče, sociální pracovníci nebo jiní lidé či instituty mu zabraňují jednat 

podle svého vědomí. O stigmatizaci lidí s postižením mluví také Alžběta Stropnická, 

z humanitární organizace Člověk v tísni: „Lidé se bojí toho, co neznají. … Stačí se zeptat 

někoho, kdo byl před 30 lety jako dítě umístěn v Jedličkově ústavu. Přestože byly tyto děti 

„jen“ fyzicky postižené, byly zavřené za plotem a nesměly si hrát se zdravými dětmi. A 

přesně to způsobuje stigmatizaci. Když se budou zdraví lidé a lidé s postižením potkávat 

od malička ve školce, ve škole nebo pak jako kolegové v zaměstnání, nikomu to nebude 

připadat divné.“2 Zároveň se podle ní ale situace v České republice během 20 let zlepšila: 

„Lidé s postižením mají právo na samostatný plnohodnotný život mimo ústavy. To je 

 
1 Největší předsudek je ten, že lidi s mentálním postižením jsou velké děti. Společně [online]. 2018(březen - 

červen), s. 37-38, [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.nadacevinci.cz/wp-

content/uploads/2018/09/Nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD-p%C5%99edsudek-je-ten-%C5%BEe-lidi-s-

ment%C3%A1ln%C3%ADm-posti%C5%BEen%C3%ADm-jsou-velk%C3%A9-d%C4%9Bti.pdf 
2 TICHÁČKOVÁ, Monika. Stigmatizace lidí s postižením? Snažíme se to změnit, říká Alžběta 

Stropnická. Člověk v tísni [online]. 2018, 8.10.2018,  [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 

https://www.clovekvtisni.cz/stigmatizace-lidi-s-postizenim-snazime-se-to-zmenit-rika-alzbeta-stropnicka-

5392gp 
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skutečnost, o které by si dnes u nás v České republice nikdo nedovolil pochybovat. Nebylo 

tomu tak ale vždy, ještě před 20 lety byli i u nás lidé s fyzickým či duševním postižením 

diskriminováni.“3 I přesto, že lze vidět nějaká zlepšení, je v dnešní době, kdy je 

jednoduché se k dostat k jakýmkoli informacím, stigmatizace obecně snažit potlačit a lidi 

s jakýmkoli hendikepem propojit nejen mezi sebou, ale i s většinovou společností.  

Např. Domov Háj za podpory Evropské unie a Evropského sociálního fondu přišel s 

Metodikou začlenění osob s mentálním postižením do běžné společnosti. „Hlavním cílem 

metodiky je inspirovat a motivovat další ústavní zařízení, která o transformaci nejen 

uvažují, ale mají především vůli měnit ústavní péči v komunitní.“4 Autor manuálu, 

František Čapek, ale upozorňuje, že existují aspekty, jež neumožňují využívat všech 

doporučení a postupů uvedených v metodice, a to z toho důvodu, že ústavní organizace 

jsou v některých případech limitovány různými faktory. Právě nad těmito faktory je 

potřeba se zamyslet a upravit, abychom lidem s mentálním postižením pomohli se co 

nejvíce začlenit do běžného života, do kterého aktuálně neodmyslitelně patří i fungování 

na internetu a sociálních sítích.  

 

1.1 Mediální výchova osob s mentálním postižením 

 

Jak jsme se dozvěděli v předchozí kapitole, bohužel značná část společnosti vidí osoby 

s mentálním postižením jako např. „velké děti“, které je potřeba chránit před všemi 

možnými riziky a nenechat je rozhodovat samostatně, protože by si mohli ublížit. Věřím, 

že správným řešením by bylo osoby s mentálním postižením připravovat na tyto situace a 

podporovat je v tom, aby hledali řešení sami a nemuseli spoléhat na rozhodování jiných 

osob. Mediální výchova v zařízeních sociální péče by mohla být možným řešením. 

V následující kapitole je shrnuto, jak je na tom Česká republika v souvislosti s mediální 

výchovou osob s mentálním hendikepem. 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s. z Prahy 
 

3 TICHÁČKOVÁ, Monika. Stigmatizace lidí s postižením? Snažíme se to změnit, říká Alžběta 

Stropnická. Člověk v tísni [online]. 2018, 8.10.2018,  [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 

https://www.clovekvtisni.cz/stigmatizace-lidi-s-postizenim-snazime-se-to-zmenit-rika-alzbeta-stropnicka-

5392gp 
4 ČAPEK, František. Metodika začlenění osob s mentálním postižením do běžné společnosti. Domov 

Háj [online]. 2018, s. 4, [cit. 2020-05-27]. Dostupné z: 

http://domovhaj.cz/docs/texty/0/124/metodika_za_len_n_osob_s_ment_ln_m_posti_en_m_do_b_n_spole_no

sti.pdf 
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(dále jen SPMP), Sociālās inovācijas centrs z Rigy, The Polish Association for Persons 

with Intellectual Disability z Varšavy a The Polytechnic Institute of Santarém z Lisabonu 

stojí za projektem Safelabs z roku 2016.  Projekt je spolufinancován v rámci programu 

Erasmus + programu KA2 Strategické partnerství. „Projekt je zaměřen na bezpečné 

počítačové učebny. Hlavním cílem projektu je vytvořit bezpečné a příznivé podmínky pro 

lidi s mentálním postižením, kteří pracují s počítačem. Počítačovým učebnám bude v 

průběhu projektu uděleno osvědčení. Osvědčení bezpečné počítačové učebny zaručí, že 

místo, kde lidé s mentálním postižením pracují na počítačích, je pro ně bezpečné.“5 Jak se 

píše i na stránkách Safelabs.cz, nacházíme se v době, kdy se bez internetu a sociálních 

médií v podstatě neobejdeme. Jedná se také o osoby s mentálním postižením, které internet 

využívají čím dál častěji v každodenním životě, v běžné komunikaci. Internet a sociální 

sítě jsou snadnou metodou k jejich lepší integraci, digitální technologie mohou využívat 

např. při hledání práce, ale i k zábavě a jiným účelům. Jelikož je internet tak univerzální a 

dostupný, nese jeho navštěvování mnohá rizika, jako je např. kybernásilí, globální hrozba 

pro vlády, školské úřady, učitele, rodiče a samozřejmě samotné uživatele. Internet je 

ohrožující pro všechny – děti, mládež, dospělé i seniory, nehledě na to, zda mají či nemají 

mentální postižení. Podle informací obsažených na webu Safelabs.cz údajně lze 

předpokládat, že lidé s mentálním hendikepem jsou náchylnější k různým typům podvodů 

a kyberšikany než jiní. 6  Toto tvrzení však nepodpírají žádným výzkumem. Přesto, že by 

užívání internetu mohlo přinést lidem s mentálním hendikepem výrazné množství výhod, 

autoři projektu Safelabs se zaměřili jen na rizika spojené s online světem a jeho nevýhody. 

Je zarážející, že v této době, která je propojena se sociálními médii snad ve všech sférách, 

se autoři tohoto projektu snaží o blokaci a nepřístupnost některých internetových stránek, 

místo aby se snažili o důkladné seznámení lidí s postižením s používáním internetu. 

Internet a sociální média tvoří výraznou část každodenního života člověka. S nástupem 

smartphonů a dalších chytrých technologií, které momentálně vlastní převážná většina 

společnosti, je nutné se správným používáním těchto moderních technologií co nejrychleji 

seznámit všechny, kterým to dělá problém. Věřím, že, namísto zákazů, proškolení 

náležitým způsobem přinese ovoce a konečně lidi, nejen ti s mentálním hendikepem, 

budou schopni sami zhodnotit, zda se jedná o hrozbu či nikoliv. 

 
5 Safelabs: Počítačové učebny – bezpečné místo pro lidi s mentálním postižením [online]. WordPress, 2016 

[cit. 2020-05-24]. Dostupné z: http://safelabs.eu/ 
6 Srov. Safelabs: Počítačové učebny – bezpečné místo pro lidi s mentálním postižením [online]. WordPress, 

2016 [cit. 2020-05-24]. Dostupné z: http://safelabs.eu/ 
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Je mrzuté, že tento projekt podporující omezování lidskou svobodu je jediným 

svého druhu na území České republiky a je dokonce podporován Společností pro podporu 

lidí s mentálním postižením v České republice. Již skutečnost, že výrok uvedený na 

webové stránce této organizace: „V rámci projektu vznikne mnoho zajímavých výstupů. 

Jedním z nich je seznam potencionálních problémů při používání počítače a internetu u lidí 

s mentálním postižením a jejich řešení.“ napovídá, že je projekt zaměřen hlavně na rizika, 

nikoli na možné přínosy internetu lidem s mentálním postižením. 

 

1.2 Online příležitosti a rizika pro osoby s mentálním postižením  

 

Pohled učitelů, vychovatelů nebo pracovníků sociální péče, na výhody a bezpečnost 

internetu, vztahující se na studenty s mentálním postižením, může ovlivnit jejich ochotu 

podporovat tuto skupinu ve fungování online. Je potřeba, aby osoby, které by měly 

zvyšovat mediální gramotnost u lidí s mentálním postižením, tomuto záměru věřily a 

nebyli proti tomu skeptičtí. 

Studie z jihovýchodního Španělska z roku 2019 proto prozkoumala a porovnala 

názory učitelů, nejen předškolního vzdělávání, na příležitostí a možná rizika, která přináší 

studentům s mentálním postižením internet. Byl proveden návrh průřezového průzkumu za 

účasti 582 učitelů. Výzkumná zjištění dokazují, že učitelé mají, co se týče používání 

internetu studenty s mentálním postižením, velké obavy, přičemž citlivěji online rizika 

převažují online výhody. Z výzkumných dat bylo vyvozeno, že podle učitelů internet pro 

studenty s mentálním postižením není dostatečně bezpečný. Učitelé předškolního 

vzdělávání se, na rozdíl od učitelů působících na dálku, přiklání k bezpečnému a 

výhodnému využívání internetu. Podle výzkumu je patrné, že ženy učitelky se více 

zaměřovaly na online rizika než učitelé mužského pohlaví. Zkušenosti ostatních učitelů 

s žáky s mentálním postižením příliš nepodporovaly výhody online světa. Nejen počáteční, 

ale i průběžné vzdělávací programy, by měly učitelům poskytnout různé strategie 

zodpovědného učení a podpory pro žáky s mentálním hendikepem v užívání internetu a 

neměly by je vylučovat z digitálního světa.7 

 

 
7 Srov. CHINER, Esther, Marcos GÓMEZ-PUERTA a Santiago MENGUAL-ANDRÉS. Opportunities and 
Hazards of the Internet for Students with Intellectual Disabilities: The Views of Pre-Service and In-Service 

Teachers. International Journal of Disability, Development and Education [online]. [cit. 2020-05-17].  
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Dalším důkazem, že se lidé bojí podporovat osoby s mentálním postižením v plném 

užívání internetu, je již dříve zmíněný projekt Safelabs, který bych chtěla ještě více 

rozebrat. Autoři projektu na toto téma tvrdí: „Osoby s mentálním postižením si mohou 

povídat nebo se stát „přáteli“ s lidmi na sociálních sítích nebo online hrách, i když se s 

nimi neznají nebo se s nimi nikdy nesetkali osobně. Toto je činí zranitelnými vůči šikaně, 

groomingu a zneužití osobních údajů.“8 Místo, aby se společnost zaměřila na podporu a 

začlenění osob s mentálním postižením do různých komunit a snažila se je propojit 

s okolím, zbytečně je omezuje, v některých případech to bohužel hraničí až s omezením 

základních práv a svobod.  Že společnost vidí rizika snad ve všech částech online světa, je 

důkazem i omezení klientů s mentálním postižením např. v online nakupování, což je 

oblíbenou a čím dál více favorizovanou (i kvůli pandemii) online činností. „Tento fakt 

samozřejmě přivolává pozornost řady kyber-zločinců, kteří cílí na jednotlivce využívající 

jednoduchost a dostupnost nakupování na internetu. Proto se tedy vedoucí učebny musí 

rozhodnout, jestli povolit nákup online v učebně a zároveň také poučit uživatele o 

bezpečném nakupování na internetu. Jestli rozhodnutí je povolit a vyučovat bezpečný 

nákup online, znamená to, že bezpečnostní pravidla je nutno důkladně vysvětlit.“9 Je až 

zarážející, že společnost se přiklání k tomu, že člověk s právem samostatně využívat 

finanční prostředky, nebude moct utratit své peníze podle svého vlastního uvážení.  

 

Metodika Safelabs mimo jiné tvrdí, že vedoucí učebny musí být schopen zajistit neustálé 

monitorování toho, co se děje v učebně, a to jak technicky, tak i uživatelsky orientované. 

Měl by být schopen: rozpoznat kyberšikanu, rozumět cookies, rozumět užívání prohlížeče, 

informovat uživatele pravidelně a často o pravidlech. Pokud to situace dovoluje, měl by  

se pravidelně setkávat s rodiči uživatelů a informovat je.10 Toto tvrzení je až poněkud 

šokující, protože to hraničí s právem na osobní svobodu. „Široká veřejnost často podléhá 

představě, že lidé s mentálním postižením musejí být ochraňováni před nebezpečnými, 

rizikovými situacemi, protože nejsou schopni nebezpečí vidět, rozpoznat a reagovat na ně 

ochranou sebe a druhých. Měli bychom si ale uvědomit, že i nedostatek informací a 

nesprávné chápání každodenních situací a jejich důsledků pro člověka je rizikovým 

 
8 Safelabs: Počítačové učebny – bezpečné místo pro lidi s mentálním postižením [online]. WordPress, 2016 

[cit. 2020-05-24]. Dostupné z: http://safelabs.eu/. 
9 Ibid. 
10 Srov. Ibid. 
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chováním, kterému nebudeme schopni za každých okolností předcházet.“11 Osoby 

s mentálním hendikepem často postrádají o informace o tom, jak se při různých situacích 

v běžném životě chovat, tím pádem se i každodenní situace může stát nebezpečnou. 

Neznamená to ale, že všechny situace jsou rizikové či nebezpečné. Je důležité, abychom je 

cíleně vedli k rozhodování a zodpovědnosti za sebe a druhé, aby chápali rizika, jež je 

obklopují, jako motivaci k chránění sebe i ostatních. Avšak jistě není nutné je nijak 

zastrašovat a tím jim třeba sebrat příležitost poznat realitu podle svého uvážení. Jako 

preventivní opatření je důležité potencionální rizikové chování a situace konkretizovat, 

zreálnit a zvěcnit, přiblížit je tak osobě s mentálním hendikepem bezpečnou podobou 

vlastního prožitku natolik, že bude situaci a nebezpeční v ní skryté schopen poznat a řešit. 

Není vhodné, ani rozumné, bránit člověku s mentálním postižením v setkávání se 

s rizikovými situacemi. Mohlo by to vést k podněcování jeho zvědavosti, touze zkoušet 

různé věci, a vést k výrazně horším následkům. Je tedy lepší ho naučit rizikům předcházet, 

připravit se na ně, nebo je alespoň eliminovat.12 „V mnoha případech dochází 

k problémům a nebezpečným situacím i tehdy, kdy člověk s mentálním postižením riziko 

či nebezpečí odhalí. Ne vždy je totiž schopen zareagovat správným, efektivním způsobem 

tak, aby se předešlo nepříjemným následkům. Jedním z důvodů může být nejistota či strach 

požádat o pomoc, mluvit o tom, co viděl, co zažil, a mluvit o vlastních pocitech, které mu 

napověděly, že to nebylo dobré, že to byla například bolestivá, ponižující nebo jinak 

nepříjemná zkušenost. Člověk by měl věřit svým zkušenostem a pocitům a chápat jejich 

význam. A měl by také věřit blízkým či pečujícím osobám, že jej budou chtít vyslechnout 

a budou připraveni mu pomoci. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je mnohonásobná 

pozitivní zkušenost a opakování postupů a pravidel, jak se zachovat v konkrétní rizikové 

situaci. Zároveň by samotní blízcí lidé a pečující osoby měli být příkladem, vzorem 

nerizikového chování a jednání. Napodobování a učení se ve vztahu s blízkou osobou je 

totiž v práci s osobami s mentálním postižením nejsilnějším motivačním faktorem.“13 Tato 

kapitola se zdá být velmi důležitou, co se týče osob s mentálním postižením v propojení se 

sociálními médii. Uživatel sociálních sítí by si měl být vědom, jaká možná rizika ho tam 

 
11 Srov. Safelabs: Počítačové učebny – bezpečné místo pro lidi s mentálním postižením [online]. WordPress, 

2016 [cit. 2020-05-24]. Dostupné z: http://safelabs.eu/, s. 96. 
12 Srov. SOLOVSKÁ, Vendula. Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením. Praha: Portál, 

2013, s. 96. 
13 Srov. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi 

osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení: From education to social inclusion of 

people with health disabilities with focus on intellectual disabilities. 2., upr. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2014. Speciální pedagogika (Portál), s. 96, 97. 
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mohou čekat. Na druhé straně by měl být obeznámen i s výhodami, která mu sociální sítě a 

jejich správné používání mohou přinést. 

 

Výzkum14 ze Švédska z roku 2020 se zabývá přístupem rodičů osob s mentálním 

postižením k jejich užívání internetu. Studií s touto tématikou není dostatek, přičemž data 

ukazují, že až 70 % rodičů radí svým dospívajícím dětem ohledně bezpečného užívání 

internetu. Tato studie poskytuje nové poznatky o tom, jak vnímají příležitosti a rizika, 

spojená s používáním internetu, rodiče dospívajících s mentálním hendikepem ve srovnání 

s rodiči dospívajících osob bez mentálního postižení. Na základě dřívějšího výzkumu byla 

vyslovena hypotéza, že (i) rodiče dospívajících s mentálním postižením budou příležitosti 

spojené s užíváním internetu vnímat podobně jako referenční skupina rodičů, ale že (ii) 

vyšší podíl rodičů adolescentů s mentálním postižením by vnímal internet jako riziko pro 

jejich děti, a že (iii) vyšší podíl rodičů adolescentů s mentálním postižením by měl obavy a 

vnímal, že u jejich dětí došlo k více negativním zkušenostem, než podíl rodičů adolescentů 

bez mentálního postižení. Výsledky této studie překvapivě nebyly v souladu se těmito 

třemi hypotézami. Výsledky např. vykazují, že vyšší podíl rodičů dospívajících 

s mentálním postižením vnímá, že internet nabízí příležitosti a přibližně 70 % považuje 

internet a hraní her za zábavu a relaxaci pro dospívajícího ve srovnání s přibližně 50 % 

rodičů z referenční skupiny. Výsledek však také ukazuje, že čas strávený na chytrých 

telefonech a sociálních médiích je u dospívajících s mentálním postižením výrazně nižší 

než u dospívajících bez mentálního postižení, přičemž polovina dospívajících s mentálním 

postižením sociální média nepoužívá ve srovnání s pouhými 5% z dospívajících z 

referenční skupiny. To by mohlo naznačovat, že adolescenti s mentálním postižením 

nejsou tolik vystavováni negativním důsledkům jako referenční skupina adolescentů. To 

mohlo taktéž ovlivnit výsledek zjištěný u třetí hypotézy v této studii, že rodiče adolescentů 

s mentálním postižením menší obavy z rizik internetu než rodiče z referenční skupiny. 

