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Přílohy

Příloha č. 1: Přepisy rozhovorů

Rozhovor č. 1: 

respondent – žena, 24 let, studentka VŠ

Jakou sociální síť používáš?

Facebook. A jinak asi nic.

Jak dlouho už máš na této sociální síti účet?

3-4 roky.

Proč jsi si na Facebooku uživatelský účet založila?

Protože jsem byla zvědavá, co si tam lidi píšou. 

To je jediný důvod?

No ano.

A dnes jsou důvody, proč na svůj účet chodíš pořád stejné, nebo se v průběhu času 

změnily?

Samozřejmě, že je tam stále zvědavost, co si tam lidi píšou, ale teď tam spíš chodím proto, že 

chci být v kontaktu se svými přáteli.

Tím máš na mysli v pravidelném kontaktu?

Ano, v pravidelném.

Nahrazuje Ti kontakt přes sociální síť běžný osobní styk s těmito přáteli?

S některými ano, ale ne se všemi.

A kontaktujete se tímto způsobem proto, abyste si skutečně něco důležitého sdělili, nebo 

proto, že se na Facebooku náhodou potkáte, a tak si vyměnítě pár zpráv?

S některými (méně blízkými) přáteli si většinou vyměním jen pár zpráv. „Jak se máš?“, „Co 

děláš?“, ale s těmi bližšími někdy řeším i vážné věci.

Jaké jsou podle Tebe největší výhody sociální sítě oproti jiným formám komunikace?

Používá je každý, dneska už je snazší někomu napsat na Facebooku, než se mu dovolat. Je to 

zadarmo a všechno snadné. 

A spatřuješ v nich i nějaké nevýhody?
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Hlavně ztráta času a taky to, že má až moc lidí přístup k mým příspěvkům na profilu.

Jak často se na svůj účet přihlašuješ?

Většinou denně.

Vždy ve stejnou denní dobu, nebo podle toho, kdy máš čas?

Různě.

Když je to ztráta času, jak je možné, že Facebook navštěvuješ denně?

Dělá to každý. A lidi často spoléhají na to, že tam budu, tak tam chodím. Hodně z nich na mě 

nemá třeba telefon. Ale někdy se tam píšou opravdu blbosti.

A máš spojenou návštěvu Facebooku s nějakou denní činností? Třeba s večeří, 

přípravou do školy nebo něco podobného?

Někdy se na Facebook podívám, když jím u sebe v pokoji. A často jsem na Facebooku, když 

dělám věci do školy. Většinou když potřebuju něco zjistit (např. jak vypadal nějaký test 

apod.) nebo když si chci odpočinout od učení.

Takže když se musíš učit, jsi na Facebooku častěji? O zkouškovém období například?

Asi ano.

A přihlašuješ se vždy za konkrétním účelem? Typicky proto, že se chceš s někým 

poradit ohledně učení? Nebo jdeš tzv. zkontrolovat, co je nového?

Oboje. Občas tam jdu zkontrolovat, co je nového, a někdy kvůli tomu, abych zjistila, jaká 

byla zkouška a tak. 

Zní to tak, že používáš Facebook hodně kvůli škole. Je to tak?

To bych neřekla. Ale když tam jdu za úplně konkrétním účelem, většinou se to školy týká. 

Dobrá. Znáš a používáš všechny funkce, které Ti Facebook nabízí?

Co myslíš těmi funkcemi?

Například chat, přispívání do skupin, organizování událostí, sdílení a prohlížení fotek, 

ale taky třeba něco úplně jiného, co na Facabooku děláš, když se přihlásíš. I sezení před 

počítačem a sledování zdi do toho můžeme počítat.

No znám je všechny, ale moc jich pravidelně nepoužívám.

A jakou funkci používáš nejvíce?

Nejvíce používám chat.

Kolik času obvykle strávíš jednou návštěvou Facebooku?

Většinou 5-10 minut. Ale pokud tu potkám nějakého kamaráda, se kterým si chci psát, tak 

tam jsem i déle. 

A přihlašuješ se přes den i opakovaně?

Ano.
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A vždy prostřednictvím počítače? Nebo využíváš i jiné cesty?

Můj zastaralý telefon by tohle nezvládl a jiné způsoby ani neznám.

Co všechno během přihlášení stihneš udělat? Máš nějaký obvyklý postup, jak svůj účet 

procházet?

Upozornění a zprávy se tam zobrazují samy, takže pokud tam od poslední návštěvy něco 

přibylo, zkontroluju to. Jinak se podívám, kdo je online a na zeď. Ale na několik prvních 

příspěvků. Dřív jsem hodně projížděla profily přátel, ale to už teď dělám spíš výjimečně.

Pocítila bys nějakým způsobem dlouhodobější nemožnost se na Facebook přihlásit?

To záleží na situaci. Byla jsem teď na Erasmu v Irsku a mám odsud spoustu kamarádů, s 

kterými je komunikace mimo Facebook prakticky nemožná. Máme tu zařízenou vlastní 

skupinu, takže to by mi určitě chybělo, to bych časem pocítila. Ale jinak ne. Kolikrát nejsem 

na Faceboooku i několik dní a je mi to jedno.

Výborně. A uvažovala jsi někdy o tom, že si svůj uživatelský účet na Facebooku zrušíš?

Zatím ne a myslím, že o tom nebudu uvažovat ani v budoucnu, protože díky Facebooku budu 

moct být v kontaktu právě s lidma z Erasmu. 

Všeho ostatního, co Ti Facebook nabízí, by ses vzdát uměla?

To nevím. To asi ne. I kdybych si zrušila Facebook, tak bych začala využívat jiné služby, jako 

je icq, Skype nebo smsky a volání přes telefon. Nějak se přece musím dozvědět novinky.

Dobře. Děkuji moc za Tvůj čas a ochotnou spolupráci. 

Rozhovor č. 2: 

respondent – žena, 22 let, studentka VŠ

Jakou sociální síť používáš?

Facebook.

Jak dlouho už účet na Facebooku máš?

Čtyři nebo pět let.

Proč sis uživatelský účet na této sociální síti založila?

Protože si ten účet zakládali všichni kamarádi okolo. Najednou všichni přestali používat icq a 

komunikovali přes Facebook, tak jsem se přizpůsobila. Jinak bych nevěděla pořádně nic o 

tréninku a různých akcích. 
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Aha. Takže děláš nějaký sport a skrze Facebook se domlouváš se svým kolektivem o 

trénincích?

A taky o závodech. Dělám ploutvové potápění.

Jsou důvody, proč Facebook používáš, během čtyř nebo pěti let stále stejné, nebo se v 

průběhu času měnily?

Asi pořád stejné.

V čem vidíš největší výhody a v čem naopak nevýhody sociálních sítí?

Výhod je hodně. Nic za to neplatím a můžu si pořád psát s mnoha lidma najednou. A taky se 

můžu dozvědět spoustu věcí o lidech, s kterýma už se nestýkám. Třeba se spolužákama ze 

základky. Ale těch nevýhod je taky dost. Hlavně to, že těch přátel tam mám až moc. Je to 

takový zahlcený. Půlka věcí je pro mě zbytečná.

Nahrazuje Ti kontakt přes sociální síť běžný osobní styk s Tvými přáteli?

Částečně. S některými ano, s některými ne.

Jak často se na svůj účet přihlašuješ?

Každý všední den. O víkendu výjimečně.

Proč o víkendu Facebook navštěvuješ jen výjimečně?

To mám většinou lepší program než být u počítače. Zas nemusím vědět všechno. Vlastně si na 

Facebook o víkendu někdy ani nevzpomenu. Možná když se musím učit a mám počítač 

zapnutý. 

A přihlašuješ se vždy pouze přes pevný osobní počítač a notebook, nebo využíváš i jiné 

možnosti přihlášení přes telefon, tablet apod.?

Já vždy jenom přes počítač. Ani nevím, jak bych to přes telefon dělala.

Přihlašuješ se zpravidla ve stejnou denní dobu, nebo podle toho, kdy máš čas?

Podle toho, kdy mám čas. I když je pravda, že nejvíc večer.

Je nějaký důvod, proč právě večer?

Přes den nemám na Facebook čas. Večer obvykle ano. A večer tam chodí nejvíc lidí. 

Máš spojenou návštěvu Facebooku s nějakou denní činností?

Ne.

A přihlašuješ se za konkrétním účelem? Protože třeba víš, že tam kamarádi pravidelně 

píší něco o tréninku, nebo se přihlašuješ automaticky, aby ses podívala, jestli se tam děje 

něco zajímavého a co je nového?

Přihlašuju se hlavně proto, abych se koukla, co se děje. Drby. Trénink se řeší třeba na dva 

týdny dopředu, to není rozhodně potřeba sledovat každý den.
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Zmínila jsi, že na Facebook chodíš většinou večer, protože jindy nemáš čas. Nemáš pocit, 

že bys mohla večer dělat užitečnější věci než být na Facebooku, když nemáš konkrétní 

důvod se přihlašovat?

Rozhodně ano. A často si to taky říkám.

Kde je tedy důvod toho, že se přesto pravidelně ve všední dny na svůj účet přihlašuješ?

Jsem na to prostě zvyklá. Nepřemýšlím nad tím, jestli mám zrovna ten den nějaký konkrétní 

důvod se na Facebook podívat.

A jakou funkci, kterou Ti Facebook nabízí, používáš nejvíce?

Zprávy a chat.

Kolik času tak strávíš jednou návštěvou Facebooku?

Někdy zapnu počítač a dělám třeba věci do školy. To pak mám kolikrát zapnutý Facebook 

celou dobu. Jindy se jenom přihlásím, mrknu a zas se odhlásím.

Pociťovala bys nějakým způsobem dlouhodobou nemožnost se na Facebook přihlásit?

Jak moc dlouho znamená dlouhodobá nemožnost?

Třeba dva týdny.

Myslím, že by mi to problém nedělalo.

A reálně se Ti to někdy stalo?

Týden jsem tam nebyla určitě a nic se nestalo. Vůbec mě to netrápí. E-mail by byl rozhodně 

horší. 

Uvažovala jsi někdy o tom, že si svůj účet na Facebooku zrušíš?

Jo.

Co je důvodem?

Lidi tam píšou samý nesmysly. Člověk z toho má akorát stresy. Nepotřebuju nutně vědět, že 

si právě někdo dal párek v rohlíku. 

Jak bys Facebook ve svém běžém životě nahradila?

Nijak. Chvíli bych nevěděla, co se děje. Na to se dá zvyknout. Před pár lety jsem to bez 

sociálních sítí taky zvládala. Určitě bych si nezakládala účet jinde, všechno je to stejný. 

Možná bych utratila víc za telefon.

To je všechno. Děkuji Ti.

Rozhovor č.3:

respondent – žena, 23 let, studentka VŠ

Jakou sociální síť používáš?
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Facebook. Počítají se i ty z dřívejška jako icq apod.?

Pro naše potřeby stačí brát v úvahu pouze Facebook, pokud nic jiného nepoužíváš 

opravdu aktivně.  Jak dlouho už Facebook používáš?

No to nevím. Čtyři roky tak asi.

Proč jsi si uživatelský účet na této sociální síti založila?