Jedním z důvodů tohoto výsledku může být to, že významně více rodičů z referenční 

skupiny vnímá, že jejich děti tráví příliš mnoho času na internetu, smartphonu a sociálních 

sítích. Je důležité, aby si sociální pracovníci a další poskytovatelé péče prohloubili své 

vlastní digitální znalosti, aby podpořili tzv. pozitivní riskování při používání internetu a 

 
14 ALFREDSSON ÅGREN, Kristin, Anette KJELLBERG a Helena HEMMINGSSON. Internet 

opportunities and risks for adolescents with intellectual disabilities: A comparative study of parents’ 

perceptions. Scandinavian Journal of Occupational Therapy [online]. 2020, 27(8), [cit. 2020-12-18]. 

Dostupné z: doi:10.1080/11038128.2020.1770330 
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umožnili dospívajícím s mentálním postižením získat větší digitální kompetence. Tímto 

způsobem lze rozvíjet a poskytovat intervence potřebné k podpoře dětí s mentálním 

postižením a jejich rodičů, aby se stali participativními jedinci v každodenním světě 

internetu a společnosti celkově. 15 

   

 

1.3 Perspektiva v užívání sociálních sítí osobami s mentálním postižením 

 

  Kniha Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením se sice nezaměřuje 

přímo na sociální média, věnuje se však správné komunikaci a v podstatě o ní sociální 

média jsou. Je ale vhodnou příručkou nejen pro pedagogické pracovníky v sociálních 

službách, ale i pro rodiče, přátele a kohokoliv, kdo by chtěl pomoci lidem s mentálním 

postižením, aby se stali samostatnějšími v každodenním životě, aby se lépe orientovali ve 

společnosti, v porozumění svým přáním i potřebám a byli schopni se vyjádřit a sdílet věci 

s blízkými lidmi.16 „Lidé s mentálním postižením tráví většinu času mezi lidmi s 

handicapem, mají méně kontaktů s většinovou společností. Nemají tak možnost získat 

dostatečnou sociální zkušenost, proces učení se sociálním dovednostem je u těchto lidí 

náročný. Často je trápí neobratnost při komunikaci, nedorozumění, negativní reakce ze 

strany okolí, nízká sebedůvěra. Snižují se jejich šance na trhu práce, prohlubují se sociální 

bariery mezi lidmi s postižením a většinovou společností. Pro odstranění těchto barier je 

zapotřebí zaměřit se u nich na podporu sociálních dovedností.“17 

Švédská studie z roku 2018 měla za cíl popsat využití informačních a komunikačních 

technologií mladými dospělých s mírným až středním mentálním postižením v kontextu 

sociální péče. Bylo zjištěno, že online komunikační technologie byly použity jako nástroj 

pro několik aspektů každodenního života. Informační a komunikační technologie umožňují 

sociální interakce a zábavní aktivity, a to online i offline. Účastníci výzkumu však měli 

potíže s používáním těchto technologií ve vztahu jak k sociálnímu prostředí, tak k jejich 

mentálnímu hendikepu. Problémy se čtením, rozličné typy problémů s komunikačním 

 
15 Srov. ALFREDSSON ÅGREN, Kristin, Anette KJELLBERG a Helena HEMMINGSSON. Internet 

opportunities and risks for adolescents with intellectual disabilities: A comparative study of parents’ 

perceptions. Scandinavian Journal of Occupational Therapy [online]. 2020, 27(8), [cit. 2020-12-18]. 

Dostupné z: doi:10.1080/11038128.2020.1770330 
16 Srov. SOLOVSKÁ, Vendula. Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením. Praha: Portál, 

2013, s. 7.  
17 Ibid., s.10.  
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zařízením a nedostatek podpory, omezovaly používání informačních a komunikačních 

technologií a omezovaly dokonce i některé aspekty každodenního života. Na druhou 

stranu, když bylo možné potíže překonat, zdálo se, že tyto technologie zvyšují 

samostatnost a účast na každodenních činnostech, mají vliv na sociální aspekty života a 

poskytují podporu každodenním činnostem v domácnosti. Pokud necháme tyto mladé 

dospělé s mentálním postižením popsat používání informačních a komunikačních 

technologií jejich vlastními slovy, mohla by být odhalena vnitřní perspektiva používání 

informačních a komunikačních technologií. Informační a komunikační technologie 

umožňují těmto mladým dospělým s mírným až středním mentálním postižením účastnit se 

i v komunitě tím, že je připravovali na aktivity, které zvýšily jejich samostatnost v 

každodenním životě. Účastníci měli potíže s informačně technologickými zařízeními nebo 

dostupností a tyto překážky omezovaly jejich online participaci v momentech, kdy nebyla 

poskytována odpovídající podpora. Zdá se, že účast na online fórech zvyšuje sociální 

začlenění v důležitých sférách života. Tyto znalosti jsou důležité pro rozvoj sociální péče a 

poskytování podpory umožňující využívání informačních a komunikačních technologií 

mladými dospělými s mentálním postižením. Je však zapotřebí více výzkumu 

každodenního používání těchto technologií. Zjištění, z aktuální studie a z předchozího 

výzkumu, vyvolávají otázky týkající se úlohy zaměstnanců a poskytovatelů služeb ve 

vztahu k využívání informačních a komunikačních technologií v každodenním životě. 

Účastníci se ohledně podpory místo sociálních pracovníků obraceli na členy rodiny. 

Přestože se postoje a znalosti o informačních technologiích v posledních 16 letech, podle 

Journal of Intellectual Disabilities, zlepšily, není jasné, zda se zlepšily postoje k používání 

informačních technologiích u mladých dospělých s mentálním postižením.18 

Důležitost komunikace, nejen ve společnosti, je klíčová pro její fungování. „Komunikace 

je vždy vztahová, vyžaduje sociální podmínky, určitou sociální situaci a její pochopení. 

Vytváří se a staví na sociálním kontextu. Proto v případě lidí s mentálním postižením je 

komunikace prostředkem i cílem učení a rozvoje sociálních kompetencí. Abychom mohli 

být s člověkem s mentálním postižením ve vztahu, rozumět mu, podporovat jej, chránit 

nebo ovlivňovat, musíme být schopni s ním komunikovat a on musí být schopen naši 

komunikaci vnímat, rozumět jí a mít možnost a prostředky, jak na nás reagovat.“19 Je 

 
18 Srov. RAMSTEN, Camilla, Lene MARTIN, Munir DAG a Lena Marmstål HAMMAR. Information and 

communication technology use in daily life among young adults with mild-to-moderate intellectual 

disability. Journal of Intellectual Disabilities [online]. 2020, 24(3), s. 308 [cit. 2020-11-19] 
19 Ibid. 
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k dispozici řada metod a technik, jež podporují komunikaci, ale pro jejich efektivitu je 

nutné, aby byly postaveny na fungujících kognitivních (poznávacích) procesech. Z toho 

důvodu by měl rozvoj komunikace osoby s mentálním hendikepem zahrnovat sadu situací 

a úkolů, jež posilují individuální kognitivní procesy, a přitom je slučují v přehledné osobní 

zážitky a zkušenosti. Tím pádem je větší šance na pochopení a memorování naučených 

dovedností a utvrzení teoretických, např. jazykových znalostí. Díky sociálním situacím se 

rozrůstá slovní zásoba (i pasivní, i aktivní) a snáze a rychleji se vytváří propojení „teorie a 

praxe“, což je pro komunikaci zásadní. Jakmile je člověk s mentálním postižením schopen 

využít vlastní prožitek a díky němu propojit teoretické vědomosti a jejich praktické využití 

v každodenních životních podmínkách, může to urychlit a značně zesílit konečný pozitivní 

efekt jeho učení komunikace. 20 

Lidé s mentálním postižením mají narušené kognitivní funkce, dochází u nich k jinému 

psychickému vývinu, tím pádem dochází k poruchám v adaptačním chování, které závisí 

na narušené poznávací činnosti.21 Jan Michalík ve své studii považuje za stěžejní 

charakteristiku mentálního hendikepu poruchu kognitivních procesů.22 V publikaci Andy 

Bondyho a Lori Frostové Vizuální komunikační strategie v autismu popisují, jak správně 

komunikovat s lidmi s autismem. Jako nejefektivnější techniku, jak naučit děti s autismem 

komunikaci a dalším dovednostem, označují tzv. aplikovanou behaviorální analýzu 

(ABA). „Jednoduše řečeno je behaviorální analýza studií chování tak, jak se systematicky 

vztahuje k prostředí – jak událostí před chováním (často nazývané příčiny), tak událostí, 

které následují po daném chování ‚nazýváme je následky). Například prudký závan větru 

z okna vmete vašemu dítěti do oka smítko (příčina) a ono začne plakat (chování). Poté 

prosí o kapesník (chování) a vy mu jej rychle dáte (následek).“23 

„Pro některé klienty není největším problémem volba vhodného způsobu komunikace, ale 

již jen samotné oslovení druhého člověka. Při modelové situaci se nám stalo, že klient 

věděl, jak má správně komunikovat, ale nedokázal vůbec navázat prvotní kontakt, 

upozornit na sebe, zaujmout pozornost. Tato situace může být zkomplikována ještě tím, je-

 
20 Srov. RAMSTEN, Camilla, Lene MARTIN, Munir DAG a Lena Marmstål HAMMAR. Information and 

communication technology use in daily life among young adults with mild-to-moderate intellectual 

disability. Journal of Intellectual Disabilities [online]. 2020, 24(3), s. 308 [cit. 2020-11-19]. 
21 ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 4., 

přeprac. Praha: Portál, 2011, s. 57. 
22 MICHALÍK, Jan. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál, 2011, s. 32. 
23 BONDY, Andy a Lori FROST. Vizuální komunikační strategie v autismu. Praha: Grada, 2007. Psyché 

(Grada), s. 16. 
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li druhý člověk otočen zády nebo zaujat nějakou činností.“24 V souvislosti s tímto tvrzením 

se dá vyvodit, proč by online komunikace pro osoby s mentálním postižením byla efektivní 

pro zajištění jejich sociální inkluze. „Sociální inkluze je v sociologii pojímána jako vyšší 

stupeň integrace osob s postižením (znevýhodněním) do společnosti a jejích institucí. 

Inkluze znamená nejen formální zahrnutí do společnosti nebo organizace, ale také přijetí ze 

strany ostatních členů skupiny. Vyžaduje tedy změnu postoje od rezignovaného „musíme 

je vzít mezi sebe“ k uvědomění, že každý člověk je nějak odlišný. V moderní společnosti 

se týká zejména skupin osob se zdravotním handicapem, příslušníků etnických a kulturních 

menšin, uprchlíků a přistěhovalců a také osob, které byly dočasně ze společnosti 

vyloučeny, tedy propuštěných vězňů a mladistvých delikventů.“25 

Jednou z motivací, proč by osoby s mentálním postižením mohli navštěvovat sociální sítě, 

může být i hledání zaměstnání. Zaručení mediální gramotnosti by v tomto případě bylo 

perspektivní nejen pro onu osobu, ale i pro sociální pracovníky a vlastně celou společnost. 

„Pracovní uplatnění je jedním z prioritních cílů speciální pedagogické podpory osob 

s postižením. Žáci prokázali, že si uvědomují obtížnost získání zaměstnání na dnešním 

volném pracovním trhu. … Respondenti mají zájem o získání dobrého zaměstnání, protože 

si uvědomují jeho potřebnost pro kvalitu života. Většina studentů si již v současné době 

přivydělává pomocí brigád.“26 Existuje také tzv. podporované zaměstnání, což je služba 

určená lidem se zdravotním postižením, avšak jejich schopnosti získat a zachovat si 

zaměstnání jsou zároveň z různých důvodů omezeny, takže potřebují individuální, 

dlouhodobou podporu poskytovanou před i po nástupu do zaměstnání.27 

Pro osoby s mentálním postižením, jak už bylo dříve zmíněno, je zaměstnání možnou 

vstupenkou do společnosti, kdy si nemusí plně uvědomovat svůj hendikep. Jejich 

socializace je však dlouhodobý, ne-li celoživotní proces, protože je kvůli zdravotnímu 

stavu nucen se neustále přizpůsobovat stále novým, neznámým životním podmínkám. A to 

v daleko větší míře než zdravý člověk. Socializace osob s postižením je ovlivněna nejen 

 
24 SOLOVSKÁ, Vendula. Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením. Praha: Portál, 2013, s. 

19. 
25 PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob 

se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení: From education to social inclusion of people 

with health disabilities with focus on intellectual disabilities. 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2014. Speciální pedagogika (Portál), s. 105. 
26 PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob 

se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení: From education to social inclusion of people 

with health disabilities with focus on intellectual disabilities. 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2014. Speciální pedagogika (Portál), s. 133. 
27 Srov. Ibid., s. 171. 
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samotným typem postižení, ale i stylem výchovy.28 „V České republice se službám 

podporovaného zaměstnávání věnují nestátní neziskové organizace. Nejznámější z nich 

jsou Rytmus, v.o.s., se sídlem v Praze, AGAPO, v.o.s., v Brně a Spolu v Olomouci.“29 

Pokud se jedná o osoby s těžším stupněm mentálního postižení, slouží k tomu služby 

sociálně terapeutické dílny. Tím je zajištěna podpora dlouhodobého a pravidelného rázu 

pro zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní 

terapie.30 

 

1.4 Další možné motivace, které mohou vést osoby s mentálním 

postižením k využívání sociálních médií 

Sociální média, mimo jiné, propojují lidi s podobnými zájmy, názory, zaměřením, ale i 

problémy. Lidé s různým mentálním postižením se stále častěji obracejí na sociální média, 

aby se mohli podělit o své nemoci nebo vyhledat radu ostatních s podobnými zdravotními 

problémy. Sociální média mohou představovat efektivní platformu, na které si osoby s 

mentálním hendikepem poskytují a zároveň dostávají rady vrstevníků v podobné situaci. 

Vzájemná podpora zahrnuje systém vzájemného dávání a přijímání, kde jednotlivci 

s mentálním hendikepem mohou nabídnout např. společnost a povzbuzení pro ostatní, kteří 

čelí podobným výzvám v každodenním životě. Lidé s mentálním postižením např. 

nahrávají videa na YouTube, zveřejňují své komentáře a reagují, tato interakce je 

přirozenou formou vzájemné podpory.31 

 

Pro potvrzení těchto domněnek můžeme využít studii z roku 201232, kde odpovídalo 140 

mladých dospělých s mentální poruchou, 93,4 % dotazovaných používalo sociální média. 

 
28 Srov. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi 

osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení: From education to social inclusion of 

people with health disabilities with focus on intellectual disabilities. 2., upr. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2014. Speciální pedagogika (Portál), s. 149. 
29 Ibid, s.172. 
30 Ibid. 
31 Srov. NASLUND, John A., Stuart W. GRANDE, Kelly A. ASCHBRENNER a Glyn ELWYN. Naturally 

Occurring Peer Support through Social Media: The Experiences of Individuals with Severe Mental Illness 

Using YouTube. PLOS One [online]. 2014, 15.8.2014 [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: 

https://pdfs.semanticscholar.org/3a9c/1efffc0be8aa56cb9f246fee2f2fc188d3d1.pdf?_ga=2.22070972.628665

843.1594662646-722630716.1594384510 
32 Srov. Gowen, K., Deschaine, M., Grittadara, D. & Markey, D. (2012). Young adults with mental healtrh 

conditions and social networking websites: Seeking tools to build community. Psychiatric Rehabilitation 

Journal, 35(3). 
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94 % z těchto respondentů věří, že používání sociálních médií jim pomohlo cítit se méně 

izolovaně a že nejpříjemnější chvíle na sociálních sítích strávili komunikací s ostatními 

uživateli (buďto prostřednictvím soukromých zpráv, či veřejných příspěvků), navazováním 

nových přátelství nebo sdílením svých zájmů.33 V této studii, jako jedné z prvních, dochází 

k prozkoumání využití sociálních médií mezi osobami s mentální poruchou a jejich 

spojením či nedostatkem s psychosociálními proměnnými, zúčastněním a sociálním 

zapojením. S přihlédnutím na fakta, že účastníci této studie pozitivně nahlíží na využívání 

sociálních médií a aktivním zúčastněním v komunitě a společnosti, je důležité zvážit 

budoucí intervence zaměřené na využívání sociálních médií osobami s mentálním 

hendikepem za cílem posílení jejich účasti v komunitě, aniž by pociťovali samotu, úzkost, 

nebo sníženou kvalitu života.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Srov. Gowen, K., Deschaine, M., Grittadara, D. & Markey, D. (2012). Young adults with mental healtrh 

conditions and social networking websites: Seeking tools to build community. Psychiatric Rehabilitation 

Journal, 35(3). 
34 Srov. Brusilovskiy, E., Townley, G., Snethen, G., Salzer, M. S.: Social media use, community participation 

and psychological well-being among individuals with serious mental illnesses. Computers in Human 

Behavior, [online]. 2018, 22.8.2016 [cit. 2020-05-04]. https://sci-

hub.tw/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321630601X# 

https://sci-hub.tw/https:/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321630601X
https://sci-hub.tw/https:/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321630601X
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2 Teoretické vymezení pojmů 

 

„Každý člověk s mentálním postižením je jedinečný s vlastními charakteristickými 

osobnostními rysy. Přesto však u většiny z nich nacházíme určité společné znaky, jejichž 

individuální modifikace závisí na hloubce a rozsahu mentální retardace, na míře postižení 

jednotlivých psychických funkcí a na rovnoměrnosti jejich psychického vývoje.“35  

 

2.1 Definice mentálního postižení 

2.1.2 Všeobecná charakteristika a terminologie  

 

Podle Světové zdravotnické organizace a Terminologického speciálně pedagogického 

slovníku UNESCO lze definovat mentální postižení takto: „Pod heslem mentální retardace 

se rozumí celkové snížení intelektuálních schopností osobnosti postiženého, které vzniká 

v průběhu vývoje a je obvykle provázeno nižší schopností orientovat se v životě. 