Protože mi o tom řekli kamarádi.

To je jediný důvod?

Říkali, že je to super. 

A jaké jsou důvody toho, že Facebook už tolik let používáš?

Informace o škole, které jinde nejsou. Informace o lidech.

Které funkce Facebooku nejvíce používáš?

Nejvíc používám zprávy. Když tam jdu, projedu zeď, projedu zprávy a jdu pryč.

A asi navštěvuješ i profily svých přátel a nějaké studentské skupiny, když jsi před chvílí 

mluvila o tom, že Facebook využíváš kvůli informacím o škole a o lidech. Je to tak?

No ano. Často kamarádkám ukazuji profily svých přátel a třeba kluků, kteří se mi líbí. 

Nahrazuje Ti Facebook běžný osobní styk s přáteli?

Ne.

A zprávy si píšete na sociální síti proto, abyste si něco důležitého sdělili, nebo proto, že 

jste si dlouho nic nenapsali, tak se kontaktujete?

Píšu si s lidmi o věcech, který nespěchaj. Nic důležitýho. Třeba kdy má čas? Že zajdeme na 

kafe nebo jak se měl na dovolený. 

Jak často svůj uživatelský účet navštěvuješ?

Jednou za dva dny. Průměrně.

Průměrně? Takže to není pravidelně?  Že máš zafixováno, že se musíš obden podívat na 

Facebook? 

Pravidelně to není. Občas si řeknu, že jsem tam dlouho nebyla. Nebo když se mám učit, to mě 

pak často napadá přihlásit se Facebook. 

A přihlašuješ se vždy v přibližně stejnou denní dobu, nebo podle toho, kdy máš čas?

Podle toho, kdy mám čas. 

Máš návštěvu Facebooku s nějakou denní činností?

To asi ne. 

Když se přihlašuješ, je to vždy za konkrétním účelem? Nebo jen proto, že se přihlásíš a 

uvidíš, co se děje?

Přihlašuju se i za konkrétním účelem i proto, abych se jen mrkla, co je novýho. 
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Kolik času zhruba strávíš jednou návštěvou Facebooku?

Dvacet minut.

A přihlásíš se během dne i opakovaně? 

Přihlašuju se i opakovaně. 

Při každé příležitosti? Mám namysli při každé příležitosti v ten den, kdy na Facebook 

chodíš.

Při každé ne. Nemám v hlavě jenom Facebook. 

Navštěvuješ svůj účet jenom prostřednictvím počítače nebo využíváš i jiné cesty?

Jenom počítač. Nebo ještě tablet. A to hlavně ve škole. 

Jak postupuješ při přihlášení? Máš nějaké pravidelné úkony, které nevynecháváš?

První, co udělám, zjistím, jestli si mě někdo nový nepřidal. Pak rozkliknu zprávy, jestli mi 

psal někdo zajímavej a o něčem, co je důležitý. Pokud jo, tak odepíšu. Když ne, tak projedu 

zeď a jdu pryč. 

Jak by ses potýkala s dlouhodobější nemožností se na Facebook přihlásit?

Nebyl by to pro mě problém. O prázdninách se mi to stalo několikrát. Akorát, když se pak 

přihlásím po té dlouhé době, tak na Facebooku nestrávím 20 minut, ale třeba hodinu a půl. 

A uvažovala jsi někdy o tom, že si účet na Facebooku zrušíš?

Ano. Rozhodně uvažovala. 

A jak by jsi eventuálně Facebook ve svém běžném životě nahradila?

To právě nevim. Proto jsem si ho zatím nezrušila. Chyběly by mi hlavně informace, který se 

jinam nepíšou a který fakt potřebuju. Hlavně o škole a o tancování. 

Proč vůbec uvažuješ o zrušení Facebooku?

Zrušila bych si ho proto, že když si náhodou nechám zapnutý chat, začnou mi psát 

facebookový fanatici a pokud jim mám odpovídat, je to strašná ztráta času. 

A kdybys měla naopak jmenovat nějaké výhody komunikace přes Facebook oproti 

jiným formám komunikace?

Žádné.

Žádné? Proč tam tedy chodíš? Není nic, v čem je Facebook lepší ve srovnání s e-mailem, 

schůzkami v kavárně nebo osobní papírovou korespondencí?

Hlavně rychlost. Ale v žádným případě bych neřekla, že mi to nahrazuje osobní komunikaci.

Děkuji za tvůj čas.

Rozhovor č.4: 

respondent – muž, 23 let, nedokončené vysokoškolské vzdělání
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Jakou sociální síť používáš?

Facebook.

Jak dlouho už Facebook používáš?

Tři roky asi.

Proč jsi si založil uživatelský účet na této sociální síti?

Je to nejjednodušší varianta jak se domluvit s klukama.

A jaký je důvod toho, že Facebook používáš dnes?

Komunikace s přáteli. Domlouváme se právě přes Facebook.

Které funkce Facebooku nejvíce používáš?

Chat.

Nahrazuje Ti chatování na Facebooku běžný denní styk s některými přáteli?

To asi ne. Určitě ne. Používám Facebook jenom na to, abychom se třeba domluvili, kde se 

sejdeme. A teprve tam si všechno řekneme.

A zprávy si píšete na sociální síti proto, abyste si něco důležitého sdělili, nebo proto, že 

jste si dlouho nic nenapsali, tak se kontaktujete?

Vždycky píšu proto, abych se na něčem konkrétním domluvil. Nějaký jakoby kamarádský 

dopisování nevyznávám.

To znamená, že chodíš na Facebook vždy s konkrétním záměrem?

Ano.

Jak často Facebook navštěvuješ?

Každý den.

Přihlašuješ se vždy ve stejnou denní dobu, nebo podle toho kdy máš čas?

Podle toho, kdy je čas.

Máš návštěvu Facebooku spojenou s nějakou denní činností? Jako je snídaně například?

Nic takovýho.

Kolik času obvykle strávíš jednou návštěvou svého účtu na Facebooku?

Jak kdy. Deset minut, někdy hodinu. Dvě hodiny maximálně. Záleží na tom, kdo tam je.

A přihlásíš se během dne i opakovaně?

Jo.

Vždy, když máš příležitost? To znamená, vždycky když se dostaneš k internetu.

Dá se říct. Většinou se na Facebook mrknu, když se dostanu k počítači.

A navštěvuješ svůj účet jenom prostřednictvím počítače?
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Právě že i přes telefon. Ale ne nijak pravidelně, jen když třeba někde čekám a nudím se. Nebo 

když se na Facebooku řeší něco důležitýho, tak to přes telefon průběžně kontroluju.

Máš nějaké pravidelné postupy potom, co se přihlásíš? Co a v jakém pořadí tam děláš?

Vždycky zapnu chat, občas kouknu na nějaký profil, pokud mě nějaký člověk (většinou 

holka) aktuálně zajímá. To je všechno. Jiný postupy nemám.

Jak by ses potýkal s dlouhodobu nemožností se na Facebook přihlásit? Znamenalo by to 

pro Tebe nějaký problém?

Rozhodně by to nebyl problém. Akorát bych víc telefonoval.

Uvažoval jsi o tom, že si svůj úživatelský účet na Facebooku zrušíš?

Nevím. Možná ze začátku, kdy jsem Facebook ještě tolik nepoužíval, protože tam bylo málo 

lidí.

Jak by jsi Facebook ve svém běžném životě nahradil?

Založil bych si účet na jiný sociální síti. 

Aha. A jaké spatřuješ výhody v komunikaci po sociálních sítích ve srovnání s jinými 

formami komunikace?

Je to rychlý a je to zadarmo. Když vidím, že je někdo online na Facebooku, vím, že mi hned 

odpoví. U e-mailu nebo SMSky bych mohl čekat na odpověď pěkně dlouho.

To je všechno. Děkuji.

Rozhovor č. 5:

respondent – žena, 22 let, studentka VŠ

Jakou sociální síť používáš?

Facebook.

Kdy sis uživatelský účet na Facebooku založila?

To bude tak rok a půl.

Co Tě přivedlo k tomu, že sis tento účet zakládala?

Hodně se o tom mluvilo, tak jsem to vyzkoušela. 

A jaké jsou důvody toho, že Facebook dnes používáš?

Objevila jsem, že má spousty výhod. Hlavně, co se týká školy a komunikace s přáteli ze 

zahraničí.

Které funkce Facebooku nejvíce používáš?

Chat a události.

Jak často Facebook navštěvuješ?
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Téměř každý den.

A během dne se přihlašuješ i víckrát?

Ano. Většinou automaticky, když zapínám počítač (třeba ve škole), tak se na Facebook 

podívám.

To znamená, že se nepřihlašuješ v určitou denní dobu?

No nejvíc určitě večer, to opravdu každý den. Ale když přes den používám hodně počítač, 

přihlašuju se průběžně. 

Jsou i jiné cesty kromě počítače, které k návštěvování Facebooku používáš?

Někdy telefon, ale to fakt minimálně. Třeba, když čekám odpověď na nějakou důležitou 

zprávu, nebo sleduju vývoj nějaký události.

Máš návštěvu Facebook spojenou s nějakou denní činností? 

Když jsem doma, tak se často přihlašuju, když si dám kafe. Anebo o pauze mezi učením.

Přihlašuješ se takto vždy za konkrétním účelem? Nebo, aby ses mrkla, jestli se něco 

děje?

V podstatě jen proto, abych svůj účet zkontrolovala. Pokud potřebuju řešit něco konkrétního, 

sáhnu spíš po telefonu. 

Kolik času přibližně strávíš jednou návštěvou Facebooku?

Obvykle pár minut. Ale večer, když si nechám Facebook zapnutý například při koukání na 

televizi, tak je to třeba i několik hodin. No a když si s někým píšu na chatu a je to na dýl, tak 

tam strávím taky dost času.

Nahrazuje Ti komunikace po Facebooku běžný osobní styk s Tvými přáteli?

S některými určitě. Hlavně s těmi z ciziny. Nemáme možnost se příliš vidět a na Skype 

vždycky nemůžeme. A tady v Čechách mám taky hodně přátel třeba ze střední, s kterými se 

stýkáme tak málo, že jsme rádi, že si můžeme občas napsat na Facebooku. S blízkými přáteli, 

co bydlí v místě, se potom stýkáme raději osobně. Ale nepopírám, že Facebook face-to-face 

komunikaci v některých případech nahradit může.

Máš nějaký postup, jak svůj účet procházet? Co a v jakém pořadí tu děláš?

Nejdřív se podívám na ta upozornění, nové žádosti o přátelství a zprávy. Potom se podívám 

na školní skupiny, kterých jsem členem a na události, kterých se chci účastnit. Když mám 

ještě čas, tak se podívám na zeď. Hry třeba vůbec nehraju. No a když mi někdo napíše na 

chat, odpovím na chatu. Když se nudím, napíšu někomu sama. Stačí to takhle?

Určitě. A jak by ses potýkala se situací, kdy bys neměla delší dobu možnost se na 

Facebook přihlásit?
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Kdybych byla třeba na dovolený, tak v pohodě, tam si na Facebook ani nevzdechnu. Kdyby to 

měl být normální všední den, tak by mi Facebook asi určitě chyběl. Musela bych se víc 

zajímat o to, co se děje ve škole, musela bych se osobně ptát, nebo volat kamarádům. 