Nedostatek adaptivního chování se projevuje ve zpomaleném, zaostávajícím vývoji, 

v ohraničených možnostech vzdělávání a nedostatečné sociální přizpůsobivosti, přičemž se 

uvedené příznaky mohou projevovat samostatně nebo v různých kombinacích.“36 

„Definice mentální retardace, její pojetí, koncepce, klasifikace a diagnostika, se nadále 

zpřesňovaly a měnily se přístupy k jejich vytváření. Znění definice vymezující nějakou 

odchylku od normy vždy vychází z účelu, kterému má definice ve svém důsledku sloužit.37 

Omezení intelektuálního fungování jsou však často ověřeny pomocí testů IQ, přičemž 

skóre IQ pod 70 často znamená přítomnost nějakého intelektuálního omezení. Adaptivní 

chování jsou ta, která zahrnují praktické, každodenní dovednosti, jako je péče o sebe, 

sociální interakce a další činnosti běžného života.38 

 
35 FIGUROVÁ, Lucie Teresa. Postoje k jedincům s mentálním postižením [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-06-

02]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/g6tje1/>. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická 

fakulta. Vedoucí práce PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., s. 7. 
36 UNESCO INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION. Glossary of curriculum terminology [online]. 

2013 [cit. 2020-04-06]. Překlad Marie Černá. Dostupné z: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000223059 
37 ČERNÁ, Marie. Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vydání druhé. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, s. 79. 
38 Srov. CHERRY, Kendra. A List of Psychological Disorders. VerywellMind. [online]. DotDash, 2020, 

19.3.2020 [cit. 2020-05-30]. Dostupné z: https://www.verywellmind.com/a-list-of-psychological-disorders-

2794776 

https://www.verywellmind.com/a-list-of-psychological-disorders-2794776
https://www.verywellmind.com/a-list-of-psychological-disorders-2794776
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2.1.6 Společenské postoje k osobám s mentálním postižením 

 

„Předsudek a stereotyp jsou termíny, již se nejčastěji objevují ve spojitosti s pojmem 

postoj. Ten patří k nejfrekventovanějším pojmům sociální psychologie vůbec. Jeho časté 

užívání má řadu důvodů. Jednak jde o termín, který nepatří výlučně do jedné 

psychologické školy nebo směru, navíc o termín poměrně přesně definovaný a přitom 

obecný. V souvislosti s tímto pojmem je možné téměř donekonečna řešit vztahy s vlivy 

dědičnosti a prostředí.“39 U lidí s mentálním postižením se často setkáváme i se 

stereotypizací a generalizací. To znamená, že někteří členové společnosti mají tendence 

přisuzovat určité, podle jejich mínění charakteristické vlastnosti všem členům dané 

skupiny.40 

„Zkoumání postojů většinové společnosti k různým typům postižení je jedním z již 

klasických témat sociální vědy. Množství výzkumů, které se věnují této oblasti, podtrhuje 

klíčový význam postojů pro začlenění a sociální participaci osob s postižením.“41 Co se 

týče postojů společnosti k lidem s mentálním hendikepem, jsou často ovlivněny mezerami 

v informovanosti nebo nevelkými zkušenostmi s těmito osobami. Nedostačující 

informovanost vede k emocionálnímu posouzení v přístupu k osobám s postižením a často 

převažuje nad racionálním vyhodnocením problematiky.42  

Právě ale sami lidé s mentálním postižením, kteří se setkávají s dalšími lidmi s mentálním 

postižením, mohou mít ten nejpozitivnější přístup a ovlivnit vývoj postojů správným 

směrem. Naopak negativní přístupy osob s mentálním postižením vůči dalším hendikepům 

může znatelně zpomalit pokrok směrem k rovnosti. Je tedy třeba se touto problematikou a 

integrací více zabývat.43  

„Diskriminace na pracovním trhu zůstává pro osoby s postižením obrovským problémem, 

 
39 NOVÁK, Tomáš. O předsudcích. Brno: Doplněk, 2002, s. 7. 
40 Srov. NOVÁK, Tomáš. O předsudcích. Brno: Doplněk, 2002, s. 7. 
41 PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob 

se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení: From education to social inclusion of people 

with health disabilities with focus on intellectual disabilities. 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2014. Speciální pedagogika (Portál), s. 13.  
42 VÁGNEROVÁ, Marie, Marie VÍTKOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Psychopatologie pro pomáhající 

profese / Marie Vágnerová: From education to social inclusion of people with health disabilities with focus 

on intellectual disabilities. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2004. Speciální pedagogika (Portál), s. 58. 
43 Srov. HANNON, F. Literature Review on Attitudes Towards Disability. Volume 9 of Disability research 

series [online]. Dublin: National Disability Autority, 2006. s. 3, [cit. 20.5. 2020]. Dostupné z 

http://www.ucd.ie/issda/static/ documentation/nda/nda-literature-review.pdf 

http://www.ucd.ie/issda/static/?fbclid=IwAR3TAPJb-T5ya9uGvF7-UbfpFJ_XjYP2-WVDjKya67qJ5L4_DTUVtDA41Mg
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může mít pro jejich život dalekosáhlé důsledky a roztáčet koloběh negativních postojů a 

společenské i ekonomické exkluze v důsledku nedostatečného příjmu a nízkého 

sebevědomí. Výzkum z roku 2002 zachycující postoje k osobám s mentálním postižením 

v řadě zemí celého světa ukázal, že více než třetina respondentů si myslí, že osoby 

s mentálním postižením by měly pracovat na zvláštních (chráněných) pracovních místech, 

nikoli v běžném prostředí.“44 Všechny zainteresované disciplíny, včetně speciální 

pedagogiky, by měly začlenit tyto výše uvedené poznatky do svého diskurzu a svými 

aktivitami přispět k eliminaci těchto neviditelných překážek, jež mohou být významnější 

příčinou vzniku postižení než samotný nepříznivý zdravotní stav člověka.45 

 

Ve studii z roku 2008 pojednávající o stigmatizaci v médiích udávají, že do toho roku 

neexistovala studie, zaměřující se na obrazy osob s mentálním postižením v „nových“ 

hromadných sdělovacích prostředcích, zejména na internetu, jakož i studie které se 

zaměřují na dopad nových masmédií na vnímání a stigma duševních chorob a duševně 

nemocných. Ve studii navrhují, že s cílem maximalizovat využití masmédií s cílem snížit 

stigmatizaci, měli bychom obohatit naše znalosti o tomto tématu. Za tímto účelem je 

zpočátku důležité explicitně definovat, co je zahrnuto v termínu „mentální postižení“. To 

umožní vědcům uskutečnit relevantní srovnání mezi různými studiemi. Rovněž je třeba 

prozkoumat rozmanitost typů masmédií, jakož i kanály, které dokážou cílit na konkrétní 

publikum, jako jsou děti a dospívající nebo lidé s mentálním postižením.46 

Stigmatizace může zasahovat do různých aspektů života včetně práce, bydlení, zdravotní 

péče, sociálního života a především sebeúcty. Za účelem podpory těchto lidí jsou nezbytné 

dlouhodobé kampaně proti stigmatizaci ve společnosti. Je zároveň nepravděpodobné, že 

lidé s různými poruchami čelí stejným stigmatizujícím postojům a reagují na diskriminaci 

stejným způsobem.47 

V časopise Iranian Journal of Psychiatry se v roce 2019 objevila popisná a průřezová 

 
44 PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob 

se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení: From education to social inclusion of people 

with health disabilities with focus on intellectual disabilities. 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2014. Speciální pedagogika (Portál), s. 16. 
45 Srov. Ibid, s. 20. 
46 Srov. ANAT, Klin a Lemish DAFNA. Mental Disorders Stigma in the Media: Review of Studies on 

Production, Content, and Influences. Journal of Health Communication [online]. 2008, s. 447. 
47 Srov. RÜSCH, N., ANGERMEYER M. C., CORRIGAN P. W. Mental illness stigma: concepts, 

consequences, and initiatives to reduce stigma. European psychiatry: the journal of the Association of 

European Psychiatrists [online]. 2005, s. 529-539 [cit. 2020-05-10]. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2005.04.004. 

Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16171984/ 

https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Iranian+Journal+of+Psychiatry/$N/105762/PagePdf/2352671207/fulltextPDF/FB1E1E8919EA4578PQ/1?accountid=15618
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16171984/
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studie o lidech s mentálním postižením a redukci stigmatu. Ve výzkumném vzorku se 

objevily různé úrovně kontaktu s mentálně postiženými, což byly nezávislé proměnné a 

stigmatizující postoj nebezpečnosti byl považován za závislou proměnnou. Studie ukázala, 

že ti vysokoškolští studenti, kteří měli s lidmi s mentálním hendikepem užší kontakt, k nim 

měli méně stigmatizující postoje. Studie tímto zjištěním zdůraznila důležitost kontaktu 

s lidmi s mentálním postižením pro eliminaci negativních postojů vůči nim.48 

 

2.2 Sociální sítě  

 

„Sociální sítě (anglicky překládáno Social Media- sociální média) jsou zvláštní skupinou 

internetových služeb umožňující vzájemné virtuálně-společenské propojování lidí na 

internetu, komunikaci a společné aktivity.“49 Mezi nejužívanější sociální sítě patří 

Facebook, Linkedin či Twitter.50 

 

Pro výzkum této diplomové práce bylo vybráno 5 sociálních sítí, a to Facebook, 

Instagram, Twitter, Badoo, Lidé.cz (po provedení dotazníkového šetření byla na podzim 

roku 2020 ukončena činnost této seznamky). Tyto sociální sítě byly vybrány na základě 

dotazování klientů zařízení sociálních služeb Zelený dům pohody, které sociální sítě znají 

a využívají. 

 

2.2.1 Facebook 

Facebook je aktuálně jedna z nejrozšířenějších sociálních sítí obecně. Je tedy předmětem 

mnoha výzkumů. Užíváním Facebooku lidmi s různým druhem postižení se zabývá 

výzkum z roku 2014 vydaný časopisem Journal of Computer-Mediated Communication. 

Výsledná data jsou velmi přínosná i pro výzkum této diplomové práce, proto si je blíže 

přiblížíme. Průzkum této studie probíhal online a byl distribuován prostřednictvím e-mailů. 

Ty byly získány přes seznamy komunit osob se zdravotním postižením a skupin lidí se 

 
48 Srov. AFLAKSEIR, A., MUHAMMAD, R.E., GOODARZI, M. and MOLAZADEH, J. Individuals with 

Mental Illness and Stigma Reduction: A Cross-Sectional Study in a Group of College Students Individuals 

with Mental Illness and Stigma. Iranian Journal of Psychiatry, 2019, vol. 14, no. 4. s. 300. 
49 MEDIAGURU. Mediální slovník: Sociální sítě - Social Media [online]. PHD, 2020 [cit. 2020-05-27]. 

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/socialni-site-social-media/ 
50 Srov. Ibid. 



 

 

21 

 

zdravotním postižením, což je viditelný přístupný údaj v každém uživatelském profilu 

Facebooku, který umožňuje zasílání zpráv uživateli. Prvotní záměr bylo průzkum 

distribuovat pouze v amerických organizacích, ale jelikož si uživatelé předávali odkazy na 

webové stránky samovolně, došlo na mezinárodní oběh. Výzkum dokonce zveřejnil online 

reklamní portál Facebook Ads, jelikož je ale systém omezen pouze na jednu cílovou zemi, 

výzkumní pracovníci si vybrali Spojené státy, aby dosáhli největší populace, tj. cca 140 

milionů dospělých (osob se zdravotním postižením nebo osob nezpůsobilých). 51 

Kritéria tohoto online výzkumu byla tři: a) věk 18 let a vyšší; b) dotazovaný je uživatelem 

Facebooku; c) dotazovaný je osoba se zdravotním postižením (jakýkoli druh postižení). 52 

 

Tabulka frekvence užívání Facebooku v závislosti na druhu postižení53 

Výsledkem výzkumu bylo zjištění, že dotazovaní lidé se zdravotním postižením obecně 

navštěvují Facebook alespoň jednou denně (69 %), a to pokaždé až 30 minut (44,2 %). 

Přibližně polovina respondentů (48 %) uvedla, že má až 200 přátel na Facebooku, ale 

většina (63,2 %) komunikuje maximálně s 20přáteli. Několik z nich (10,1 %) uvedlo, že na 

Facebooku nemají přátele se zdravotním postižením, avšak většina odpověděla, že na 

Facebooku přátele se zdravotním postižením má, a to 35,5 % má 1 až 10 přátel se 

 
51 Srov. SHPIGELMAN, Carmit-Noa a Carol J. GILL. Facebook Use by Persons with Disabilities. Journal of 

Computer-Mediated Communication [online]. International Communication Association, 2014, (19), s. 613 

[cit. 2020-05-28]. Dostupné z: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1111/jcc4.12059 
52 Srov. Ibid. 
53 Srov. SHPIGELMAN, Carmit-Noa a Carol J. GILL. Facebook Use by Persons with Disabilities. Journal of 

Computer-Mediated Communication [online]. International Communication Association, 2014, (19), s. 615 

[cit. 2020-05-28]. Dostupné z: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1111/jcc4.12059 

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1111/jcc4.12059
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1111/jcc4.12059
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zdravotním postižením, 17,8 % má 11 až 20 přátel, 16 % má 21 až 50 přátel a 20,7 % má 

více než 51 přátel. 54  

Co se týče členství ve skupinách souvisejících s otázkami zdravotního postižení, 

respondenti byli rozdělení téměř na stejné poloviny, 48,5 % uvedlo, že jsou členy skupin 

zdravotně postižených (např. nezávislá centra bydlení, skupiny práv pro osoby se 

zdravotním postižením aj.) ve srovnání s 50,3 % respondentů, kteří naopak nejsou členy 

skupin zdravotně postižených. Jak Tabulka 1 uvádí, většina respondentů s různými typy 

zdravotního postižení používá Facebook alespoň jednou denně. Osoby s tělesným 

postižením (n = 101), 74,3 % využívají Facebook často. Osoby se smyslovým postižením 

(zrakové a sluchové vady) uvedly, že používají Facebook méně často než osoby s jiným 

postižením, tzn. pouze 50 % z nich jej používá alespoň jednou denně.55  

Jelikož je Facebook velice oblíbená a přístupná sociální platforma, existuje větší množství 

dostupných výzkumů zabývajících se osobami s mentálním postižením a jejich využíváním 

Facebooku. Většinu respondentů s mentálním postižením tvořily ženy (57,9 %), 30 let a 

starší (57,9 %) a obyvatelé Spojených států (84,5 %) s poruchami učení, poruchou 

pozornosti, nebo hyperaktivitou (uváděno jako sekundární postižení (51,2 %)). Zjistili, že 

respondenti navštěvují Facebook alespoň jednou týdně (67,2 %) ze svého vlastního 

zařízení připojeného k internetu, jako je osobní počítač, mobilní telefon, nebo tablet (67,8 

%). Většina z nich (82,8 %) uvedla, že používají Facebook bez pomoci pečovatele nebo 

přítele a používají ho primárně ke kontaktu s lidmi, s nimiž se setkávají v prostředí tváří v 

tvář (např. přátelé, členové rodiny, pečovatelé). Pouze několik (10,5 %) používá Facebook 

pro spojení s lidmi, se kterými se setkávají pouze online.56 

Další výzkum z USA z roku 2014 se studuje, jak se účastní dospělí s mentálním postižením 

sociální média, a zejména Facebook jako nejpoužívanější web pro sociální sítě. Dospělí s 

mentálním postižením, kteří používají Facebook, vyplnili online průzkum o svých 

 
54 Srov. SHPIGELMAN, Carmit-Noa a Carol J. GILL. Facebook Use by Persons with Disabilities. Journal of 

Computer-Mediated Communication [online]. International Communication Association, 2014, (19), s. 615 

[cit. 2020-05-28]. Dostupné z: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1111/jcc4.12059. 
55 Srov. SHPIGELMAN, Carmit-Noa a Carol J. GILL. Facebook Use by Persons with Disabilities. Journal of 

Computer-Mediated Communication [online]. International Communication Association, 2014, (19), s. 615 

[cit. 2020-05-28]. Dostupné z: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1111/jcc4.12059. 
56 Srov. SHPIGELMAN, Carmit-Noa a Carol J. GILL. How do adults with intellectual disabilities use 

Facebook? Disability & Society [online]. 2014, 29(10), 1601-1616 [cit. 2020-12-30]. ISSN 0968-7599. 