Alespoň byste se víc bavili, není to dobře?

Přes Facebook je to daleko jednodušší, přehlednější. A taky víc hlav, víc ví. V tomhle na 

Facebook fakt nedám dopustit.

Uvažovala jsi někdy o tom, že si svůj uživatelský účet na Facebooku zrušíš?

To zatím ne. Spíš jsem dlouho váhala, jestli si ho mám vůbec zakládat.  

A kdyby sis ho zrušit musela, jak bys ho ve svém běžném životě nahradila?

A ostatní by ho dál měli?

Řekněme, že ano.

Tak bych se na ty nejdůležitější věci ptala přátel, co tam mají přístup. 

Velmi Ti děkuji za Tvé odpovědi.

Rozhovor č. 6:

respondent – muž, 22 let, student VŠ

Jakou sociální síť používáš?

Facebook a spolužáky.

Obě dvě stejně intenzivně, nebo některou z nich podstatně více?

Facebook o něco více, ale obě hodně.

Jak dlouho už tyto sociální sítě používáš?

Facebook jsem měl dlouho ještě před tím, než se objevil v češtině. Tipuju tak šest let. 

Spolužáky ještě tak o rok dýl.

Co bylo důvodem toho, že jsi si založil uživatelský účet na Facebooku?

Rada kamarádky.

A co bylo důvodem toho, že jsi si založil účet na síti Spolužáci.cz?

Kontakt se spolužáky ze střední školy. Myslím, že jsme si tam třídu klasicky zakládali 

společně.

Jaké jsou důvody toho, že tyto sítě využíváš dnes?

Kontakt s kamarády. Na spolužáky dnes chodím hlavně kvůli materiálům do školy a srazům.

Které funkce těchto sítí nejvíce využíváš?

V podstatě u obou události a zeď, respektive příspěvky. Na Facebook chat, ale to hodně málo.

Jak často své účty navštěvuješ?
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Každý den. Spolužáky teď trochu míň. To důležitý se většinou řeší i na Facebooku.

A přihlásíš se během dne i víckrát?

Občas.

Přihlašuješ se typicky v nějakou denní dobu?

Ne, na tom nezáleží.

Máš přihlašování se spojené s nějakou denní činností?

Také ne. Ale přes mobil se přihlašuju, když někde čekám.

Přihlašuješ se vždy za konkrétním účelem?

Vždycky ne. Když sleduju nějakou událost, tak třeba kvůli ní.

A když žádnou událost nesleduješ, jak Tě napadne se přihlásit?

Chci to zkontrolovat. Jestli mě nějaký kamarád někam nepozval, nebo po mně třeba něco 

nechce. Lidi na to dneska hodně spoléhají, že tam chodím a očekávají, že budu reagovat. 

Nejsem ten typ, co by sledoval na Facebooku příspěvky o tom, jak se kdo cítí. To je naprosto 

zbytečná funkce, kterou bych zrušil. Používám sociální sítě účelově, má to pro mě být 

v nějakém směru užitečné a ne mě okrádat čas tím, že budu pročítat stovky bezduchých 

příspěvků několik hodin denně. 

Zmínil jsi, že k přihlášení používáš i telefon. To znamená, že uplatňuješ různé způsoby a 

cesty pro přihlašování?

Přesně tak.

Které všechny?

Mobil a počítač. Plánuju si pořídit tablet mimo jiné právě za tímto účelem.

Kolik času obvykle strávíš jednou návštěvou Facebooku?

Zhruba minutu nebo několik minut.

A kolik návštěvou spolužáků?

Přibližně stejně. Prostě pár minut.

Co všechno za tuto krátkou dobu stihneš na svém účtu udělat? A máš nějaký systém 

v tom, jak zde postupovat?

Prohlídnu události, případně napíšu příspěvek na zeď. Nic jinýho v podstatě nedělám.

Jaké spatřuješ výhody v komunikaci po sociálních sítích ve srovnání s jinými formami 

komunikace?

Dobře se tu organizují akce. Chodí sem hodně lidí a často.

Řekl jsi, že se přihlašuješ na sociální síť denně. Jak by jsi se vypořádal se situací, kdy 

bys dlouhodobě neměl na svůj účet přístup?

Myslím, že dobře.
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Nevadilo by Ti to?

Existují přece různé jiné možnosti jak kamarády kontaktovat.

A to které?

No nejvíc asi telefon, nebo se s nima normálně potkávám a mluvit přece umíme.

Je to logické. A přemýšlel jsi někdy o tom, že si svůj účet na některé z Tvých sítích 

zrušíš?

Ani ne. Nevadí mi ty účty mít. Nevidím důvod si je rušit.

Velmi děkuji za Tvůj čas.

Rozhovor č. 7:

respondent – muž, 21 let, student VŠ

Jakou sociální síť používáš?

Facebook.

Jak dlouho už uživatelský účet na Facebooku máš?

Tři roky. Možná dva a půl.

Co bylo důvodem toho, že jsi si účet na Facebooku založil?

Všichni začali řešit Facebook a chodit tam.

A proč tuto sociální síť používáš dnes?

Hlavně kvůli chatu. A příspěvkům na zdi a kvůli skupinám a akcím. 

Takže hodně používáš chat?

Ano.

A komunikuješ s přáteli na chatu zpravidla proto, abyste si něco podstatného sdělili, 

nebo proto, abyste se na dálku, řekněme, potkali?

Jak myslíš „na dálku potkali“?

Myslím to tak, že si řeknete „ahoj, jak se máš?“ a pošlete si pár zpráv bez toho, abyste 

od sebe navzájem něco konkrétního potřebovali.

Vždycky řešíme něco konkrétního. 

Nahrazuje Ti kontakt po sociální síti běžný sociální styk s některými přáteli?

Když si s někým píšeme na chatu, stýkáme se normálně i v reálu.

Jak často Facebooku navštěvuješ?

To je pokaždé jiný. Když mám přístup na internet, podívám se. Ale cíleně to nevyhledávám. 

Takže tam nechodím nijak pravidelně. 

Přihlašuješ se typicky v nějakou denní dobu?
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To ne.

Máš přihlášení se na sociální síť spojené s nějakou denní činností?

Vůbec ne.

Přihlašuješ se vždy za konkrétním účelem, nebo aby ses taky jenom podíval, jestli se 

děje na Facebooku něco zajímavého?

Spíš tam jdu proto, že se chci mrknout, co se děje. No a když už tam jsem a je na chatu někdo, 

s kým potřebuju něco vyřídit, tak to vyřídíme.

Kolik času obvykle strávíš jednou návštěvou Facebooku?

To je fakt různý.

Máš nějaký běžný postup po přihlášení? Co děláš a v jakém pořadí, když se přihlásíš?

Jo, jo, určitě. Systematicky projedu celou tu úvodní stránku. Pokud mi během tý doby nikdo 

nenapíše, podívám se, jestli nechci napsat někomu já. 

Používáš k přihlašování pouze počítač? Nebo máš i jiné způsoby?

Přihlašuju se i na telefonu.

Jaké spatřuješ výhody v komunikaci po sociálních sítích ve srovnání s jinými formami 

komunikace?

Můžu ji ukončit, kdy chci. 

To je všechno?

Asi jo.

Jak by jsi se vyrovnal se situací, kdy bys dlouhodobě neměl na svůj účet přístup?

Bylo by mi to jedno.

A nastala už u Tebe někdy taková situace?

Jo.

Jak dlouho trvala?

Třeba, když jsem byl na výcviku, tak jsem neměl přístup k internetu dva týdny.

Přemýšlel jsi někdy o tom, že si svůj účet na Facebooku zrušíš?

Ne. I když jo.

Proč?

Viděl jsem pár videí o Facebooku,

Jaká videa máš na mysli?

Ta zaměřená proti Facebooku.

A proč sis ho tedy nezrušil?

Chyběl by mi ten chat.

Jak bys případně Facebook ve svém životě nahradil?
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Nějakou jinou sítí, která je hodně využívaná a která nabízí funkci chatování.

To je všechno. Děkuji.

Rozhovor č. 8:

Respondent – žena, 24 let, studentka VŠ

Jakou sociální síť používáš?

Facebook.

Jak dlouho už máš na této sociální síti účet?

3-4 roky.

Proč jsi si na Facebooku uživatelský účet založila?

Protože mám spoustu kamarádů ze zahraničí a chtěla jsem s nimi být v lepším kontaktu.

A jsou důvody, proč na svůj účet chodíš pořád stejné?

Myslím si, že jsou stejné, jen jsem rozšířila okruh, že to není hlavně kvůli zahraničním 

kamarádům, ale celkově kvůli všem.

Nahrazuje Ti kontakt přes sociální síť běžný osobní styk s přáteli?

S některými určitě ano. Hlavně s těma co nejsou z ČR. Mám ale i přátele, co bydlí v Čechách 

a jsou z jiných měst, tak je fajn vědět, co se u nich děje, a být s nimi v kontaktu alespoň přes 

internet.

A kontaktujete se tímto způsobem proto, abyste si skutečně něco důležitého sdělili, nebo 

proto, že se na Facebooku náhodou potkáte, a tak si vyměníte pár zpráv?

To záleží na situaci. Snažím se se všema být průběžně stále v kontaktu, takže si občas 

vyměníme pár zpráv, ale někdy řešíme i důležitější věci než prkotiny typu Jak se máš atd...

Jaké jsou podle Tebe největší výhody sociální sítě oproti jiným formám komunikace?

Pro mě je nevětší výhoda ta neustálá možnost rychlýho kontaktu. Přeci jen pokud by jsme si 

poslali dopis, tak je to na delší dobu.

A spatřuješ v nich i nějaké nevýhody?

Je to celkem návykové a někdy i nebezpečné pro lidi, co nemají zabezpečený profil.

Jak často se na svůj účet přihlašuješ?

Každý den, pokud můžu.

Vždy ve stejnou denní dobu, nebo podle toho, kdy máš čas?

Je to různý,  nemám volný čas pokaždý ve stejnou dobu každý den v týdnu.

A máš spojenou návštěvu Facebooku s nějakou denní činností? Třeba s večeří, 

přípravou do školy nebo něco podobného?
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Nemám.

A přihlašuješ se vždy za konkrétním účelem? Nebo jdeš tzv. zkontrolovat, co je nového?

Někdy oboje. Záleží na situaci.

Znáš a používáš všechny funkce, které Ti Facebook nabízí?

Myslím si, že znám. Pro mě je nejdůležitější zabezpečení profilu. Takže při každé sebemenší 

změně se snažím vědět o tomhle co nejvíce.

A jakou funkci používáš nejvíce?

Asi chat.

Kolik času obvykle strávíš jednou návštěvou Facebooku?

Tak průměrně 1-2 hodiny. Záleží jak mám náladu, co se tam děje a jiné okolnosti.

A přihlašuješ se přes den i opakovaně?

Ano.

A vždy prostřednictvím počítače? Nebo využíváš i jiné cesty?

Přihlašuju se přes počítač i telefon.

Co všechno během přihlášení stihneš udělat? Máš nějaký obvyklý postup, jak svůj účet 

procházet?