Dostupné z: doi:10.1080/09687599.2014.966186 

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1111/jcc4.12059
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1111/jcc4.12059
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zkušenostech, názorech, výzvách a preferencích. Účastníci výzkumu vnímají Facebook 

pozitivně a používají jej hlavně ke kontaktu s členy rodiny a přáteli, které znají také 

z „offline světa“, podobně jako užívají Facebook osoby bez postižení. Sociální média 

mohou sloužit lidem s mentálním postižením jako prostředek, jak udržovat blízké vztahy, 

poskytovat a přijímat sociální podporu, užívat si a cítit se jako lidé bez zdravotního 

postižení. Účastníci navrhli, jak zpřístupnit stránky sociálních sítí pro uživatele s 

mentálním postižením; například program hlasového ovládání a změny grafiky k překonání 

potíží se čtením.57  

„I když se zdá, že používání sociálních sítí přináší určitá rizika, existuje také mnoho výhod 

pro lidi s poruchami učení, kteří je také používají. Weby pro vytváření sítí nabízejí 

uživatelům služeb příležitost rozšířit jejich sociální kruh a pravidelně udržovat kontakt s 

ostatními. Stejně jako mnoho jiných lidí také nabízí lidem s mentálním postižením šanci 

prosazovat své myšlenky a názory v prostředí, které mohou mít pocit, že mají větší 

kontrolu. Je proto důležité zajistit správnou rovnováhu a nabídnout lidem s mentálním 

hendikepem stejná práva a svobodu jako všem ostatním, přičemž je třeba zajistit, abychom 

jim mohli umožnit řešit jakékoli potíže, se kterými se v online světě setkají. Jako kliničtí 

lékaři, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením, jsme byli svědky negativního dopadu 

na duševní zdraví jednotlivce kvůli vykořisťování online.“58 Výzkum z roku 2012 se snaží 

najít řešení, jak pomoci lidem s mentálním postižením v nepříjemných situacích na 

Facebooku.  

Jiný výzkum, zabývající se používáním Facebooku lidmi s mentálním hendikepem, je 

z roku 2016 a zjišťuje, podobně jako tato diplomová práce, četnost používání sociálních 

médií, zda používají Facebook sami nebo s doprovodem a k jakým aktivitám Facebook 

využívají. Bylo zjištěno, že většina účastníků (60 %) používá Facebook každý den, 

zatímco ostatní (40 %) uvádějí, že jej používají alespoň jednou týdně. Všichni používali 

Facebook nezávisle. Účastníci výzkumu uvedli, že Facebook využívali hlavně k nahrávání 

 

57 Srov. SHPIGELMAN, Carmit-Noa a Carol J. GILL. How do adults with intellectual disabilities use 

Facebook? Disability & Society [online]. 2014, 29(10), 1601-1616 [cit. 2020-12-30]. ISSN 0968-7599. 

Dostupné z: doi:10.1080/09687599.2014.966186 

58 HOLMES, Katrina M. a Nessa O'LOUGHLIN. The experiences of people with learning disabilities on 

social networking sites. British Journal of Learning Disabilities. Blackwell Publishing, 2012, (42), 3-7. 

Dostupné z: doi:10.1111 
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a pozorování fotografií a videoklipů a ke zveřejňování krátkých zpráv a statusů. Někteří z 

nich byli zvyklí používat možnost chatu k naplánování osobního setkání nebo ke kontaktu 

se zákaznickým servisem. Ostatní účastníci uvedli, že sdílejí příspěvky, fotografie nebo 

videoklipy na Facebooku a připojují se ke skupinám se společnými zájmy. Jen málo z nich 

uvedlo, že hrají na Facebooku hry.59 Zajímavým zjištěním bylo, že většina dotazovaných 

přiznala, že si Facebook založili kvůli ostatní, protože všichni, koho znají, Facebook mají a 

užívají a oni se „chtěli cítit jako všichni ostatní“. V některých případech se k Facebooku 

připojili na doporučení kamaráda, rodinného příslušníka, nebo někoho jiného, např. aby 

zůstali v kontaktu, nebo se zkrátka rozhodli udělat to samé, co jejich přítel, kamarád, nebo 

někdo jiný. Být součástí komunity je pro ně důležité, Facebook je způsob, jak zůstat 

v kontaktu se svými přáteli nebo členy své rodiny. Respondenti uvádí, že jejich přátelé, 

příbuzní nebo sociální pracovníci, je varovali před možným nebezpečím online světa, takže 

nezveřejňují žádné citlivé informace, které by mohl někdo cizí zneužít. Tedy nevyužívají 

Facebook ke sdílení svého soukromí, k tomu využívají telefon jako takový (např. SMS 

zprávy). Podle výzkumu se chtějí cítit jako členové komunity, přidávají se tedy do různých 

facebookových skupin podle jejich zájmu. Sdílí tam s lidmi podobných zájmů, jako mají 

oni sami, své nápady, příspěvky atd.60 „Účastníci výzkumu zdůraznili své přání zviditelnit 

se na této online platformě. Stali se viditelnými, že reagovali ostatním lidem na příspěvky, 

že převzali pasivní roli, například pomocí funkce Like, nebo naopak aktivní roli, například 

„postováním“ nebo sdílením informací.“61 Jelikož se nemohou setkat s každým tváří v tvář, 

sdělí jim statusem, co dělají. Jeden z respondentů uvedl, že „Like je jako říkat: „Viděl jsem 

a slyšel jsem, co jsi řekl.“ Bylo zjištěno, že respondentům, jako uživatelům Facebooku, 

„lajkování“ lichotí a zároveň rádi dají svým Like nebo komentářem najevo, že se jim 

příspěvek jejich přítele nebo příbuzného líbí. Facebook jim díky těmto funkcím dává 

pocítit, že jsou vnímáni dostatečně a jejich názory a postoje jde vidět a slyšet. Čím více 

Like a přátel mají, tím více se cítí populární a dodává jim to sebevědomí. Samozřejmě jsou 

schopni rozeznat, kteří jejich přátelé jsou opravdoví a kteří jsou jen online. Když mají 

špatný den, přátelé na Facebooku je mohou povzbudit nějakým vtipným videem, nebo 

něčím podobným. Jsou veselí, protože jim např. více lidí popřeje k narozeninám, či ukáže 
 

59 Srov. SHPIGELMAN, Carmit-Noa. Leveraging Social Capital of Individuals with Intellectual Disabilities 

through Participation on Facebook. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 2018, (31), 79-

91. Dostupné z: doi:10.1111 
60 Srov. Ibid. 
61 SHPIGELMAN, Carmit-Noa. Leveraging Social Capital of Individuals with Intellectual Disabilities 

through Participation on Facebook. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 2018, (31), 79-

91. Dostupné z: doi:10.1111 
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zájem nebo zalíbení „lajkem“. Zároveň se ale občas cítí ve stresu nebo frustrovaní, protože 

se objeví např. technický problém, který nejsou schopni vyřešit, nebo např. při vytváření 

svého Facebook profilu museli odpovědět na mnoho otázek, to pro ně bylo zdlouhavé a 

komplikované. Někteří respondenti uvedli, že je stresuje i funkce chatování, kdy musí 

odpovědět co nejrychleji, protože ten druhý člověk čeká na odpověď. Pro některé je to 

obtížné a tím pádem stresující, protože nejsou schopni psát na telefonu rychle a bez chyb. 

Také časté aktualizace aplikace Facebook užívání osobám s mentálním postižením 

neusnadňuje. Mnoho účastníků výzkumu uvedlo, že nemá dostatečné know-how, jak např. 

odstranit přítele, jak nahrát video, jak se zbavit reklam. Nerozumí výrazům jako je 

„timeline“, „osobní nastavení“, „sdílet“. Tyto bariéry znesnadňují osobám s mentálním 

postižením a uvádí je do stresových situací, kdy jsou např. nařčeni, že nedostatečně reagují 

na příspěvky. To je přivádí do smutných nálad a frustrací.62 Tento výzkum je velmi 

přínosným a přináší fakta a skutečnosti, jak lidem s mentálním hendikepem zpříjemnit a 

usnadnit užívání Facebooku a sociálních médií obecně.  

 

   

2.2.2 Instagram 

 

V roce 2017 organizace BBC News uvedla výsledky průzkumu, kde 1479 mladistvých ve 

věku 14–24 let hodnotilo populární aplikace sociálních sítí v otázkách ohledně úzkosti, 

deprese, osamělosti, šikany, tělesného vzhledu a „strachu, že jim něco v životě utíká“ a že 

ostatní vrstevníci se těší lepšímu životu. Z průzkumu vyplynulo, že Instagram byl 

vyhodnocen jako nejhorší platforma sociálních sítí, co se týče jeho dopadu na duševní 

zdraví mladých lidí. Respondenti hlasovali mezi sociálními sítěmi jako YouTube, Twitter, 

Facebook, Instagram a Snapchat.63  

 

2.2.3 Twitter 

V roce 2017 by publikován americký výzkum, kdy vědci požádali 240 uživatelů Twitteru, 

 
62 Srov. SHPIGELMAN, Carmit-Noa. Leveraging Social Capital of Individuals with Intellectual Disabilities 

through Participation on Facebook. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 2018, (31), 79-

91. Dostupné z: doi:10.1111. 
63 Srov. Instagram 'ranked worst for mental health' in teen survey. NHS [online]. 2017 [cit. 2020-06-02]. 

Dostupné z: https://www.nhs.uk/news/food-and-diet/instagram-ranked-worst-for-mental-health-in-teen-

survey/ 
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kteří se ve svém profilu sami identifikovali jako duševně nemocní, aby se zúčastnili online 

průzkumu. Ten byl v angličtině a zajímal se o stav duševního zdraví účastníků, využití 

sociálních médií pro vylepšení duševního zdraví a zájem o přístup k programům duševního 

zdraví prostřednictvím sociálních sítí. Většina respondentů pocházela ze Spojených států 

(54 %), Kanady (22 %) a Velké Británie (17 %) a uvedla psychiatrickou diagnózu poruchy 

schizofrénního spektra (27 %), bipolární poruchy (25 %), velké depresivní poruchy (16 %) 

nebo deprese (20 %). Mladí lidé ve věku ≤ 35 (46 %) častěji používali Instagram (P = 

0,002), Snapchat (P <0,001) a svůj mobilní telefon pro přístup k sociálním médiím (P 

<0,001) ve srovnání s dospělými ve věku 36 a více (53 %). Majoritní část účastníků (85 %) 

projevila zájem o programy duševního zdraví realizované prostřednictvím sociálních sítí, 

zejména o podporu celkového zdraví a pohody (72 %) a zvládání symptomů duševního 

zdraví (90 %).64 

 

2.2.4 Badoo 

Výzkumů věnujícím se lidem s mentálním postižením využívajících portál Badoo není 

mnoho, ale např. v roce 2013 byl tento seznamovací web nejoblíbenější v Nizozemsku. 

Z výzkumu vyplývá, že tento seznamovací web je pro respondenty sice snadný způsob, jak 

se dostat do kontaktu s novými lidmi, bohužel na základě případů jednotlivých 

respondentů to ale nevypadá, že by skutečně takové seznámení vedlo k vážnějšímu nebo 

dlouhodobějšímu vztahu.65 

 

2.2.5 Lidé.cz 

Bohužel k tomuto portálu v souvislosti s užíváním sociálních sítí osobami s mentálním 

postižením není aktuálně zpracovaný žádný výzkum. Nicméně podle klientů ze zařízení 

sociální péče je tato seznamka atraktivní pro svou přehlednost, původ v České republice, 

chatovací místnosti a široké propojení s e-mailovou adresou na portálu Seznam.cz (většina 

dotazovaných klientů, kteří vlastní e-mailovou adresu na portálu Seznam.cz, se také 

 
64 Srov. NASLUND, John A., Kelly A. ASCHBRENNER, Gregory J. MCHUGO, Jürgen UNÜTZER, Lisa 

A. MARSCH a Stephen J. BARTELS. Exploring Opportunities to Support Mental Health Care Using Social 

Media: A Survey of Social Media Users with Mental Illness. Early Interv Psychiatry [online]. 20.10.2017 

[cit. 2020-06-17]. DOI: 10.1111/eip.12496. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5910285/ 
65 Srov. SCHAAFSMA, Dilana. Sexuality and Intellectual Disability: Implications for sex education. 

Maastricht: Universitaire Pers Maastricht, 2013, s. 74. 
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zaregistrovala na portál Lidé.cz). 
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3 Cíle a výzkumné otázky 

3.1  Hlavní cíl práce 

Tato diplomová práce se zaměřuje na osoby s mentálním postižením bydlící v zařízeních 

sociální péče a jejím cílem je popsat účely a motivace, které je k sociálním médiím přivádí. 

Výzkum diplomové práce si bere za cíl objasnit hned několik otázek ohledně míry a 

způsobu využívání sociálních médií lidmi s mentálním handicapem. Lze předpokládat, že 

prostředí bude do velké míry návyky týkající se konzumace sociálních médií ovlivňovat, 

výzkum se zaměřil tedy jen na takové osoby, jejichž domovem je ústav sociální péče nebo 

chráněné bydlení. Hlavním úkolem diplomové práce je typologie motivací, jež osoby s 

mentálním postižením k sociálním médiím přivádí, resp. postihnout, jak o této motivaci 

sami přemýšlejí, popsat jejich návyky a zkušenosti spojené s užíváním sociálních médií. 

Výsledkem bude typologie účelů, za kterými využívají sociální média, jejich motivací, dále 

typologie způsobů užití sociálních médií lidmi s mentálním postižením a typologie 

uspokojení, která jim sociální média přináší. Práce přinese také základní přehled nejvíce 

využívaných sociálních médií u osob s mentálním hendikepem. 

 

3.1.1 Hlavní a vedlejší výzkumné otázky 

HVO: Jak a za jakými účely využívají lidé s mentálním postižením sociální média? 

VVO1: Jaká je jejich hlavní motivace k využití sociálních médií? 

VVO2: Jaké uspokojení jim přináší využívání sociálních médií? 

VVO3: Jaká sociální média využívají? 

 

3.2  Metoda zakotvené teorie 

3.2.1 Zakotvená teorie 

Tuto teorii jako metodu rozvinuli sociologové Bamey Glaser a Anselm 

Strauss. Přesto, že jejich filozofická východiska a výzkumné zkušenosti byly odlišné, 
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oba přispěli k jejímu zrodu rovným dílem.66  

„Zakotvená teorie je teorie induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který reprezentuje. To 

znamená, že je odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena systematickým 

shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů. Proto se 

shromažďování údajů, jejich analýza a teorie vzájemně doplňují. Nezačínáme teorií, kterou 

bychom následně ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí a necháváme, ať se vynoří 

to, co je v této oblasti významné.“67  

„Dobře vytvořená zakotvená teorie splňuje čtyři základní kritéria, podle nichž se posuzuje 

vhodnost teorie pro určitý jev: shoda, srozumitelnost, obecnost a kontrola. Pokud se teorie 

drží každodenní reality určité oblasti empirického světa a je pečlivě induktivně odvozena 

z rozličných údajů, pak by této oblasti měla odpovídat.“68Jelikož reprezentuje realitu, měla 

by splňovat také další atributy jako srozumitelnost, obsažnost a smysluplnost pro 

zkoumané osoby a osoby pracující v této oblasti. Jestli jsou data, na nichž je zakládána, 

srozumitelná a obsažná a interpretace jsou pojmové a rozsáhlé, teorie by tím pádem měla 

být přijatelně abstraktní a pružná k aplikování na rozličné situace spojené se zkoumaným 

jevem a poskytnout možnost ovlivňovat zkoumaný jev.69  

„Pojetí výzkumu založené na zakotvené teorii je kvalitativní výzkumná metoda, které 

používá systematický soubor postupů ke tvorbě induktivně odvozené zakotvené teorie o 

nějakém jevu. Výsledkem výzkumu je spíše teoretické vyjádření zkoumané reality než 

sada čísel nebo skupina volně vztažených pojmů. Podle této metodiky jsou pojmy a vztahy 

mezi nimi nejen vytvářeny, ale také prozatímně ověřovány. Jak uvidíte, toto pojetí používá 

mnoho dosti specifických postupů. Cílem metody zakotvené teorie je samozřejmě 

vytvoření teorie, která věrně odpovídá zkoumané oblasti a vysvětluje ji.“70 

Analýzu v zakotvené teorii tvoří tři hlavních typy kódování, a to otevřené kódování, 

axiální kódování a selektivní kódování.71 

 

 
66 Srov. STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999, s.15. 
67 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999, s.14. 
68 Ibid. 
69 Srov. Ibid. 
70 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999, s.15. 
71 Srov. Ibid., s. 40. 
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3.2.2 Otevřené kódování 

 

Tato část analýzy se věnuje označování a kategorizaci pojmů za pomoci 

důkladného prostudování dat. Zbytek analýzy ani následná komunikace by se bez tohoto 

prvního a základního analytického kroku nemohl uskutečnit. V průběhu otevřeného 

kódování rozebereme data na jednotlivé části a důkladně je prostudujeme a porovnáme, 

abychom našli paralely, nebo naopak rozdíly a pokládáme otázky o reprezentovaných 

jevech. V tomto procesu zvažujeme a zkoumáme naše vlastní, ale i cizí domněnky o jevu, a 

to vede k novým zjištěním.72  

Poté, co jsme v datech identifikovali specifické jevy, jsme schopni seskupovat pojmy 

okolo nich, tím pádem zredukujeme počet předmětů, se kterými budeme muset pracovat. 

Tento proces, kdy seskupujeme pojmy, jež přísluší stejnému jevu, nazýváme kategorizace. 

Jakmile jsme údajům a pojmům určili kategorie, kategorie si pojmenujeme.73 

Kategorie následně rozvíjíme podle jejich vlastností a dimenzí. Jakmile rozvíjíme 

kategorii, je potřeba začít s jejími vlastnostmi, které pak rozložíme na jednotlivé dimenze, 

také lze říct, že kategorie jsou dimenzionalizovány. V procesu otevřeného kódování 

dochází k objevení nejen kategorií, ale i jejich vlastností a dimenzí.74 „Vlastnosti a 

dimenze je důležité rozpoznávat a systematicky rozvíjet, protože jsou základem pro 

vytváření vztahů mezi kategoriemi, subkategoriemi a hlavními kategoriemi. Proto je nutné 

dobře porozumět podstatě vlastností, dimenzí a vztahů mezi nimi, abyste mohli porozumět 

všem analytickým postupům užívaným při tvorbě zakotvené teorie.“75 

 

3.2.3 Axiální kódování 

 

„Otevřené kódování údaje rozděluje a umožňuje určit některé kategorie, jejich vlastnosti a 

umístění na dimenzionálních škálách. Axiální kódování tyto údaje zase novým způsobem 

skládá dohromady vytvářením spojení mezi kategorií a jejími subkategoriemi. Nemluvíme 

zde o vzájemném uspořádání několika hlavních kategorií, s cílem vytvořit souhrnné 

teoretické formulace, ale o vytvoření něčeho, co se časem stane jednou z několika hlavních 

 
72 Srov. STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999, s. 45. 
73 Srov. Ibid. 
74 Srov. Ibid. 
75 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999, s. 48. 
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kategorií.“76 

Během axiálního kódování blíže určujeme kategorie daného jevu s ohledem na příčiny, jež 

ho podmiňují, kontextu, ve kterém je jev zasazený, interakci a strategie jednání a jejich 

následky. Pomocí těchto detailnějších charakteristik jsme schopni kategorie upřesnit, jsou 

tedy nazývány subkategorie.77 

Tzv. paradigmatický model nám pomáhá určit vzájemné vztahy mezi jednotlivými 

kategoriemi a subkategoriemi. Jeho podoba je následující:  

příčinná podmínka → jev → kontext → intervenující podmínka → strategie → následek. 

Díky tomu, že tento model aplikujeme, můžeme o datech uvažovat více systematicky. 

Jevem je nějaká ústřední událost, myšlenka nebo akt, který vzniká pomocí určitých 

příčinných podmínek (proces). Každý jev má svou konkrétní vlastnost, což je určitý 

kontext. Intervenující podmínka znamená, např. kultura, prostor nebo čas, který ovlivňuje 

strategii jednání, jež má potom určitý následek, který někdy nemusí být zamýšlený nebo 

předvídatelný.78 

Díky vzájemným souvislostem mezi kódy, které se dále objeví během axiálního kódování 

za pomoci paradigmatického modelu, dochází např. i k přemístění kódů do jiných 

podkategorií nebo kategorií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
76 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999, s. 71. 
77 Srov. Ibid. 
78 Srov. Ibid. 



 

 

33 

 

4 Kvalitativní výzkum ze zařízení sociální péče 

 

Pro výzkum této diplomové práce byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu. Metody 

kvalitativního výzkumu mohou pomoci objevit detailnější informace, které by se nemuselo 

podařit podchytit kvantitativním výzkumem. V sociálních a psychologických vědách je 

obvyklé provádět kvalitativní výzkum ke zkoumání organizací, skupin i jednotlivých 

osob.79 Je hned několik důvodů, proč nelze provádět klasický psychologický experiment 

s osobami s mentálním postižením, nejpodstatnějším z nich je heterogenita respondentů 

s ohledem na jejich zdravotní stav. Zároveň nebylo možné zajistit stejnou počáteční pozici 

měřených parametrů. Pracuje se s malým počtem respondentů a klientů zúčastněných 

pozorování na daném místě v určitém čase.  

Výzkum se původně měl zaměřit pouze na osoby s mentálním postižením, které využívají 

pobytových služeb sociálního zařízení. Kvůli nízkému počtu respondentů, pro dosažení 

teoretické saturace, bylo vhodné vzorek rozšířit, a to konkrétně o osoby s mentálním 

postižením využívající také ambulantních služeb. Pro zajištění diverzity vzorku výzkum 

probíhal ve smíšených zařízeních sociálních služeb s klienty různého pohlaví, věku a 

s různým typem mentálního hendikepu. 

Zařízení sociální péče, kde výzkum probíhal, byla situována v České republice, především 

Jihomoravském kraji a na Slovensku.  

Hlavní otázka výzkumu této diplomové práce zní: „Jak a za jakými účely využívají lidé 

s mentálním postižením sociální média?“. Vedlejší otázky se pak ptají, jaká je hlavní 

motivace k využití sociálních médií, jaké uspokojení jim přináší využívání sociálních 

médií a jaká sociální média využívají. 

 

4.1  Kvalitativní explorativní výzkum – Polostrukturovaný rozhovor  

Pro výzkum byla vybrána kombinace metod sběru dat. Výzkum začal kvalitativními 

polostrukturovanými rozhovory, které byly dále rozvedeny v další části výzkumu, a to 

v dotazníkovém šetření. V závěru mělo dojít k nezúčastněnému pozorování v jednom ze 

zařízení sociální péče v České republice, ke kterému bohužel kvůli mimořádným 

opatřením nebylo možné uskutečnit. 

 
79 Srov. STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. 
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Rozhovor jsem zvolila polostrukturovaný pro přehlednost a jednoduchost, s možností 

doptání se na detailnější informace a další zajímavá fakta. Metoda probíhala tváří v tvář 

v zařízení sociální péče a ve čtyřech bytech chráněného bydlení bez dohledu sociálních 

pracovníků či jiných osob. Rozhovory proběhly individuálně s ohledem na etické principy. 

Rozhovory díky mimořádným opatřením kvůli Covidu-19 bylo náročné uskutečnit. I 

přesto, že vedení jednotlivých zařízení bylo velice vstřícné, báli se možné hrozby nákazy a 

trvalo mi dlouhou dobu, než jsem konečně získala souhlas na povídání si s klienty osobně. 

Rozhovory musely probíhat v rouškách a za dodržování dalších hygienických opatření, což 

v některých případech stěžovalo situaci a ochotu spolupracovat. V konečném výsledku 

bylo dotazováno 13 respondentů.  

Respondenti byli vybráni tak, aby co nejrozšířeněji zastoupili cílovou skupinu. Dotazovaní 

byli odlišného věku (20-65 let) i pohlaví a využívali pobytových služeb zařízení sociálních 

služeb nebo chráněného bydlení, měli různé druhy mentálního hendikepu a podpory. Pro 

ochranu jejich identity a kvůli náležitostem GDPR neuvádím název zařízení sociálních 

služeb a jména respondentů.  

 

4.2  Kvantitativní výzkum - Strukturovaný dotazník  

Další metodou výzkumu byl strukturovaný dotazník sloužící hlavně k potvrzení výskytu 

trendů, jež jsem zjistila pomocí rozhovorů, ve většinové populaci. Zvolením kombinací 

těchto technik byla zajištěna přesnější a autentičtější výsledná data. V dotazníkovém 

šetření mimo jiné mohlo dojít ke konzultování odpovědí nebo zásahu jiné osoby, jelikož 

dotazníky byly rozeslány poštou.  

 

K výzkumu v této diplomové práci byl využit jak kvalitativní, ale i kvantitativní výzkum 

metodou dotazníku k sesbírání reálných dat zodpovězených respondenty, s případnou 

pomocí sociálního pracovníka nebo další osoby. Dotazníkové šetření se zaměřilo na 

frekvenci, způsob a účel využívání sociálních sítí uživateli s mentálním postižením, na 

jejich hlavní motivace k využití sociálních médií, na pozitivní nebo negativní pocity, které 

jim využívání sociálních médií přináší a v neposlední řadě na typ sociálních médií, která 

uživatelé s mentálním postižením využívají, zda jim někdo při využívání sociálních médií 

asistuje a zda je někdo se sociálními médii učil pracovat, nebo se je využívat naučili sami. 

Dotazník tvořilo celkem 21 otázek. Dotazník byl vytvořen strukturovanou a jednoduchou 



 

 

35 

 

formou, aby respondenti byli schopni odpovídat sami za sebe bez zásadnějšího zásahu 

sociálního pracovníka či jiné osoby. Při vyhotovování dotazníku došlo ke konzultaci 

otázek s několika sociálními pracovníky, kvůli diverzitě a povaze mé cílové skupiny bylo 

nutné dotazník co nejvíce zestručnit a zjednodušit, aby se zabránilo nepochopení otázek či 

odpovědí, tedy k zavádějícím datům. Dotazník byl vytvořen tak, aby na něj byli schopni 

odpovídat i takoví respondenti, kteří se sociálními sítěmi nemají mnoho zkušeností. 

Autorka se snažila otázky koncipovat tak, aby měly jasnou a stručnou formu, aby 

dotazovaný odpovídal bez delšího přemýšlení a od dotazníku se nevzdaloval. 

Dotazník byl začátkem roku 2020 rozeslán do zařízení sociální péče a dalších neziskových 

organizací po celé České republice a do určitých částí Slovenské republiky. Podmínkou 

bylo, aby zařízení poskytovala ambulantní nebo pobytové služby pro osoby s mentálním 

postižením. Jelikož měl vzorek čítat 100 respondentů a tento počet se nedařilo delší dobu 

naplnit, byla jsem nucena přistoupit ke změně a výzkumné dotazníky směřovala i na 

klienty ambulantních služeb sociální péče, aby se podařilo dosáhnout teoretické saturace 

výzkumu. 

 

 

Zúčastnění respondenti splňují následující podmínky: 

• Jsou klienty zařízení sociální péče 

• Využívají pobytových služeb nebo chráněného bydlení, které je zastřešeno 

zařízením sociálních služeb 

• Je jim více než 15 let 

• Jedná se o osoby s různým druhem mentálního či kombinovaného postižení 

• Setkali se s pojmem sociální média 

 

 

4.3  Kvalitativní explorativní výzkum – Nezúčastněné pozorování, vzorek  

 

Jelikož nejsem sociální pracovnice nebo osoba pravidelně docházející do dvou, pro 

výzkumné pozorování zvolených, zařízení sociální péče (Zelený dům pohody v Hodoníně, 

Domov Horizont v Kyjově), zvolila jsem metodu nezúčastněného pozorování pro 

minimální interakci pozorovatele, a to udržení odstupu, neutrálního přístupu a co nejméně 



 

 

36 

 

rušivého elementu pozorovatele. Pro metodu tohoto výzkumu měl být zvolen vzorek 

smíšený, a to klienti různého pohlaví ve věkovém rozmezí 15-75 let. Takto zvolený vzorek 

měl podpořit nebo naopak vyvrátit zjištěná data z dalších dvou metod výzkumu. Kvůli 

hygienickým a jiným opatřením Covid-19 však nebylo možné tento výzkum uskutečnit.  
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5 Vyhodnocení sesbíraných dat 

5.1 Sesbíraná data 

Výzkum této diplomové práce bylo objasnit hned několik otázek ohledně míry a způsobu 

využívání sociálních médií osobami s mentálním postižením. Předpokládalo se již od 

počátku výzkumu, že prostředí by mohlo do velké míry návyky týkající se typu a 

frekvence konzumace sociálních médií ovlivňovat. Výzkum se tedy zaměřil na osoby 

s mentálním a kombinovaným typem postižení, které využívají pobytových sociálních 

služeb a chráněného bydlení. Hlavním úkolem výzkumu je zjistit motivace, jež osoby 

s mentálním hendikepem k sociálním médiím přivádí, resp. zjistit, jak o této motivaci sami 

přemýšlejí, dále zkonkretizovat jejich zvyky a zkušenosti spojené s užíváním sociálních 

médií. Výsledkem sesbíraných dat je typologie účelů, za kterými využívají sociální média, 

jejich motivací, dále typologie způsobů užití sociálních médií osobami s mentálním 

hendikepem a typologie uspokojení, jež jim sociální média přináší. Práce nese základní 

přehled nejčastěji využívaných sociálních médií u osob s mentálním hendikepem, zejména 

v České a Slovenské republice. Ve výzkumu je použita kombinace technik 

polostrukturovaného rozhovoru a strukturovaného dotazníkového šetření. 

 

5.1.2 Polostrukturované rozhovory 

 

Pro účely tohoto výzkumu byly vedeny rozhovory s patnácti osobami odlišného věku a 

pohlaví s různým mentálním postižením využívajících pobytových a ambulantních služeb 

sociální péče. Respondenti byli klienti organizace sociálních služeb, kdy 9 z nich využívalo 

pobytových služeb chráněného bydlení a tři osoby využívali pobytových služeb týdenního 

stacionáře a domova pro osoby se zdravotním postižením již zmíněného zařízení. Přes 

hygienická a další opatření Covid-19 byl výzkum omezen nicméně se podařilo naplnit 

diverzitu požadovaného vzorku. Rozhovory a jejich kazuistiky jsou detailněji rozebrány 

v následující podkapitole. V závěru každého rozhovoru se zapojil příslušný sociální 

pracovník nebo pracovník sociální služby, který respondenta dobře zná, aby autorku 

výzkumu uvedl do podrobnějších informacích o jejich pobytu v zařízení sociálních služeb. 

 



 

 

38 

 

 

5.1.2.1 Kazuistiky rozhovorů 

Respondent A 

Pohlaví: žena 

Věk: 29 let 

Typ pobytové sociální služby: Chráněné bydlení 

Místo rozhovoru: domácí prostředí 

Respondentce A je poskytována sociální služba od roku 2013. V současné době už 6 let 

žije v chráněném bydlení, kde obývá dvoupokojový byt se svojí kamarádkou, taktéž 

klientkou zařízení sociální péče. Vyrůstala v dětském domově, v dospělém věku se jejím 

domovem stalo zařízení sociální péče. Klientka využívá sociální síť Facebook, se kterou ji 

seznámil kamarád z dětského domova pro udržení jejich kontaktu. Nejprve se sociálním 

sítím vyhýbala, na Facebook chodí pouze jednou za 2 až 3 měsíce maximálně na hodinu, 

častěji to pro ni nemá smysl, prý by neměla ani žádné nové aktuality ze svého života. Ve 

volném čase se raději věnuje výtvarné činnosti, procházkám a docházení do kostela, práci. 

Je na poloviční úvazek zaměstnaná jako uklízečka v organizaci sociální péče, kde zprvu 

bydlela. Facebook navštěvuje na počítači, na telefonu jí aplikace nepřijde přehledná. Její 

aktivitu nikdo nekontroluje, je ale v kontaktu jen se známými, kamarády a sociálními 

pracovníky, cizí osoby, které ji požádají o propojení, blokuje. Na Facebooku nepíše 

statusy, sdílí jen fotografie z dovolené, na kterou jezdí pravidelně společně s dalšími 

klienty, případně je výjimečně posílá ostatním lidem ze zařízení sociální péče přes 

Messenger. V zařízení, kde dříve bydlela, sociální sítě nevyužívala vůbec, neměla kde. 

Každý týden si je ale vyzvedávala sociální pracovnice z Centra pro rodinu, kam chodili se 

učit s počítačem, stahovat hudbu, obrázky a filmy. Žádnou špatnou zkušenost se sociálními 

sítěmi nemá, ale dokážou ji rozesmutnit videa se zvířaty, kdy je někdo fyzicky trápí, 

naštěstí se jí tento obsah nezobrazuje často, ale nijak blokovaný ho nemá. Z dalších 

podobných aplikací má jen Viber, kam chodí jednou za 2-3 dny, posílá si fotografie nebo 

jen zprávy s kamarády nebo vychovateli. 
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Respondent B 

Pohlaví: žena 

Věk: 35 let 

Typ pobytové sociální služby: Chráněné bydlení 

Místo rozhovoru: domácí prostředí 

 

Respondentce B je poskytována sociální služba od roku 2013. Je uživatelkou Facebooku, 

ale skoro vůbec tuto sociální síť nenavštěvuje, spíše Viber, ale to taktéž ojediněle. 

K aplikacím využívá svůj mobilní telefon, na počítač často nechodí. Ráda sleduje filmy 

v televizi nebo poslouchá písničky, které má stažené na flash disku.  

 

 

Respondent C 

Pohlaví: žena 

Věk: 42 let 

Typ pobytové sociální služby: Chráněné bydlení 

Místo rozhovoru: domácí prostředí 

 

Respondentka C nastoupila do zařízení v roce 2001. V současné době využívá sociální 

službu na chráněném bydlení. Ráda sleduje filmy, vlastní mobilní telefon a fotoaparát, 

kterým často dokumentuje zvířata. Na chráněném bydlení nemají zapojený internet, ale 

několik let zpátky docházela s ostatními klienty do speciální školy na výuku informatiky. 

V zařízení sociální péče si je vyzvedla učitelka speciální školy. Ještě s dalším zařízením 

měli každý týden výuku, na počítači se učili stahovat soubory z internetu, procházet 

internet, hrát počítačové hry. Sociální sítě nenavštěvovali. Tato výuka se jí velice líbila, 

hlavně se zde mohli seznámit s klienty dalšího zařízení sociální péče. Chtěla by si pořídit 

tablet s internetem, protože si uvědomuje, že to je aktuální trend a hodně členů její rodiny 

právě tablet využívá. Je to pro ni cesta, jak se dozvědět i o potenciálním zaměstnání, o její 

momentální brigádě se dozvěděla přes regionální televizi, chodí čistit les od odpadků, 

vytrhávat plevel, chce si přivydělávat. Internet ji osobně neláká, protože to prý není levná 

záležitost, ale ví, že je pro společnost přínosný. Kurz informatiky na speciální škole by si 

ráda zopakovala, chybí jí komunita. Práce na počítači je jejím koníčkem a naplňuje ji. 

V případě, že se dostane k internetu, dívá se na fotografie zvířat a dokumenty o 
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mimozemšťanech. 

 

 

 

Respondent D 

Pohlaví: žena 

Věk: 54 let 

Typ pobytové sociální služby: Chráněné bydlení 

Místo rozhovoru: domácí prostředí 

 

Respondentka D na internet chodí zřídka, pravidelnou uživatelkou nebyla ani dříve, když 

bydlela přímo v zařízení sociální péče. Chodila na kurz informatiky spolu s  jinými klienty, 

chválili ji, bavilo jí to, a to především počítačové hry. Respondentka D je klientkou 

organizace od roku 1991. Je uživatelkou chráněného bydlení.  

 

 

Respondent E 

Pohlaví: muž 

Věk: 24 let 

Typ pobytové sociální služby: Chráněné bydlení 

Místo rozhovoru: domácí prostředí 

 

Respondent E je v zařízení sociálních služeb od roku 2001. V současné době využívá 

sociální pobytovou službu Chráněného bydlení, kde sdílí byt s dalšími dvěma chlapci. 

Vlastní telefon, občas si volá s přítelkyní. Rád vzpomíná na kurz informatiky, bavilo ho 

hrát počítačové hry. Se svým spolubydlícím před spaním často sledují filmy v televizi, 

převážně na Nově nebo na DVD, které dokáže sám spustit. Dává přednost filmům o 

zvířatech, pravidelně si pouští seriál Comeback a Hospodu. Účet na sociálních sítích 

nevlastní, internet využívá ke hraní her a převážně ve skupině. 