Postup naučený nemám. Většinou hlavně zkontroluju zprávy, události a pak zbytek.

Pocítila bys nějakým způsobem dlouhodobější nemožnost se na Facebook přihlásit?

Myslela jsem si, že ano. Ale měla jsem už i šanci si vyzkoušet možnost, že se dlouhodobě 

nebudu moct přihlásit, a bylo to v pohodě. Ba naopak občas si abstinenci Facebooku 

naordinuju sama.

Uvažovala jsi někdy o tom, že si svůj uživatelský účet na Facebooku zrušíš?

Neuvažovala. Chci být s lidma co nejvíc v kontaktu. A hlavně se mi zatím nepřihodilo nic, co 

by mě donutilo o tom uvažovat.

Dobře. Děkuji moc za Tvůj čas a ochotnou spolupráci. 

Rozhovor č.9:

respondent – žena, 24 let, studentka VŠ

Jakou sociální síť používáš?

Twitter.

Jak dlouho už máš na této sociální síti účet?

1 rok.

Proč jsi si na Twitteru uživatelský účet založila?
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Protože jsou na něm hodně zahraniční hvězdy a zajímala mě jejich komunikace s fanoušky.

A co dnes? Jsou důvody, proč na svůj účet chodíš pořád stejné, nebo se v průběhu času 

změnily?

Změnily se trochu. Postupně si na Twitteru dělají účty i přátelé a tak jsem tam i kvůli nim.

Nahrazuje Ti kontakt přes sociální síť běžný osobní styk s těmito přáteli?

S některými ano. S některými ne.

A kontaktujete se tímto způsobem proto, abyste si skutečně něco důležitého sdělili, nebo 

proto, že se na Twitteru náhodou potkáte, a tak si vyměníte pár zpráv?

Záleží jak kdy. Někdy si vyměníme pouze jednu zprávu, jindy se nám to rozvine do dlouhé 

konverzace.

Jaké jsou podle Tebe největší výhody sociální sítě oproti jiným formám komunikace?

Pro mě je veliká výhoda v tom, že jsem s některýma alespoň takhle v kontaktu. Je to sice míň 

osobní, ale i to málo se počítá.

A spatřuješ v nich i nějaké nevýhody?

Asi ani nespatřuju.

Jak často se na svůj účet přihlašuješ?

Dvakrát až třikrát týdně.

Vždy ve stejnou denní dobu, nebo podle toho, kdy máš čas?

Je to různý, podle volného času.

A máš spojenou návštěvu Twitteru s nějakou denní činností? Třeba s večeří, přípravou 

do školy nebo něco podobného?

Nemám.

A přihlašuješ se vždy za konkrétním účelem? Nebo jdeš tzv. zkontrolovat, co se děje?

Přihlašuju se jen za účelem zjistit novinky.

Znáš a používáš všechny funkce, které Ti Twitter nabízí?

Myslím si, že úplně ne. Ale co se týče zabezpečení soukromí, tak snad ano.

A jakou funkci používáš nejvíce?

Pokud se počítá mezi funkce přidávaní statusů, tak je to právě ona.

Kolik času obvykle strávíš jednou návštěvou Twitteru?

Většinou několik minut nebo desítek minut.

A přihlašuješ se přes den i opakovaně?

Ne.

A vždy prostřednictvím počítače? Nebo využíváš i jiné cesty? Prostřednictvím telefonu 

například.
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Twitter mám i v telefonu, takže jak je chuť a možnost.

Co všechno během přihlášení stihneš udělat? Máš nějaký obvyklý postup jak svůj účet 

procházet?

Žádný postup nemám, prostě jak mi to přijde pod oči. Odepisuju na zprávy, zaktualizuju stav 

a kouknu na novinky.

Pocítila bys nějakým způsobem dlouhodobější nemožnost se na Twitter přihlásit?

Nejspíš ne. 

Uvažovala jsi někdy o tom, že si svůj uživatelský účet na Twitteru zrušíš?

Zatím nebyl důvod, proč ho rušit, takže ne.

Dobře. Děkuji moc za Tvůj čas.

Rozhovor č.10:

respondent – žena, 22 let, studentka VŠ

Jakou sociální síť používáš?

Teď asi jenom Twitter.

Jak dlouho už máš na Twitteru uživatelský účet?

Tak dva roky, víc to nebude.

Co bylo důvodem toho, že sis tento účet založila?

Na začátku spíš pro rozptýlení. Byla jsem nemocná, když jsem si ho zakládala. Slyšela jsem o 

tom od kamarádů z ciziny a přišlo mi to zajímavý.

A proč Twitter používáš dnes?

Je to pro mě skvělá možnost, jak udržovat kontakt s kamarády ze zahraničí. A zajímám se o 

kulturu všeho druhu, na to je Twitter ideální. 

Jaké jsou dle Tvého názoru výhody Twitteru oproti jiným formám komunikace?

Twitter má opravdu hodně funkcí, které jinými způsoby využít nemůžu a už vůbec ne 

současně. A je to takový dynamický. 

Jak často se na svůj účet přihlašuješ?

Poslední dobou denně.

Dříve to bylo méně?

Mám takový období, kdy tam chodím míň a pak zase víc. Ale každopádně je to několikrát 

týdně. 

Přihlašuješ se vždy ve stejnou nebo přibližně stejnou denní dobu?
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To ne.

Máš spojenou návštěvu Twitteru s nějakou denní činností?

Když tak přemýšlím, tak s nudnýma chvilkama během dne, jestli se to tak dá říct. Když třeba 

někde čekám, ráda si zkrátím chvilku tím, že vlezu právě na Twitter. 

Přihlašuješ se zpravidla za konkrétním účelem?