 

 

Respondent F 

Pohlaví: muž 
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Věk: 24 let 

Typ pobytové sociální služby: Chráněné bydlení 

Místo rozhovoru: domácí prostředí 

 

Respondent F využívá sociální službu chráněného bydlení od roku 2005. Zbožňuje Pevnost 

Boyard a Četnické humoresky. Chodí do práce stříhat etikety a rád uklízí, vysává. Mobilní 

telefon nevlastní. Internet využívá pouze nepřímo, když u spolubydlící nebo sociální 

pracovnice pustí oblíbený pořad přes archiv na internetu, nebo ke sledování videí. Vlastní 

účet na Facebooku a Lidé.cz, ale neumí je používat bez pomoci jiné osoby. Z tohoto 

důvodu v tom vidí překážku a účty jsou aktuálně neaktivní. 

 

 

Respondent G 

Pohlaví: žena 

Věk: 39 let 

Typ pobytové sociální služby: Chráněné bydlení 

Místo rozhovoru: domácí prostředí 

 

Respondentka G využívá sociální služby zařízení sociální péče od roku 2007. Vlastní 

mobilní telefon, ale sociální sítě nevyužívá, maminka si to nepřeje. Navštěvuje domény 

Seznam.cz a Google.cz, kde nejčastěji vyhledává obrázky. Na kurzu informatiky se naučila 

stahovat písničky, což dělá s oblibou. Na mobilním telefonu má aplikaci YouTube, kde si 

pouští nejen písničky s videoklipy, ale i další kontent. Ráda se učí podle YouTube tancovat 

např. sambu a jiné tance, dívá se na záznamy Velké pardubické, to ji baví. Kanál YouTube 

ji pomáhá i při vaření, pouští si i filmy, např. Jurský park a sleduje videa o zvířatech. 

Mobil jinak využívá k SMS zprávám nebo k volání, v televizi pravidelně čeká na Kobru 11 

kvůli hlavnímu herci, do kterého je platonicky zamilovaná. Chodí do práce, kde vyrábí 

různé dekorace. Ve volném čase tvoří bižuterii.  

 

 

 

Respondent H 

Pohlaví: muž 



 

 

42 

 

Věk: 45 let 

Typ pobytové sociální služby: Chráněné bydlení 

Místo rozhovoru: domácí prostředí 

 

Respondent H je klientem zařízení sociální péče od roku 2005. Využívá služby chráněného 

bydlení. Internet ho prý nezajímá, dívá se jen s dívkami na televizi a chodí do práce spolu 

se Šárkou a dalšími klienty. Stěžuje si na jejich kolegy, smějí se jim a nevytváří tím dobrou 

atmosféru. Do práce se mu z toho důvodu chodit nechce. Kamarádky ze zařízení sociální 

péče mu založily účet na Lidé.cz, ale momentálně účet nevyužívá. Má negativní zkušenost, 

že se mu známý posmíval, jak se na sociální síti prezentuje, rozhodl se tedy účet 

nevyužívat. 

 

 

Respondent I 

Pohlaví: žena 

Věk: 30 let 

Typ pobytové sociální služby: Chráněné bydlení 

Místo rozhovoru: domácí prostředí 

 

Respondentka I je klientkou zařízení pro osoby se zdravotním postižením, kdy využívá 

sociální službu chráněného bydlení od roku 2007.  Aktuálně bydlí ve dvoupokojovém bytě, 

dříve jí bylo domovem zařízení sociální péče, kde internet nevyužívala, před 5lety se 

přestěhovala do chráněného bydlení, a to změnilo její pohled na sociální sítě. Má účet na 

Facebooku a využívá ho dennodenně. Píše si na Messengeru s kamarády, rodinou a 

přítelem a jeho rodinou, kvůli příteli si Facebook založila. Cizí osoby si blokuje, aby ji 

nemohli kontaktovat, nikdo jí ale účet nekontroluje, žádnou špatnou zkušenost však nemá. 

Má telefon a notebook, na kterém má nainstalovaný Skype a nějaké hry, pouští si také 

hudbu z YouTube, nebo stahuje filmy a písničky. Z využívání sociálních sítí má většinou 

radost, hodně se tam nasměje na vtipných videích nebo obrázcích, sama sdílí fotografie, 

výjimečně si i popláče nad nějakým smutným příspěvkem nebo videem.  
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Respondent J 

Pohlaví: žena 

Věk: 28 let 

Typ pobytové sociální služby: Chráněné bydlení 

Místo rozhovoru: domácí prostředí 

 

Je klientkou domovu pro osoby se zdravotním postižením, kdy využívá sociální službu 

chráněného bydlení od roku 2016. Je ve dvoupokojovém bytě. Klientka vlastní aktivní účet 

na Facebooku, Instagramu a Skype. Nejčastěji je na Facebooku, účet jí založila 

vychovatelka ještě v době, kdy žila v domově pro osoby se zdravotním postižením. Dříve jí 

i kontrolovala aktivitu a následně sociální sítě zakazovala, jelikož byla v častém kontaktu 

s cizími muži. Od doby, kdy žije v chráněném bydlení, kontrola povolila, zároveň prý ale 

omezila kontakt s cizími muži kvůli příteli. Od té doby se již nepropojuje s nikým, koho by 

neznala. Facebook využívá k úpravě a následnému sdílení fotek a messengeru, kde prý je 

téměř neustále a chatuje s kamarády, kamarádkami a přítelem, s rodinou zřídka. Přes 

Facebook oslovila i přítele, který je klientem jiného zařízení sociální péče. Kvůli sociálním 

sítím se většinou cítí sebevědomější a veselejší, často ale soucítí a pláče nad smutnými 

příspěvky jejích přátel. Na Instagram ji přihlásila rodina, účet nepoužívá ke sdílení 

fotografií jako většina uživatelů, sleduje zde jen aktivitu svých blízkých a rodiny. Využívá 

také YouTube, kde si pouští vide různého žánru. Má několik špatných zkušeností převážně 

z Facebooku, ale nikdy se údajně nestalo nic závažného. Pracuje jako uklízečka na 

poloviční úvazek, volný čas tráví s přítelem.  

 

 

Respondent K 

Pohlaví: žena 

Věk: 25 let 

Typ pobytové sociální služby: Chráněné bydlení 

Místo rozhovoru: domácí prostředí 

 

Respondentka K je klientkou organizace sociální péče, kdy využívá sociální službu 

chráněného bydlení od roku 2005. Vlastní mobilní telefon a notebook, často si volá 
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s rodinou nebo přítelem. Má aktivní účet na Facebooku, ale často se tam nevyskytuje. Má 

přítele žijícího kousek na jiném chráněném bydlení, pod záštitou stejného zařízení sociální 

péče. Z toho důvodu nemá potřebu sociální sítě navštěvovat pravidelně. Jednou za čas se 

pochlubí společnou fotkou s přítelem z dovolené nebo z nějaké společenské události. 

 

 

 

Respondent L 

Pohlaví: muž 

Věk: 33 let 

Typ pobytové sociální služby: Týdenní stacionář 

Místo rozhovoru: Zařízení sociálních služeb 

 

Respondent L je uživatelem zařízení sociální péče od roku 2006. Fungováním na 

sociálních sítích je dost přesvědčený a internet obecně využívá velmi často. Je aktivním 

uživatelem Twitteru již od jeho spuštění, reaguje tam na příspěvky politikům a 

prezidentům a dopisuje si s nimi, a to údajně s Donaldem Trumpem a Milošem Zemanem a 

Andrejem Babišem. Velmi ho zajímají zákony, prosí tedy politiky o zaslání zákonů v PDF 

formě. Říká, že mu vždy reagují a odpovídají na zprávy, mají ho rádi. Na internetu se 

neseznamuje s nikým cizím, cizí osoby blokuje. Má účet na Facebooku, kde prý fotografie 

nesdílí, protože je to trestné a nelegální, a na Messengeru, tam si dopisuje hlavně se 

sociálními pracovníky a klienty z jiného zařízení sociální péče, aplikaci má propojenou se 

seznamem kontaktů v telefonu. Upozornění na všechny aplikace má zapnuté, tím pádem 

reaguje okamžitě a na sociálních sítích tráví mnoho času. Čte si zprávy a aktuality na 

portále Novinky.cz. Další aplikace v jeho telefonu jsou hazardní hry, ruská ruleta a Black 

Jack, Royal Casino. Těšil se, až bude dospělý a bude moct vyhrávat na ruletě. Často prý 

vyhrává tisíce, peníze mu chodí na účet, údajně neprohrává. Aktivitu na mobilním telefonu 

mu nikdo nekontroluje, má všechno zabezpečené kódem a otiskem prstu. 

 

4.1.2.1 Otevřené kódování 

Na začátku kódování je potřeba si několikrát důkladně přečíst přepsané rozhovory, 

abychom se v nich byli schopni lépe orientovat a poznali, co by je pro výzkum podstatné, 
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co vlastně hledáme. Poté se přesuneme k první fázi analýzy, a to konceptualizaci údajů. To 

znamená, že vyhledáváme a označujeme určité jevy objevující se v textu. Díky 

důkladnému pročtení rozhovorů jsem zhodnotila, která témata se opakují, tím pádem jsou 

významná. Každému z těchto témat, které jsem vyhodnotila jako důležité, jsem přiřadila 

nějaký konkrétní kód v podobě krátké věty nebo rčení.80 Např.: „… hodně to frčí dneska, 

ale to je dobře, protože přes to se lidi dozví, co se děje, o práci, o všem. Proto ten internet 

taky hodně využívám.“ U tohoto tématu jsem využila kódu být trendy jako ostatní. Jakmile 

jsem v rozhovorech postoupila k větě podobného tématu: „…kamarádky tam mají účet 

taky, tak jsem si ho založila taky.“, přiřadila jsem k výroku stejný kód. Tato skutečnost mi 

pomohla v další fázi kódování poznat, když se jednalo o stejný či podobný obsah. Tímto 

způsobem jsem zakódovala všechny přepisy rozhovorů a ve výsledku jsem získala 

množství kódů, které vystihovaly hlavní témata uskutečněných rozhovorů.81 

V první fázi je nejdůležitější seskupit a sdružit kódy podle podobnosti, abych neskončila se 

zbytečně velkým množstvím kódů. Druhá fáze kategorizace je tímto hotová, každá 

kategorie reprezentuje určitý jev, který jsem musela pojmenovat. Tím vzniknou 

subkategorie spadající pod určitou kategorii, sdružila jsem určité kódy podle tematické 

podobnosti. V případě, že se vyskytl kód, který se hodil do více skupin, zapsala jsem ho do 

každé z nich. Pokud byla kategorie až příliš rozšířená, podobné pojmy jsem sdružila do 

subkategorií. Nakonec jsem kódy, podkategorie a kategorie jednotlivě přesunula a 

upravila, abych získala seznam, který by co nejvíce odpovídal obsahu provedených 

rozhovorů.82 

 

 

5.1.2.2 Axiální kódování 

Při otevřeném kódování jsem údaje rozdělila a určila kategorie, jejich vlastnosti a polohu 

na dimenzionálních škálách. Pomocí axiálního kódování údaje znovu, ale novým 

způsobem, spojujeme dohromady v kategorie a subkategorie a jejich vzájemné vazby 

pomocí tzv. paradigmatického modelu, který jsem již výše detailněji popsala. Díky tomuto 

 
80 Srov. STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. 
81 Srov. Ibid. 
82 Srov. Ibid. 
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modelu jsem byla schopna o údajích systematicky uvažovat. Podle vzájemných souvislostí 

jsem v této fázi kódování některé kódy přesunula z kategorií a podkategorií do jiných. 83   

 

 

5.1.2.3 Výsledky kódování rozhovorů 

1) Za jakými účely osoby s mentálním postižením navštěvují internet nebo 

sociální sítě 

První kategorie se zabývá účely, které vedou osoby s mentálním postižením k užívání 

sociálních médií. Tyto účely jsem podle podobnosti rozčlenila na jednotlivé podkategorie. 

 

a) Udržování kontaktu s osobami blízkými, ne cizími 

Všichni dotazovaní vidí velkou motivaci k využívání sociálních sítí v tom, že mohou 

udržovat kontakt se svými přáteli nebo rodinou. Respondentka K: „Můj přítel mi to ukázal, 

abych mu mohla psát a píšu si teď na tom Facebooku i s jeho rodinou a posíláme si fotky.“ 

Respondenti v zařízení sociálních služeb pobývají, nebo využívají služeb chráněného 

bydlení, jsou tedy často odloučeni od své rodiny nebo i přátel. Pro některé respondenty 

jsou sociální sítě k udržování kontaktu s kamarády stěžejní, protože např. pochází z jiného 

sociálního zařízení nebo města obecně a není vždy jednoduché se navštívit osobně 

Respondent L: „Píšu si s lidmi z Kroměříže, se zaměstnanci, dřív jsem tam bydlel a teď už 

tam nejezdím, tak aspoň to.“.  

Většina respondentů ani nemá potřebu se seznamovat s novými lidmi přes sociální sítě. 

Respondentka A: „… To já si na tom Facebooku píšu jen s kamarády a vychovateli 

z Vřesovic, to já si ty neznámé lidi blokuju.“ Také Respondentka I se vyhýbá kontaktu 

s cizími lidmi: „V týdnu si mě chtěl přidat do přátel nějaký černoch, ale to já nepotvrzuju, 

prý se mám černochům vyhýbat.“ 

Toto téma zmínili všichni dotazovaní. 

 

b) Zábava 

Dalším důležitým aspektem využívání sociálních médií byla zábava. Pro většinu 

respondentů je sledování filmů, seriálů nebo videí jednou z nejoblíbenějších činností, jak 

trávit volný čas. Respondenti ve věku 45+ využívají spíše televizi, mobilní telefon na 

 
83 Srov. STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999.  
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rozdíl od mladších respondentů nevyužívají k návštěvě internetu. Respondent F: 

„Nejradši mám četnické humoresky, když nejsou v televizi, tak si je rád pouštím několikrát 

po sobě na DVD, nebo s kamarády se díváme na internetu.“ Většina respondentů na 

internetu hraje hry, jeden respondent si dokonce hraním hazardních her na internetu 

vydělává peníze: „Mám mobilní aplikaci na ty hry, posílají mi peníze na účet, vyhrávám 

hlavně na ruletě a tisíce, baví mě to, i Black Jack hraju, Royal Casino.“ 

 

 

c) Pochlubit se 

Respondentky ženského pohlaví se přiznaly, že rády sdílí na sociálních sítích fotky, aby se 

pochlubily, že byly na výletě, nějaké společenské události. Přidávají hlavně fotky 

s partnerem a využívají různých funkcí úpravy fotek, to je baví. Respondentka J: „Já tam 

přidávám fotky se svým přítelem, už jsme spolu 5 let, vždycky nám tu fotku nějak upravím, 

že mám ráda vytvářet fotorámečky.“ Toto téma je zmiňované spíše u žen. 

 

d) Vzdělávat se, dozvědět se  

Do této podkategorie jsou zahrnuty témata ohledně vzdělávání, např. respondentka G říká: 

„Já si hledám na YouTube taneční videa, učím se podle nich tancovat třeba sambu, 

lambadu. Sleduju i videa na vaření, jednoduché recepty, ale třeba i jak chovat morčata a 

fretky.“ Respondent K si zase dopisuje s politiky: „Píšu si s politikama, třeba s Trumpem, 

Babišem, Zemanem. Když vyjde nějaký zákon, tak jim napíšu občas na Twitteru, aby mi ho 

poslali v PDF formátu. Reagují mi na zprávy a občas mi ho i pošlou, mají mě rádi. Sleduju 

i zprávy na Seznam.cz a Novinky.cz.“ Respondentka C zase na internetu hledá nové 

možnosti zaměstnání: „Internet je super, protože přes to se lidi dozví, co se děje, dozví se o 

práci, o všem. Já teď přemýšlela, že půjdu pracovat a vydělat si nějakou korunu, třeba 

sbírat odpadky do lesa, čistit les, vytrhávat trávu, každá koruna je dobrá a co mám pořád 

dělat.“ O vzdělávání se mají zájem spíše mladší osoby žijící v chráněném bydlení. 

 

2) Motivace užívání internetu a sociálních médií 

a) Kontakt s lidmi, které znám osobně 

Respondentka A: „Prvně jsem Facebook nechtěla, ale pak mi to kamarádi ukázali, že bych 

si s nimi mohla psát, tak jsem s nimi i ve skupině akvaristiky a tak, vyměňujeme si obrázky.  

Nechci se seznamovat s novými lidmi, lidi, které neznám, si blokuju, nebo odstraním. 
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Nejsem na Facebooku závislá, jen si chci udržet kontakt s kamarády alespoň na dálku.“ 

Nejen samotné využívání internetu nebo sociálních sítí přináší výhody udržení kontaktu 

s blízkými, ale i pravidelné navštěvování kurzu nebo školení na PC je pro respondenty 

přínosem: „Školení bylo fajn, že jsme byli v kontaktu i s jinými lidmi než s těmi z našeho 

zařízení. Dávalo to hodně smysl, protože jsme se víc seznámili do hloubky a vytvořilo to 

mezi námi kamarádství, a to mě bavilo. Hodně nás to spojilo.“ Tato motivace byla 

vyslovena u všech respondentů. 

 

b) Kontakt s lidmi, které neznám osobně 

Sociální sítě jsou jedním způsobů, jak se seznámit. Někteří respondenti se seznamují i přes 

Facebook, Instagram, hlavně ženy ale využívají také seznamky, jako je Badoo a Lidé.cz: 

„Seznámili jsme se s přítelem přes internet na seznamce, potom jsme se potkali na atletice, 

vyměnili jsme si tam čísla a kontakt udržovali hlavně přes Facebook. Badoo jsem si potom 

hned odstranila. Co bych tam dělala, když už mám přítele.“ Další respondentka má 

podobnou zkušenost: „Chodila jsem na Badoo i na Lidé.cz, tam se lidi hodně seznamují 

totiž. Napsala jsem tam svému příteli, moc se mi líbil a já jsem ho taky zaujala.“ 

Do této podkategorie jsem ale zařadila i psaní si s politiky. Jeden z respondentů využívá 

Twitter, aby si psal s důležitými osobnostmi české i zahraniční politiky: „Psal jsem minule 

Zemanovi a Trumpovi, že jsou moji oblíbení politici. Oni mi i občas odepíšou, i Babiš.“ 

Většina respondentů se neznámým lidem vyhýbá. 

 

c) Být trendy 

Je důležité se cítit součástí komunity a necítit se marginalizovaný. Respondentka B: 

„Dneska to mají všichni, internet a tak. Proto jsem to prva chtěla taky.“ Respondentka C 

s ní souhlasí: „Už nestačí mít Wi-Fi, ale v mojí rodině kluci mají i data, vlastně všichni. 

Hodně to frčí dneska, ale to je dobře.“ Toto téma je více zmiňované v odpovědích 

mladších žen. 

 

d) Naučit se něco nového 

Respondent H: „Občas chci pomoct vychovatelce třeba něco uvařit, nějakou večeři nebo 

tak. Tak se mrknu na internet, na jednoduché recepty, a je to!“ nebo: „Se Šárkou si 

pouštíme taneční videa, tancujeme podle toho různé tance a učíme se, to je super. Na lekce 

nemáme kam chodit a stojí to peníze, tohle je fajn.“ Učit se novým věcem byla odpověď 
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objevující se spíše u lidí žijících v chráněném bydlení.  

 

e) Zábava 

Většina respondentů uvedla, že internet je pro ně řešení, jak se nenudit: „Když se nudím, 

tak se podívám tak různě. Třeba na Instagram na srandovní videa. To mě vždycky 

rozesměje, nějaká zvířátka.“ Respondent K: „Já se na to těšil, až budu prostě plnoletý a 

dospělý a budu moct hrát ty hry i hazard. To mě baví a jde mi to, vyhrávám.“ Zábavu 

zmínili téměř všichni respondenti bez ohledu na věk, pohlaví či způsob bydlení. 

 

3) Uspokojení, která přináší používání internetu a sociálních sítí 

a) Být vidět a slyšet 

Pro osoby s mentálním postižením může být obtížnější zviditelnit se. Respondent K: „Baví 

mě Twitter, protože tam můžu komentovat politikům a oni mi lidi na to reagují.“ 

V mnohých odpovědích bylo patrné, že se na sociálních sítích cítí více respektovaní, přijde 

jim, že jejich názor je na sociálních sítích viditelnější a že není přehlušen. Respondentka C: 

„Kamarádky mi píšou, že vidí moje fotky a ví tím pádem, co dělám.“ Z odpovědí 

v rozhovorech bylo zřejmé, že toto téma je velmi důležité pro všechny respondenty. 

 

b) Zvýšit si sebevědomí 

Tato podkategorie úzce souvisí s podkategorií předešlou, přesto jsme se rozhodla ji nechat 

samostatně, protože mi přijde důležitá. Všichni potřebujeme občas slyšet kompliment a být 

pochváleni. Ne všem se nám to děje a sociální sítě mnohokrát slouží k tomu, abychom si 

naše sebevědomí zvýšili a u osob s mentálním postižením tomu není jinak: „Dělá mi 

dobře, když mi ty fotky lajkují, víš, že se jim líbí, nebo že mi je komentují.“ Zakódované 

údaje většinou patřily ženám: „Přítel mi vždycky napíše, jak mi to tam sluší, nebo tak, ale i 

kamarádky.“ K tomuto tématu se hlásily převážně mladší ženy. 

  

c) Být jako ostatní 

„Dneska to mají všichni, internet a tak.“ Nebo: „… ale v mojí rodině kluci mají i data, 

vlastně všichni. Hodně to frčí dneska, ale to je dobře.“ Z těchto výroků je patrné, že je to 

trendy, mají to všichni okolo a osoby s mentálním postižením nechtějí stát na okraji 

společnosti, chtějí se začlenit do běžného života a fungovat stejně, jako lidé většinové 

společnosti. Z odpovědí bylo patrné, že toto téma je velmi důležité pro všechny 
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respondenty. 

 

4) Druhy užívaných sociálních médií 

a) Sociální sítě pro sdílení fotek, videí, zpráv, mikroblog 

Tuto podkategorii využívali všichni dotazovaní. Zařadila jsem tam Facebook, Instagram, 

Twitter. 

b) Seznamky 

„Seznámili jsme se s přítelem přes internet na seznamce, potom jsme se potkali na atletice, 

vyměnili jsme si tam čísla a kontakt udržovali hlavně přes Facebook. Badoo jsem si potom 

hned odstranila. Co bych tam dělala, když už mám přítele.“ Do této skupiny jsem zařadila 

seznamky Badoo a Lidé.cz, jiné seznamky zmíněny nebyly. Seznamky více využívaly ženy 

než muži a spíše bydlící v chráněném bydlení než v zařízení sociálních služeb. 

 

c) Herní portály 

V rozhovorech se často opakovala oblíbená činnost na internetu, hraní her. Zmíněna byla 

aplikace Royal Casino, ale většina z nich hrála hry, které nabízely např. chatovací 

platformy sociální sítě. Hry byly nejvíce favorizované u mužů žijících v zařízení sociální 

péče. 

d) Chatovací aplikace 

Respondentka B: „Já na Facebook skoro vůbec nechodím, je to na mě složité. Ale Viber 

využívám docela často, nebo Messenger když už.“ Další zmíněné aplikace byly Skype a 

Whatsapp. Tyto aplikace častěji užívaly osoby žijící v chráněném bydlení. 

 

e) Databáze videí 

„Dívám se tam na filmy nebo videa o zvířatech, jako na YouTube. Už umím i stahovat přes 

Ulož.to, nebo mi s tím vždycky pomůže vychovatelka.“ 

 

5) Pocity z používání sociálních médií 

a) Pozitivní 

Pozitivní pocity byly nejčastěji zmíněné. „Mám tam moc ráda ty srandovní videa, to mi 

vždycky zlepší náladu.“ Respondent H: „Cítím se oblíbeně, když vidím, že mi to lajkují 

nebo komentují.“ Respondent D: „V práci a občas i venku se nám smějí, to se mi nelíbí. Na 

Facebooku mám jen kamarády a nikdo se mi tam nesměje.“ Z odpovědí dalších 
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respondentů také vyplývá, že se cítí krásní (hlavně mladé ženy), chtění, veselí a vyslyšení 

(převážně mladí muži), ale i např. samostatní, protože je při užívání sociálních médií nikdo 

nekontroluje a nepomáhá mu. 

 

b) Negativní 

Pocity negativního rázu se nejčastěji spojovaly se smutnými videi nebo emotivními 

obrázky např. o zvířatech, což pro ně byl nevyžádaný obsah, kterému se neuměli vyhnout. 

Jedna z respondentek uvedla: „Dozvěděla jsem se na Facebooku, že je kamarád vážně 

nemocný, málem jsem se z toho zhroutila.“ Další respondentka uvádí: „Občas si popláču, 

že se na YouTube dívám na dojemná videa.“ Negativní pocity se objevovaly podstatně 

méně než ty pozitivní a nejčastěji u žen žijících v chráněném bydlení. Věřím, že pomoc 

ohledně správného užívání médií by dokázala většinu těchto negativních pocitů redukovat, 

např. problém s častými aktualizacemi aplikace: „Radši navštěvuji Facebook na počítači. 

Na mobilu je to nepřehledné a pořád se to mění, nevyznám se v tom a pak jsem z toho 

naštvaná a smutná, že lidem neumím odepsat.“ 

c) Neutrální 

Malá část respondentů uvedla, že mají ze sociálních sítí a internetu smíšené pocity, občas 

si popláčou, občas se zasmějí. Tito respondenti nemají ve zvyku pravidelně sociální sítě 

navštěvovat. 

 

6) Frekvence používání sociálních médií 

 

Většina respondentů je v kontaktu se sociálními médii dennodenně. Mladší respondenti 

využívají denně sociální sítě na svých telefonech, počítačích, tabletech. Respondenti 

staršího věku denně sledují televizi nebo poslouchají rádio, ale internet zřídka. Mobilní 

telefon nevyužívají tolik k zábavě jako mladší respondenti.  

 

7) Proškolení o bezpečném užívání sociálních médií 

a) Organizace, kurzy 

Polovina dotazovaných bylo seznámeno s bezpečností používání sociálních médií na 

oficiálních kurzech informatiky. Respondent C: „Já jsem chodila na kurz informatiky na 

Centrum pro rodinu, a to bylo super, tam nás učili s počítačem a viděli jsme se tam 

s dalšími klienty z jiných zařízení. Kdyby to šlo, určitě bych se přihlásila znovu, to bylo fajn 
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a paní vychovatelka tam říkala, že jsem moc šikovná.“ Podle respondentů byly kurzy, které 

navštívili, neutrální ke vztahu k sociálním médiím.  

Pracovníci sociálních služeb, kteří zastupují příslušné organizace, spíše informovali o 

rizicích online fungování než o jeho výhodách.  

 

b) Rodina, kamarádi 

Zbytek respondentů bylo varováno svými rodiči ohledně možných nebezpečí skrývajících 

se online. Respondenti uvedli, že rodinní příslušníci je obeznámili, stejně jako sociální 

pracovníci, spíš než o výhodách sociálních médií o možných rizicích. Naopak kamarádi či 

přátelé se respondentům zmínili o sociálních médiích jen kladně.  

 

 

8) Kontrola při užívání sociálních médií 

Většina dotazovaných respondentů uvedla, že při užívání sociálních médií nejsou pod 

žádným dozorem. Zbylí dotazovaní odpověděli, že jsou čas od času kontrolováni, při 

navštěvování zejména sociálních sítí, sociálním pracovníkem nebo rodinným příslušníkem 

(nejčastěji matkou). V těchto případech se jedná o ženy 25-35 let. Respondentky dodaly, že 

je to kvůli negativní zkušenosti z minulosti, se kterou se svěřily. Respondent K: „Paní 

sociální pracovnice mi mobil kontrolovala, teď už tolik ne. Já si totiž dřív psala s cizíma 

chlapama, víš, to se jí nelíbilo. Ale teď už mám přítele a s nikým cizím si nepíšu. Pořád si 

mě chtějí přidávat do přátel nějací chlapi, ale já to dávám blokovat, prý je to nebezpečné.“ 

 

9) Zařízení využívaná k návštěvě sociálních sítí 

a) Vlastní 

Všichni respondenti vlastní mobilní telefon, většina z nich má smartphone.  

 

b) Společná 

Podle odpovědí většina respondentů nemá svůj počítač nebo notebook, využívají tedy 

k návštěvě internetu zařízení veřejně přístupná pro všechny klienty zařízení nebo 

chráněného bydlení. 
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5.1.2.4 Shrnutí poznatků z rozhovorů 

Z poznatků získaných kódováním lze říct, že sociální sítě a internet využívají více mladé 

ženy s mentálním postižením. Lidé s mentálním postižením žijící v zařízení sociálních 

služeb mají menší tendenci k používání internetu a více využívají jiná média, jako televizi, 

tisk a rádio. Všechny dotazovaní respondenti vlastní mobilní telefon. Nejoblíbenější online 

činností je chatování, zejména přes Messenger. Většina respondentů navštěvuje sociální 

sítě sama, bez kontroly jiné osoby. Cítí se při tom veseleji a sebevědoměji.  

5.1.3  Strukturovaný dotazník 

 

Pro účely výzkumu diplomové práce byl vytvořen dotazník, který byl rozeslán e-mailovou 

poštou do zařízení sociální péče a dalších neziskových organizací po celé České a 

Slovenské republice. Dotazník mohli respondenti vyplňovat podle potřeby buďto on-line, 

přes portál Survio.cz, nebo jim byl zaslán poštou, aby ho respondenti mohli vyplnit ve 

fyzické podobě. K on-line dotazníku bylo možné se dostat pouze přes přímý odkaz. 

Dotazníkové šetření probíhalo od 1.4.2020 do 27.8.2020. Bylo osloveno cca 180 různých 

zařízeních sociálních služeb a neziskových organizací, přičemž ne všechna zařízení měla 

časovou nebo jinou kapacitu se připojit k výzkumu, nebo se zaměřovala na poskytování 

jiných služeb. Ve výsledku se do dotazníkového zařízení zapojilo cca 20 zařízení. Dotazník 

přes portál Survio.cz měl 137 návštěv, kdy tedy 72 návštěvníků si dotazník pouze 

zobrazilo, přičemž zbylých 65 dokončilo zodpovězení dotazníku. Všichni, kdo začali na 

dotazník odpovídat, jej také dokončili. Nejvíce návštěv proběhlo v období prvního měsíce 

letních prázdnin, konkrétně 22.6.-24.7.2020. Téměř polovina respondentů (49,2 %) strávila 

vyplněním dotazníku 2-5 min; 30,8 % respondentů dotazník zodpovídalo 5-10 min, a 

necelým 14 % dotazovaných dotazník zabral 10-30 min. Zbytku respondentů vyplnění 

dotazníku trvalo maximálně 2 minuty. Dá se předpokládat, že vzniklá časová diverzita, 

ohledně dokončení dotazníku, mohla vzniknout zásahem sociálních pracovníků nebo 

jiných osob, které respondentům při vyplňování pomáhaly. 

 

Dotazník v celém znění je uložen jako Příloha 1. Tabelovaná data jsou k nahlédnutí jako 

Příloha 2 a Příloha 3. 

 

Do dotazníkového šetření se zapojilo 60 % žen a 40 % mužů. Většina byla ve věku 25-34 
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let (40 %); 14 respondentů (21,5 %) bylo ve věku 35-44 let; 16,9 % respondentů bylo ve 

věku 45-54 let a 9,2 % tvořila nejvyšší věková hranice mezi respondenty, tedy 55-64 let. 

Zbylá 10,8 % respondentů tvořili mladí lidé ve věku 19-24 let a pouze jedna odpověď (1,5 

%) byla od respondenta ve věku 15-18 let. 

 

Následující otázky rozdělily respondenty do dvou skupin, tedy na ty, které využívají 

pobytové služby sociální péče a na ty, které využívají pouze ambulantní péče, tedy 

chráněného bydlení.  Pobytovou služby sociální péče využívá od dětství, stejně jako od 

puberty, 20 % respondentů. Od dospělosti pobytovou službu využívá 38,5 % respondentů a 

7,7 % respondentů začalo s využíváním pobytové služby teprve nedávno. Zbylých 9 

respondentů, tedy 13,8 %, pobytovou službu nevyužívá. Otázku směřující na využívání 

uživatelů ambulantních služeb zodpovědělo pouze 53 respondentů ze 65, tedy 12 

respondentů neuvedlo žádnou odpověď. Podle odpovědí zaznamenaných v dotazníku lze 

vidět, že od dětství, od puberty a od nedávna, využívá ambulantní služby stejné procento 

respondentů (11,3 %). Zbytek respondentů buď ambulantní služby využívá až od 

dospělosti (30,2 %), nebo ambulantní služby nevyužívá (35,8 %).  

 

Nejčastěji využívanou sociální sítí mezi osobami s mentálním postižením je Facebook 

(69,8 %), následuje sociální síť Instagram (26,4 %) a seznamovací portál Lidé.cz (3,8 %). 

Twitter navštěvuje pouze 3,8 % respondentů a Badoo 1,9 %. Jeden respondent uvedl, že 

využívá také Whatsapp, další uvedl Pinterest a v odpovědích se také objevilo, že jeden z 

respondentů využívá Google a Seznam.cz. 26,4 % respondentů odpovědělo, že sociální sítě 

nevyužívá. Většina respondentů nevyužívající sociální sítě byla ve věku 45 a výše.  

Facebook nejčastěji využívají respondenti ve věku 25-34 let, stejně tak jako Instagram 

využívá spíše mladší skupina respondentů. Twitter je podle získaných dat navštěvovaný 

muži ve věku 25-44 let. Seznamovací portály Lidé.cz a Badoo navštěvují podle odpovědí 

zejména muži.     

 

Téměř polovina respondentů (44,6 %) uvedla, že sociální sítě navštěvuje denně; 26,2 % 

využívá sociální sítě občas; 7,7 % na sociální sítě zabrouzdá týdně a pouze 1,5 % měsíčně. 

Celých 20 % sociální sítě nenavštěvuje.  

 

Nejčastěji se uživatelé dozvěděli o sociálních sítí přes kamaráda/y (50,8 %); stejné 
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procento respondentů (16,9 %) se dozvědělo o sociálních sítích od své rodiny nebo 

sociálního pracovníka. Zbylých 15,4 % sociální sítě nevyužívá vůbec, nebo se o sociálních 

sítích dozvěděli sami, případně přes e-mail, od přítele, opatrovníka aj. 

 

V následující otázce: „Co Vás přivádí na sociální sítě?“ respondenti seřadili odpovědi 

podle důležitosti, kterou jim přisuzují. Nejdůležitější je pro ně kontakt s rodinou (známka 

4,1 z 4), avšak v těsném závěsu je motivace se s někým seznámit (známka 3,9 z 5). Téměř 

stejnou důležitost přisuzují hledání práce (známka 2,8 z 5) a hledání zábavy (známka 2,6 

z 5).  

 

V další otázce seřazovali podle důležitosti činnosti, které nejčastěji na sociálních sítích 

provozují. Pro respondenty je suverénně nejatraktivnější chat (známka 5,4 z 6), dále 

získávání informací o aktuálním dění – Zprávy (známka 4,7 z 6). Třetí oblíbenou činností, 

převážně u žen, bylo sdílení fotografií (známka 3,9 z 6) a seznamování se (známka 3 z 6), a 

to spíše muži. Na spodních příčkách důležitosti se objevilo sdílení statusů – Co právě 

dělám? (známka 2,3 z 6) a jiné (známka 1,8 z 6). 

 

Užívání sociálních sítí přináší různá uspokojení, respondenti seřazovali odpovědi podle 

důležitosti. Nejdůležitější uspokojení z užívání sociálních sítí je podle odpovědí kontakt 

s rodinou či blízkými (známka 6,5 ze 7). Známku 5 ze 7 získalo poznávání nových lidí; 

známka 4,1 ze 7 patřila čtení zpráv a hledání nových pracovních příležitostí obdrželo 

známku 3,8 ze 7. Téměř stejnou důležitost přisuzují respondenti sdílení fotek a dalších 

věcí, co mají rádi (známka 3,3 ze 7) a udržování přehledu o tom, co dělají jejich 

přátelé/známí/rodina (známka 3,2 ze 7). Známka 2 ze 7 byla přidělena odpovědi „jiné“.  