Nikdy si nestanovím dopředu, co chci na Twitteru dělat. Odvíjí se to od situace. 

Znáš a používáš všechny funkce Twitteru?

Myslím, že je znám za ty roky už všechny. Ale nepoužívám je všechny pravidelně.

Kterou z těch funkcí používáš nejvíce?

Asi zprávy.

A skrze zprávy komunikuješ s lidmi proto, abyste si sdělili něco opravdu důležitého, 

nebo jde spíš o tlachání, aby se tzv. zabil čas?

Rozhodně si myslím, že řešíme docela důležité věci. I když je pravda, že někdy se jen 

pozdravíme, zavtipkujeme a to je všechno. 

Kolik času přibližně strávíš jednou návštěvou Twitteru?

Tak to je hodně různý.

A přihlašuješ se přes den i opakovaně?

Občas.

A používáš za tímto účelem pouze počítač?

I telefon. Ale počítač nejvíc.

Máš při návštěvě svého účtu nějaký konkrétní postup pro to, co dělat a v jakém pořadí?

Nejsem si toho vědoma.

Pocítila bys nějakým způsobem dlouhodobější nemožnost se na Twitter přihlásit?

Jistě. Chybělo by mi to, když jsem opravdu zvyklá tam teď chodit denně.

Co konkrétně by Ti chybělo?

Kontakt s lidmi. Novinky. Musela bych hledat jiné a složitější cesty, jak tohle nahradit.

Uvažovala jsi už taky o tom, že by sis účet na Twitteru zrušila?

Absolutně ne. Není důvod si ho rušit. Když mi poleze na nervy, nebudu se přihlašovat, rušit 

ho hned nemusím. Některý kontakty skrz Twitter jsou pro mě v podstatě nenahraditelný.

Děkuji.
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Příloha č. 2: Přepisy deníčků získaných v rámci deníčkového šetření

Deníček č.1:

subjekt šetření – muž, 25 let, student VŠ 

středa 18.4.2012

ráno:

Dnes začíná můj třídenní půst, který se týká návštěv Facebooku. Ráno probíhá v klidu, 

necítím potřebu na FB jít.

odpoledne:

Po příchodu ze školy jsem usednul k PC a automaticky „vjel“ na internetové stránky FB, ale 

včas jsem se zarazil a nepřihlásil jsem se. Potřeba přihlásit se není, vzhledem k tomu, že 

nevím o ničem, co by mě tam zajímalo.

večer:

Potřebu přihlášení na FB necítím, spíše zvědavost, jestli po mě někdo něco nechce. Znovu 

jsem najel automaticky na stránky FB, ale nepřihlásil jsem se, jakmile jsem si uvědomil, že 

mám půst.

čtvrtek 19.4.2012

ráno:

Ráno se na FB většinou nedostávám, takže ani tento den nestrádám. Většinou nestíhám 

přípravu do školy, takže by mě FB jen zdržoval.

odpoledne:

Dozvídám se, že se plánuje na pátek floorball, takže mám nutkání alespoň potvrdit účast. 

Dodržuji ale slib a nepřihlásím se.

večer:

Mám volný večer, ideální příležitost strávit nějaký čas na FB. Musím hledat jiné formy 

zábavy. Docela mě to štve.
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pátek 20.4.2012

ráno:

Ráno nic nového. Po příjemném spánku nemám na FB ani pomyšlení.

odpoledne:

Jsem nedočkavý, co mě na FB po třech dnech čeká. Jaké novinky od přátel se dozvím a co se 

chystá za akce. Uvidíme, jestli se v sobotu ráno na FB podívám, když na sobě cítím, že mi 

chybí.

večer:

Odpočítávám hodiny do půlnoci. Tři dny je prostě hodně. Doufám, že už nemám žádnou 

kamarádku, která by to po mě chtěla zopakovat.

Deníček č.2:

subjekt šetření- žena, 22 let, studentka VŠ

18. 4. 2012

ráno – Nemůžu se se šálkem kávy podívat na své účty na Facebooku a LinkedIn. Není to 

problém vydržet, ale myslím na to, co se tam asi děje. 

poledne – Celý den mám hodně povinností. Na sociální sítě bych nešla ani kdybych mohla.

večer – První den jsem zvládla skvěle, necítím se tak, že bych byla dnes o něco ošizena.

19. 4. 2012

ráno – Stala se mi zvláštní věc. S tradiční ranní kávou jsem si sedla k počítači a málem se 

přihlásila. Moji abstinenční překážku mi musela připomenout až spolubydlící.

poledne – Potřebovala bych se přihlásit na Facebook kvůli škole. Zavolala jsem proto 

kamarádce a poprvé pocítila sklon k tomu, že svůj závazek poruším a jednou se přihlásím. 

Nestalo se.

večer – Trápí mě představa, že o víkendu zmeškám nějakou akci, o které nevím. Ale úkol 

zvládám dobře a jsem ráda, že si něco takového mohu vyzkoušet.

20. 4. 2012
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ráno – Poslední den. Utíkám rychle do školy, abych nemusela myslet na Facebook a 

LinkedIn.

poledne – Den probíhá normálně a díky tomu, že vím, že za pár hodin moje “mise“ skončí, mi 

ani nevadí, že na sociální sítě právě teď nemůžu.

večer – Jdu s kamarády ven. Tím všechny myšlenky na počítač vytěsním.

Třídenní abstinenci na svých účtech Facebook a LinkedIn jsem zvládla bez větších obtíží. 

V případě LinkedIn bych vydržela i déle. U Facebooku je znát, že je mé okolí zvyklé na to, že 

tam chodím. Kamarádi se mě ptali, proč jsem se během těch pár dní nepřihlásila.
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