 

Na sociální sítě se téměř polovina uživatelů připojuje přes svůj mobilní telefon (49,2 %), 

často také přes svůj počítač (44,6 %). 16,9 % respondentů využívá prostředky (např. PC, 

tablet), které mají k dispozici v zařízení sociálních služeb. 10,8 % respondentů navštěvuje 

sociální sítě přes svůj tablet. Zbytek respondentů (13,8 %) se na sociální sítě nepřipojuje, 

jednoho respondenta využívání počítače příliš nezajímá.  

 

34 respondentů, tedy většina, navštěvují sociální sítě sami. 12,3 % respondentů navštěvuje 

sociální sítě s asistencí pracovníka sociální služby. Stejnou procentuální hodnotu (10,8 %) 
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mají odpovědi rodina, kamarád, sociální pracovník. Zbytek respondentů uvedlo, že sociální 

sítě nenavštěvuje, nebo že s využíváním sociálních sítí jim po požádání někdo pomůže. 

 

Kontrolu při užívání sociálních sítí má 73,8 % respondentů; 26,2 % respondentů 

navštěvuje sociální sítě bez kontroly. Podle rozmanitosti odpovědí na kontrolu nemá vliv 

věk či pohlaví klienta. Pokud uživatele při navštěvování sociálních sítí někdo kontroluje, 

jedná se zejména o pracovníka sociální služby (12,3 %), sociálního pracovníka (9,2 %) 

nebo vychovatele (7,7 %). Zbylé 6,2 % respondentů kontroluje rodinný příslušník. 

 

Pracovat se sociálními sítěmi se většina respondentů naučila sama (47,7 %); 23,1 % 

respondentů uvedlo, že s prací se sociálními sítěmi pomohli kamarádi; 16,9 % uvedlo, že 

jim pomohl pracovník sociální služby.; 15,4 % respondentů uvedlo jako odpověď někoho 

z rodiny. Pěti respondentům (7,7 %) pomohl vychovatel a čtyřem (6,2 %) sociální 

pracovník. Zbytek respondentů sociální sítě nepoužívá nebo s nimi neumí, jeden 

respondent byl na počítačovém kurzu, kde se se sociálními sítěmi naučil pracovat. 

 

V další otázce se autorka zajímala, zda se s využíváním pobytových či ambulantních 

sociálních služeb zvýšil zájem uživatelů také o sociální sítě. U téměř poloviny respondentů 

(46,2 %) se zájem o sociální sítě nijak nezměnil, využívají je stejnou měrou. 30,8 % 

uživatelů využívá sociální sítě více, zatímco začali využívat pobytových či ambulantních 

sociálních služeb; 10,8 % sociální sítě využívá méně často. Zbytek respondentů (12,3 %) 

sociální sítě nevyužívá vůbec. 

Frekvenci užívání sociálních sítí se zabývá další otázka. Nejčastěji se uživatelé na sociální 

sítě připojují odpoledne (41,5 %), ale i večer (21,5 %), ráno se připojuje 9,2 % 

respondentů, 12 respondentů se nepřipojuje vůbec. Někteří respondenti se připojují 

dennodenně, nebo podle časových možností, nebo když jim přijde oznámení.  

 

Na sociálních sítích většina respondentů stráví méně než hodinu (33,8 %), či hodinu až dvě 

(30,8 %). 20 % respondentů na sociálních sítích stráví 2-5 hodin; 3,1 % uživatelů je na 

sociálních sítích ještě déle. Zbylých 12,3 % respondentů sociální sítě nevyužívá. 

 

Ve volném čase je pro respondenty nejoblíbenější činností sledování televize nebo filmu 

(známka 6,4 ze 7), dále poslouchání radia (známka 4,6 ze 7) a poslech hudby (známka 4,2 
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ze 7). Téměř stejnou oblíbenost má četba novin (známka 3,6 ze 7) a procházení internetu 

(známka 3,5 ze 7). Četba knihy (známka 3,1 ze 7) je na tom podobně, co se týče 

oblíbenosti, jako sociální sítě – Facebook, Instagram, Badoo, Lidé.cz, … (známka 2,6 ze 

7).  

 

Po navštívení sociálních sítí jsou uživatelé nejčastěji veselí (známka 8,7 z 9). Respondenti 

odpověděli, že se cítí smutní (známka 6,9 z 9), lítostiví (známka 6 z 9). Téměř stejný počet 

respondentů se cítí sebevědoměji (známka 5,4 z 9), nebo celkově lépe (známka 5,3 z 9). 

Respondenti se cítí v úzkosti (známka 4,9 z 9), cítí naplnění (známka 3,1 z 9), cítí se hůř 

(známka 3 z 9) nebo cítí bezmoc (známka 1,8 z 9). 

 

Kontakt na sociálních sítích respondenti nejraději vyhledávají se ženami (známka 5,5 z 6) 

či rodinou (známka 5,4 z 6); s kamarády (známka 4,9 z 6) a s muži (známka 4,7 z 6). 

V kontaktu jsou raději s osobami blízkými (známka 3,4 z 6) než s osobami cizími (známka 

2,7 z 6).  

 

5.2 Shrnutí poznatků 

Na základě kombinace výzkumných metod kvalitativního výzkumu, a to strukturovaných 

dotazníků, polostrukturovaných rozhovorů a nezúčastněného pozorování, došlo k potvrzení 

hypotézy.  

Jelikož se lidé s mentálním postižením chtějí více zapojit do společenského života, 

mezilidských vztahů, začlenit se do veřejného dění, prostřednictvím sociálních médií se 

jim daří více participovat ve společnosti. Sociální média využívají převážně ke komunikaci 

s blízkými a rodinou, k zábavným či naučným činnostem. Publikováním svých fotografií a 

příspěvků zvyšují svoje sebevědomí a přidává jim to na sebevědomí. Kontakt skrze 

sociální sítě jim snižuje pocit osamělosti. Respondenti v sociálních médiích vidí spíše 

zábavu a odreagování než možnou hrozbu. Respondenti při užívání sociálních médií spíše 

nepodléhali kontrole sociálních pracovníků či rodinných příslušníků a jiných osob. 

K navštěvování sociálních médií využívají převážně své osobní přístroje. Sociální média 

využívají velmi často, ve většině případů dennodenně. 
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Diskuze 
 

V úvodu byly shrnut záměr výzkumu této diplomové práce, které se bohužel nepodařilo 

plně naplnit a několika ohledech jsem byla nucena se odklonit od tezí diplomové práce. 

Odchylky se objevily především ve vzorcích výzkumu, kdy jsem byla nucena vzorek zúžit, 

a to hlavně co se týče strukturovaného dotazníku, kde měl původně vzorek čítat cca 100 

lidí, nicméně se mi podařilo získat odpovědi pouze od 65lidí. Další odchylka byla 

v samotné metodě výzkumu u dotazníku, jelikož původně měl být kvalitativní, nakonec 

jsem se rozhodla pro kvantitativní vyhodnocení dat získaných z dotazníku. 

Další část výzkumu, metoda nezúčastněného pozorování, bohužel neproběhla z důvodu 

přísných hygienických opatření za mimořádné situace Covid-19.  

Pokud vezmu v úvahu všechny tyto skutečnosti, výsledek výzkumu nebyl nijak překvapivý 

a v podstatě se neodchyloval od výsledků výzkumů ze zahraničí.  

Závěry výzkumu jsou bohužel obecné a nijak významně se neodchylují od závěrů 

výzkumů zabývajících se běžnou většinovou populací využívajících sociální média. 

Výzkum by bylo jistě vhodné zopakovat za běžných, ne pandemických, podmínek, aby 

bylo možno využít všechny navržené výzkumné metody bez omezení.   
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo objasnění několika otázek ohledně míry a způsobu 

využívání sociálních médií lidmi s mentálním postižením. Jelikož o vlivu sociálních médií 

na osoby s mentálním postižením není mnoho zpracováno, výzkum se zabývá právě tímto 

tématem. Média totiž mohou do velké míry ovlivňovat integraci lidí s mentálním 

postižením. Tohoto faktu je potřeba využít, aby nebyli z veřejného dění vylučováni. Práce 

se zaměřila na osoby s mentálním postižením využívající pobytových služeb zařízení 

sociální péče a chráněného bydlení. Za cíl si dala popsat motivace a důvody, které osoby 

s mentálním hendikepem k využívání sociálních médií přivádí. Jelikož se dalo 

předpokládat, že prostředí bude do velké míry návyky týkající se konzumace sociálních 

médií ovlivňovat, výzkum se tedy zaměřil jen na takové osoby, jejichž domovem je ústav 

sociální péče nebo chráněné bydlení. V úvodu práce proběhla rešerše literatury, která již 

byla napsána k tomuto tématu u nás i v zahraničí. V další kapitole došlo k teoretickému 

vymezení pojmů, jež se mimo jiné objevily i ve výzkumu. Druhá část diplomové práce, 

tedy praktická část, se zabývala kvalitativním výzkumem. Pro výzkum byla zvolena 

kombinace technik strukturovaného dotazníkového šetření, polostrukturovaných rozhovorů 

a nezúčastněného pozorování k dosažení co nejobjektivnějšího výsledku, bohužel 

k nezúčastněnému pozorování kvůli pandemické situaci nemohlo dojít.  

Hlavním úkolem diplomové práce bylo zjistit motivace, jež osoby s mentálním 

postižením k sociálním médiím přivádí. Mezi tyto motivace můžeme zařadit udržování 

kontaktu s rodinou či blízkými, poznávání nových lidí, sdílení fotografií, hraní her nebo 

hledání práce. Využívání sociálních médií považují především za zábavu a riziko 

používání sociálních médií vidí jen ojediněle. Sociální média většina respondentů využívá 

dennodenně a většina respondentů nemá žádnou negativní zkušenost spojenou s užíváním 

sociálních médií. Respondenti se se sociálními médii a jejich užíváním seznámili převážně 

svépomocí, s pomocí kamarádů, rodiny či sociálních pracovníků, také využívají sociální 

média převážně bez kontroly pracovníka sociálních služeb, rodinného příslušníka či jiné 

osoby. Sociální sítě navštěvují především mladší respondenti ve věku 15-35 let, a to na 
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svých chytrých telefonech, tabletech nebo počítačích. Mezi nejoblíbenější sociální média 

patří Facebook a Instagram. Seznamovací portály jako Lidé.cz a Badoo jsou atraktivní 

především pro muže. Starší respondenti, v letech 45 a výše, mají spíše než sociální sítě více 

v oblibě televizi, rádio nebo noviny. Sociální média přináší osobám s mentálním 

postižením především pozitivní pocity, jako veselost nebo vyšší sebevědomí.   

Práce nechává prostor pro další rozšiřující výzkumy, které by se mohly zabývat např. 

dalšími sociálními sítěmi, jako je TikTok, Tinder, YouTube aj. Jelikož výzkum probíhal za 

ztížených podmínek pandemie Covid-19, je zde prostor pro komparaci výsledků tohoto 

výzkumu s výsledky výzkumu proběhlého za běžných okolností, uskutečnit výzkum 

s větším vzorkem, zaměřit výzkum i na komparaci České republiky se zahraničím, zaměřit 

se také na vzdělanost a proškolení sociálních pracovníků k tomuto tématu aj.  
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Summary 

Aim of this thesis was to clarify several questions about the extent and use of social 

media by people with intellectual disabilities. As there is not much written about the 

influence of social media on people with mental disabilities, the research deals with this 

very topic. Right media can greatly influence the integration of people with intellectual 

disabilities. This fact needs to be used so that they are not excluded from public life. My 

diploma thesis is mainly focused on people with mental disabilities using residential 

services of social care facilities and sheltered housing. Purpose of this work was to 

describe the motivations and reasons that lead people with intellectual disabilities to use 

social media. Environment could greatly influence social media consumption habits, 

therefore is research focused only on those whose home is a social care institution or 

sheltered housing. Beginning of the work contains search of literature , which has already 

been written on this topic in our country and abroad. In the next chapter, there was a 

theoretical definition of concepts that appeared, among other things, in research. The 

second part of the diploma thesis, is the practical part, dealt with qualitative research. A 

combination of structured questionnaire survey techniques, semi-structured interviews and 

non-participatory observation was chosen for the research to achieve as most objective 

result as possible. Unfortunatelly the non-participatory observation could not take place 

because od pandemic situation. Main task of the diploma thesis was to find out what 

motivation bring people with intellectual disabilities to social media usage. These 

motivations include keeping in touch with family or loved ones, meeting new people, 

sharing photos, playing games or looking for a job. They consider the use of social media 

primarily as entertainment and see the risk of using social media only rarely. Most 

respondents use social media on a daily basis and most respondents have no negative 

experience with social media. Respondents got acquainted with social media and their use 

mostly on their own, with the help of friends, family or social workers, they also use social 

media mainly without the control of a social worker, family member or other person. 

Social networks are mainly visited by younger respondents aged 15-35, on their 

smartphones, tablets or computers. Most popular social media enclose Facebook and 
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Instagram. Dating portals such as Lidé.cz and Badoo are especially attractive for men. 

Older respondents, aged 45 and over, prefer television, radio or newspapers to social 

networks. Social media brings people with mental disabilities above all positive feelings, 

such as cheerfulness or higher self-confidence. Diploma thesis leave space for further 

expanding research, which could deal with other social networks, such as TikTok, Tinder, 

YouTube, etc. As the research was done under the difficult conditions of the Covid-19 

pandemic, there is space to compare the results of this research with research results done 

under standard circumstances. 
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Příloha č. 1: Strukturovaný dotazník 

HVO: Jak a za jakými účely užívají lidé s mentálním postižením sociální média? 

VVO1: Jaká je jejich hlavní motivace k užívání sociálních médií? 

VVO2: Jaké uspokojení jim přináší využívání sociálních médií? 

VVO3: Jaká sociální média využívají? 

 

 

Dotazník je určen pro osoby se zdravotním (mentálním + kombinovaným) postižením, 

které využívají pobytové sociální služby a sociální sítě. 

 

 

Věk 

15-18  

19-24  

25-34  

35-44  

45-54 

55-65 

 

Považujete se za: 

Muže – Ženu - Jiné 

 

 

Jak dlouho využíváte pobytové sociální služby? 

od dětství  – od puberty – od dospělosti – začal/a jsem nedávno - NEVYUŽÍVÁM 

pobytové služby 

 

Jak dlouho využíváte ambulantní sociální služby? 

od dětství  – od puberty – od dospělosti – začal/a jsem nedávno - NEVYUŽÍVÁM 

ambulantní služby 

 

 

 Jak často využíváte sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter, Badoo, Lidé.cz, jiné…)?  

 denně – týdně - měsíčně – občas – nevyužívám 

 

Jak jste se o sociálních sítích dozvěděl/a? 

kamarádi - rodina - sociální pracovník - jiné 

 

Jaké sociální sítě navštěvujete?/zvolte i více možností) 

 Facebook - Instagram - Twitter - Badoo - Lidé.cz – NEVYUŽÍVÁM sociální sítě – 

 jiné: vypište 

 

Co Vás přivádí na sociální sítě? (zvolte i více možností) 

 S někým se seznámit - kontakt s rodinou/blízkými - hledání práce - hledání zábavy – jiné: 

vypište 

 

Co na sociálních sítích nejčastěji děláte? 

Chat               1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Získávání informací o aktuálním dění (Zprávy)   1 – 2 – 3 – 4 – 5  
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Sdílení fotografií                      1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Seznamování se              1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Sdílení statusů (Co právě dělám?)         1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Jiné: vypište 

 

Jaké uspokojení Vám přináší užívání sociálních sítí?(zvolte i více možností) 

jsem v kontaktu s rodinou/blízkými – poznávám nové lidi - hledám nové pracovní 

příležitosti  

 čtu zprávy – sdílím fotky a další věci, co mám rád/a – udržuji si přehled o tom, co dělají a 

zažívají přátelé/známí/rodina - jiné: vypište 

 

Kde se připojujete na sociální sítě?(zvolte i více možností) 

na svém mobilu – na svém tabletu – na svém počítači – využívám prostředky (PC, tablet), 

které nám nabízí zařízení soc. služeb - jiné 

 

Navštěvujete sociální sítě sám/sama, nebo Vám u toho někdo dělá společnost? 

vychovatel – sociální pracovník – pracovník sociální služby – rodina – kamarád – jiné 

 

Kontroluje vás někdo při využívání sociálních sítí? 

Ano – Ne 

 

V případě, že Vás někdo kontroluje, jedná se o: 

sociálního pracovníka – vychovatele – pracovník sociální služby – jiné: vypište 

 

Naučil/a jste se pracovat se sociálními sítěmi sám/sama, nebo Vám někdo pomohl, naučil 

Vás to? 

sám/sama – rodina – kamarádi – vychovatel – sociální pracovník – pracovník sociální 

služby – jiné: vypište 

 

 

Pokud jste dříve sociálních služeb nevyužíval/a, zvýšil se Váš zájem o sociální sítě, jakmile 

jste začal/a využívat sociálních služeb? 

využívám je méně než předtím – stejnou měrou – využívám je více 

 

 

Kdy se obvykle připojujete? 

ráno – odpoledne – večer – jiné: vypište 

 

 

Kolik času obvykle strávíte na sociálních sítích? 

méně  než 1 hodinu – 1 až 2 hodiny – 2 až 5 hodin – déle 

 

Ve volném čase dáváte přednost činnosti: (1 je nejméně, 5 je nejvíce) 

Sledování televize   1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Radio    1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Četba novin   1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Četba knihy   1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Poslech hudby  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Procházení internetu   1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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Sociální sítě  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

Jaký máte většinou pocit po navštívení sociálních sítí? (1 je nejméně, 5 je nejvíce) 

Jsem veselá/ý   1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Jsem smutná/ý  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Jsem lítostivá/ý 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Jsem v úzkosti   1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Jsem sebevědomější   1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Cítím se lépe   1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Cítím se hůř   1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Cítím bezmoc  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Cítím naplnění  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

 

 

 

Na sociálních sítích jste raději v kontaktu (1 je nejméně, 5 je nejvíce): 

S ženami   1 – 2 – 3 – 4 – 5 

S muži   1 – 2 – 3 – 4 – 5  

S rodinou  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

S kamarády  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

S cizími  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

S blízkými   1 – 2 – 3 – 4 – 5  
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Příloha č. 2: Data získaná dotazníkovým šetřením 
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